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Vapaa-ajan mallisto



Pohjanmaalla on aina osattu veistää hirsiä. Alajärvellä 

meillä on pitkät perinteet hirsitalojen valmistajana. 

Aloitimme Suomessa ensimmäisenä teollisen lamelli-

hirsien valmistuksen jo runsaat kaksikymmentä vuotta 

sitten. Tinkimätön ammattitaito, aktiivinen tuoteke-

hitys ja alan viimeisin huipputekniikka pitävät hirsita-

lomme edelleen kehityksen kärjessä.

Alajärveläiset hirsitalot tunnetaan myös maailmalla. 

Puolet tuotannostamme menee Japanin, Keski-Euroo-

pan ja Venäjän vaativille markkinoille.

Mallistojen pääkuvina olevat asiakasmallit saattavat poiketa 

kyseisten mallien pohjapiirustuksista.
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Valmistamme lamellihirret hitaasti kasvaneista, tasa-

laatuisista ja suorarunkoisista havupuista, kuusesta 

tai männystä. Rungot halkaistaan ja liitetään jälleen 

yhteen puun kova sydänosa ulospäin.

Lamellihirsi on ihanteellinen rakennusmateriaali. 

Halkeilemattomana ja vääntyilemättömänä se on kes-

tävä ja mittatarkka ja sopii monenlaisiin rakenteisiin. 

Vinonurkissa kulmat voivat vaihdella portaattomasti 

45–90 asteen välillä.

Rakenna	sydänpuusta

Lamellihirret eristävät hyvin. Talvella ne pitävät 

lämmön sisällä ja kesähelteellä sisäilman vilpoisena. 

Lamellihirsi eristää hyvin myös ääntä. Lamellihirsita-

lossa on hyvä hengittää. Siellä viihtyvät niin ihmiset, 

lemmikit kuin kasvitkin.

Finnlamellin hirsitalot ovat aitoja luonnontuotteita, 

tiiviitä ja energiatehokkaita, lisäksi niiden valmistami-

seen kuluu erittäin vähän energiaa. Puu itsessään on 

uusiutuva luonnonvara joka sitoo hiilidioksidia koko 

elinkaarensa ajan, myös hirsikodiksi rakennettuna.  

Finnlamelli käyttää myös tuotantoprosessissa synty-

vän puujätteen tehtaan lämmittämiseen.

Kesämökkiin sopivat hyvin 88-164 paksuiset lamel-

lihirret. Tarvittaessa voit lisäeristää hirsiseinät puu-

kuiduilla, joka säilyttää seinän hengittävyyden. Eriste 

asennetaan seinän sisäpuolelle ja viimeistellään hirsipa-

neelilla, joka säilyttää hirsitalon tunnelman.

Massiiviset Kartanohirret 180-270x260 sopivat oma-

kotitaloihin. Niitä ei tarvitse lisäeristää. Uusin, mas-

siivinen Kartanohirtemme on kooltaan 270x260, ja se 

säilyttää sopusuhtaisen muotonsa paksunakin.

Käyttötarkoituksen lisäksi myös ulkonäköseikat 

vaikuttavat hirren valintaan. Mitä paksumpi hirsi, sitä 

näyttävämpi lopputulos. Samalla tietysti myös eristys-

ominaisuudet paranevat entisestään. Voit valita lamel-

lihirren paksuuden toiveittesi mukaan.

Tiiviin lopputuloksen varmistamiseksi olemme asen-

taneet nurkankaulustiivisteet jo tehtaalla ja hirsissä on 

rakennusaikainen suojakäsittely.

Valitsetko hohtavan vaaleat, oksien kauniisti kirjomat kuusilamellit tai lämpimän punertavat 
mäntylamellit? Luonnon omia sävyjä kumpikin.
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Turvallinen	hankinta

Finnlamellin hirsitalo on turvallinen hankinta. Se kestää sukupolvelta toiselle. Voit nauttia elämästäsi ja tiedät, että 

sijoituksesi arvo säilyy.

Meille on kunnia-asia vastata toimittamiemme hirsitalojen laadusta. Niissä on hyvä hinta-laatusuhde. Turvallisuutta 

on myös se, että kaupantekovaiheessa saat pankkitakuun maksamillesi ennakkomaksuille.

Sertifikaatit	laadun	takeena
Olemme jo pitkään tehneet laadunvarmistusyhteistyötä VTT:n kanssa. Lamellihirret, sormijatketut rakennesahatavarat 

ja liimapuukannatteet ovat kaikki VTT:n sertifioimat. Vientiä varten meillä on kohdemaiden omat laatusertifikaatit.
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Kaikki	on	mahdollista

Meillä kaikki onnistuu. Kuuntelemme toiveitasi ja 

meillä on runsaasti kokemuksia erilaisista vaihtoeh-

doista. Laajasta mallistostamme löydät kotoisia sau-

namökkejä ja toimivia vapaa-ajan koteja. Voit valita 

mallin tai sen peilikuvan kuvastostamme tai saada 

täysin räätälöidyn hirsitalon tonttisi, tilanteesi ja raken-

nuslupasi mukaan. Voit poistaa, lisätä tai siirtää seiniä, 

lisätä parven, kuistin tai uloskäynnin.

Pohjapiirroksen yhteyteen merkitty kerrosala kertoo, 

miten paljon rakennus vie rakennusoikeutta.

Saat meiltä laadukkaan toimituksen lisäksi turvaksesi 

eri alojen ammattilaiset. Olemme valmiit aktiiviseen 

yhteistyöhön talosi suunnittelussa, rakennuspiirustus- 

ja lupa-asioissa.

Jos haluat talosi pystytettynä, neuvomme tarvittaessa, 

mistä tavoitat luotettavan pystytysryhmän. Jos haluat 

itse pystyttää talosi, saat toimituksen mukana tarkat 

pystytysohjeet.

Palvelumme	kattaa	
koko	maan
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Alajärvellä. Paikallisten palvelu-

pisteiden yhteystiedot löydät kotisivuiltamme 

www.finnlamelli.fi

Finnlamellin tuotannossa yhdistyvät vahva hirsiperinne ja alan 

viimeisin tekniikka. Tämän päivän hirsiveistäjät ovat vaihtaneet 

piilukirveensä huipputeknisiin tuotantolinjoihin.

Täältä alkaa lamellihirsien matka maailmalle kesämökeiksi, saunoiksi, 
vapaa-ajan asunnoiksi, kodeiksi, golf-klubeiksi tai venekerhojen tuki-
kohdiksi – kauas Japaniin tai kotoiselle järvenrannalle.
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Portaat,	ovet,	ikkunat
Finnlamellilla on laaja valikoima ovia, ikkunoita ja por-

taita, joilla viimeistelet hirsimökkisi ulkonäön. Kaikki 

elementit ovat vankkoja ja laadukkaita. Ovet ja ikkunat 

ovat täydellisesti heloitetut pintaheloineen ja lukkoi-

neen.

Sisäoviksi voit valita lakatut tai maalatut massiivipei-

liovet, lasi- tai paneeliovet.

Ikkunat ovat valmiiksi pintakäsitellyt, kaksi- tai kolmi-

lasiset, puu- tai puu/alumiinirakenteiset. Ikkunat saat 

selektiivipinnoitteisina ja argonkaasutäytteisinä. Voit 

myös valita ympäristöystävälliset Termo-lämpöikku-

nat, näin pääset vielä parempiin U-arvoihin.

Portaat antavat ilmettä ja vaikuttavat tilankäyttöön. 

Oikealla porrasratkaisulla selkeytät tilan käyttöä ja 

säästät tilaa.
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PIHAPIIRIRAKENNUKSET
Viihtyisillä pihapiirirakennuksilla kohotat tontin ulkonä-
köä ja rakennuskokonaisuuden harmoniaa. Pihapiirira-
kennus on myös oiva tapa saada lisävuodetilaa sukulai-
sille ja vieraille. Tästä osiosta löydät useita ratkaisuja 
niin majoitus- kuin lisävarastokäyttöön.

Aitta Anni
Kerrosala 19 m²                     Huoneistoala 17 m²

Viehättävä, sopusuhtainen Anni-aittamalli on oiva 

ratkaisu lisävarastotilalle tai majoitustilaksi kesävie-

raille.

Aitta Antti
Kerrosala 34 m²                     Huoneistoala 31 m²

Antti-luhtiaitta istuu hyvin suomalaiseen pe-

rinnemaisemaan. Alakerrassa on kaksi erillistä 

aittakamaria, jotka tässä on sisustettu makuutila-

käyttöön, tarpeen mukaan ne voidaan ottaa myös 

varastokäyttöön. Yläkertaan noustaan perinteisesti 

ulkokautta. Yläkerrassa on koko kerrosalan verran 

majoitus- tai varastotilaa.
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Rantasauna 
Aamu
Kerrosala 11 m² Huoneistoala 10 m²

Perinteinen Aamu-rantasauna istuu hyvin suomalai-

seen maisemaan. Saunassa kirpoaa makoisat löylyt 

ja vilvoittelu kuistilla virkistää mukavasti. Saunamö-

kistä löytyy majoitustilaa vaikkapa kesävieraille. 

Aitta Arvo
Kerrosala 61 m²                     Huoneistoala 55 m²

Perinteistä luhtiaitta-arkkitehtuuria edustavassa 

Arvo-mallissa on alakertaan sijoitettu tilava reilun 

15 neliön varastotila ja samansuuruinen aittakamari. 

Yläkerran tila on yhtä suurta aittakamaria, jonne 

majoittuu isompikin kesävierasporukka.
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Viihtyisä vapaa-ajan vietto ei välttämättä vaadi 
suurta huvilaa kaikilla mukavuuksilla. Toteuta 
leppoisat saunahetket Finnlamellin rantasauna- ja 
saunamökkimallistosta.

Rantasaunat	ja	saunamökit

Aamu

ALAKERTA

kuisti

pukuhuone

sauna

Arvo

ALAKERTA

aitta

varasto

kuisti

PARVI

aitta

kuisti



Rantasauna Ahti
Kerrosala 29 m² Huoneistoala 25 m²

Tässä viihtyisässä rantasaunamallissa vilpola/gril-

likatoksineen, höystettynä hyvällä seuralla, aika 

vierähtää huomaamatta. Saunaosasto on sijoitettu 

omaksi osastokseen ja saunatupa omaksi. Näitä 

tiloja yhdistää keskelle sijoitettu vilvoittelu- ja grilli-

katostila.

Rantasauna Aino
Kerrosala 15 m² Huoneistoala 12 m²

Leppoisat löylyt viehättävän pienessä Aino-ranta-

saunassa rentouttaa arjen kiireistä. Saunan jälkeen 

on mukava vilvoitella kuistilla, paistaa makkaraa ja 

nauttia kesäillan rauhasta.
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Pohjan mittakaava 1:75

Parven mittakaava 1:125

Tervaranta
Kerrosala 25 m² Huoneistoala 23 m² Terassi 9 m² 
Parven korkeus alla 1,6 m

Tästä ei saunamökki parane. Saunassa on erillinen 

pesuhuone, josta käynti tilavalle terassille. Osittain 

ylös asti avonaiseen takatupaan mahtuu pöytä ja 

sohva, koska nukkumapaikat ovat parvella.

Tervaranta parvellinen asiakasmalli

Tervaranta parveton malli

Rantamäki 20 & 25
Kerrosala 20 m²   Huoneistoala 17 m² ja Terassi 13 m² 
Kerrosala 25 m²   Huoneistoala 22 m² ja Terassi 16 m²

Soma saunamökki takkoineen ja suurine, katettui-

ne terasseineen. Keittiösyvennyksessä kiehautat 

saunakahvit ja lämmität uunimakkarat. Sohvalta 

on mukava katsella takkatulta ja unohtaa maailman 

kiireet.

Rantamäki 20
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Rantamäki 25

Tervaranta

ALAKERTA

tupakeittiö

sauna

pesuhuone

terassi

PARVI

Rantamäki	20

ALAKERTA

tupakeittiö

sauna

terassi

Rantamäki	25

ALAKERTA

tupakeittiö

sauna

pukuhuone

terassi



Pohjien 
mittakaavat 
1:75

Parven mittakaava 1:125

A.

B.

Pohjan mittakaava 1:75

Julia A & B
Kerrosala 25 m²   Huoneistoala 22 m² 
Terassi 10 m²  Parven korkeus alle 1,6 m

Harkittuja neliöitä. Viehättävä saunamökki, vieras-

maja tai piilopirtti. Kymmenen neliön katettu terassi 

ja parvimallissa lisää nukkumatilaa.

Elviira
Kerrosala 25 m² Huoneistoala 22 m² Terassi/kesäkeittiö 17 m²

Sauna tai vierasmaja tilanteen mukaan. Katetulle te-

rassille mahtuu hyvin ruokapöytä kesäkeittiöineen. 

Terassin voit lasittaa. Katonharjan alla säilytät puut 

kuivina.

Kuvassa Elviira asiakasmalli
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Julia	B

ALAKERTA

tupa

keittokomero

makuusoppi

terassi

PARVI

Julia	A

ALAKERTA

tupakeittiö

makuusoppi

sauna

terassi

PARVI

Elviira

ALAKERTA

vilvoittelu/kesäkeittiö

sauna

pesuhuone

pukuhuone



Silmu 20 & 25
Kerrosala 25 m²          Huoneistoala 21,5 m² 
Kerrosala 20 m²          Huoneistoala 17 m²

Silmu on omimmillaan suomalaisen järven rannas-

sa. Saunomisen jälkeen on mukava levähtää tupa-

keittiössä vaikkapa makkaranpaiston parissa. Tupa-

keittiön takka pitää huolen, että leppoisat saunaillat 

jatkuvat pitkälle syksylle.

Pinja 25 & 30
Kerrosala 25 m²          Huoneistoala 21,5 m² 
Kerrosala 30 m²         Huoneistoala 26,5 m²

Tyylikäs Pinja tarjoaa erinomaiset puitteet leip-

poisiin saunahetkiin. Tilava kuisti toimii vilpolan 

tavoin saunan jälkeen ja auringonottopaikkana 

kesäisin.

Pinja 30

Pinja 25

Silmu 20

Silmu 25
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Pinja	25

ALAKERTA

kuisti

pesuhuone

sauna

tupa

Pinja	30

ALAKERTA

kuisti

pesuhuone

sauna

tupa

Silmu	20

ALAKERTA

tupa

pukuhuone

sauna

kuisti

Silmu	25

ALAKERTA

tupa

pesuhuone

sauna

kuisti



Aprilia C

Aprilia C

Pohjien 
mittakaava 
1:100

Parven mitta-
kaava 1:125

Aprilia parveton asiakasmalli

Aprilia A, B & C
Kerrosala 35 m² Huoneistoala 31 m² Terassi 10 m² Parven korkeus alle 1,6 m

Saunasta pääset suoraan tilavalle terassille vilvoitte-

lemaan. Takkatupaan mahtuu pikku keittiö ruoka-

pöytineen ja sohvineen. Lisätilaa saat tarvittaessa 

parvesta.

Jos et tarvitse saunaa, saat sen paikalle keittiön ruo-

kapöytineen.

Aprilia A Aprilia B

24 25

Aprilia	A	ja	B

ALAKERTA

tupakeittiö

makuusoppi

sauna

pesuhuone

terassi

Aprilia	C

ALAKERTA

tupa

makuusoppi

keittiö/ruok. huone

terassi

PARVI



Rosa A Rosa B

Parven mitta-
kaava 1:125

Pohjien 
mittakaavat 
1:75

Rosa A & B
Kerrosala 40 m² Huoneistoala 36 m² Terassi 13 m²  Parven korkeus alle 1,6 m

Asuttava saunamökki, jossa on kaksi 

toimivaa pohjavaihtoehtoa. Molem-

missa mahtava terassi vilvoitteluun 

ja oleskeluun sekä makuutilat par-

vella. Valitsetko makuusopen vai 

ikkunallisen keittokomeron?

Rosa parvellinen malli

Viola A & B
Kerrosala 30 m² Huoneistoala 27 m² Terassi 11 m² Parven korkeus alle 1,6 m

Keittokomero ja viihtyisä takkatupa, joka on osit-

tain avonainen ylös asti. Löylyhuone ja erillinen 

pesuhuone, josta käynti tilavalle terassille. Vaih-

toehtona keittiö ja takkatupa makuusoppineen. 

Molemmissa lisätilaa parvella.

Viola A

Viola A Viola B
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Rosa	A

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone

terassi

PARVI

Rosa	B

ALAKERTA

tupa

keittokomero

sauna

pesuhuone

terassi

PARVI

Viola	B

ALAKERTA

tupa

keittokomero

sauna

pesuhuone

terassi

Viola	A

ALAKERTA

tupa

keittiö

makuusoppi

terassi

PARVI



Aalto 31

Aalto 33

Suunnittelijan ajatuksesta ja kynästä syntyy arkkiteh-
toonisesti kaunis rakennus. Rakennuksen onnistunutta 
ulkomuotoa ja sisätilaratkaisua on lähdetty jalosta-
maan useampaan eri kokoluokkaan. Ihastu Finnla-
mellin suunnittelijoiden upeisiin mallisarjoihin. Valitse 
mieleisestäsi mallista sopiva kokoluokka saunamökistä 
aina perheen toiseksi kodiksi sopivaan vapaa-ajan 
asuntoon.

LOMA-ASUNNOT,	MALLISARJAT
Kuvassa Aalto 33

Aalto 31 & 33
Kerrosala 31 m² Huoneistoala 28 m² 
Kerrosala 31 m² + 2 m²  Huoneistoala 28 m² + 1 m²

Veden aallot vangitsevat katsojansa aivan kuten 

nuotion tuli. Sama illuusio on saatu vangittua Aalto-

sarjan arkkitehtuuriin. Valitsetpa sitten Aalto-sarjan 

pienemmästä tai isommasta mallista, suuri katettu 

terassi tuo avaruutta ja toimivuutta sateiseenkin 

kesäpäivään.
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Aalto	31

ALAKERTA

terassi

pesuhuone / wc

sauna

tupa

puuvarasto

Aalto	33

ALAKERTA

terassi

pesuhuone / wc

sauna

tupa

puuvarasto

PARVI



Aalto 59: Kerrosala 59 m²   Huoneistoala 54 m² (parveton malli)  
Aalto 79: Kerrosala 79 m²   Huoneistoala 73 m² (parveton malli)

Mittakaava 1:100

Aalto	59	&	79

ALAKERTA

terassi

puuvarasto

sauna

pesuhuone / wc

eteinen

keittiö

tupa 

Aalto	59:

1 makuuhuone

Aalto	79:

2 makuuhuonetta

Aalto 79

Kuvassa Aalto 79

Aalto 59

Mittakaava 1:100

Aalto 59 & 79
Kuvassa Aalto 59
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Aalto 74

Mittakaava 1:100

Aalto 74: Kerrosala 59 m² + 15 m²   Huoneistoala 54 m² + 14 m²  
Aalto 94: Kerrosala 79 m² + 15 m²   Huoneistoala 73 m² + 14 m²  

Aalto 74 & 94
Aalto-sarjan isompien mallien tilaratkaisuista löytyy hyviä vaihtoehtoja perheesi erilaisiin tarpeisiin. Aalto-
sarjan lippulaiva, Aalto 94, sopii vaikka koko perheen ympärivuotiseksi vapaa-ajan asunnoksi.

Aalto 94

Alakerran mittakaava 1:100

Parven mittakaava 1:125

Kuvassa Aalto 94
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Aalto	74	&	94

ALAKERTA

terassi

puuvarasto

sauna

pesuhuone / wc

eteinen

2 makuuhuonetta

keittiö

tupa

PARVI

makuuhuone



Huvikaari 54 & 60
Kerrosala 43 m² + parvi 11 m² parveke 3 m², terassi 26 m² Huoneistoala 40 m² + parvi 10 m² 
Kerrosala 49 m² + parvi 11 m² parveke 3 m², terassi 22 m² Huoneistoala 45 m² + parvi 10 m²

Uutta ja erilaista. Pyöreäkulmainen ja isoik-

kunainen erkkeri antaa ilmettä selkeälle tak-

katuvalle. Erkkerin yläosa on auki ylös asti. 

Keittiössä on reilusti työskentelytilaa. Ylä-

kerrassa on nukkumaparvi ja parveke. Leveä 

terassi kiertää talon kahta seinää. Saunasta 

pääset helposti terassille vilvoittelemaan.

Isommassa vaihtoehdossa on alhaalla ma-

kuuhuone ja tuulikaappi on leventänyt 

rakennusta.

Huvikaari 54 Huvikaari 54 parvi

Huvikaari 60 Huvikaari 60 parvi

34 35

Huvikaari	60

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone / wc

tuulikaappi

terassi

PARVI

parveke

Huvikaari	54

ALAKERTA

tupakeittiö

sauna

pesuhuone / wc

tuulikaappi

terassi

PARVI

parveke



Huvikaari 93
Kerrosala 73 m² + parvi 20 m² Huoneistoala 67 m² + parvi 19 m² Terassi 27 m² Parveke 15 m²

Uutta, pehmeälinjaista hirsitaloarkkitehtuuria. Ava-

ra, 30 neliön tupa takkoineen ja keittiöineen tulvii 

valoa. Kaareva seinä korkeine ikkunoineen tarjoaa 

mahtavan näköalan ympäröivään luontoon. Olo-

huone on osin avointa tilaa ylös asti. Sekä makuu-

huone että saunaosasto ovat tavallista väljemmät. 

Pesuhuoneessa on tilaa pesukoneelle.

Parvella on monikäyttöinen aula, parveke ja lisää 

makuutiloja. Leveä terassi kiertää taloa.
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Huvikaari	93

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone

wc

eteinen

tuulikaappi

terassi

PARVI

parveke



Kivitasku 71

Kivitasku 90

Kivitasku 71 & 90
Kerrosala 59 m² + parvi 12 m² Huoneistoala 54 m² + parvi 11 m² Terassi, kuisti ja parveke 18 m² 
Kerrosala 71 m² + parvi 19 m² Huoneistoala 64 m² + parvi 18 m² Terassi, kuisti ja parveke 16 m²

Kivitaskun tilavaan keittiöön mahtuu suurikin 

ruokapöytä. Lämpöisinä päivinä syödään terassilla. 

Korkeat ikkunat ja ylös asti avonainen olohuone 

antavat valoa ja tilaa. Silti yläkerrassa on tilaa sekä 

nukkumiseen että oleskeluun. Saunasta pääset vil-

voittelemaan sisääntulokuistille.

Isommassa Kivitaskussa on todella reilu makuu-

huone, näyttävät kattolyhdyt sekä ruhtinaallisesti 

varastotilaa parvella.

Kivitasku 90 asiakasmalli
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Kivitasku	90

ALAKERTA

olohuone

keittiö

makuuhuone/wc

sauna

pesuhuone

eteinen

tuulikaappi

kuisti

terassi

PARVI

makuuparvi

aula

varasto

parveke

Kivitasku	71

ALAKERTA

olohuone

keittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone

wc

eteinen

kuisti

terassi

PARVI

parveke



Koivuranta 56, 70 & 78
Koivuranta 56: Kerrosala 56 m²  Huoneistoala 64 m² 
Koivuranta 70: Kerrosala 56 m² + 14 m² Huoneistoala 64 m² 
Koivuranta 78: Kerrosala 56 m² + 22 m² Huoneistoala 70 m²

Koivuranta on mainio ratkaisu koko perheen lomamökiksi. Pohjaratkaisut on suunniteltu käytännöllisiksi ja 

palvelemaan mukavaa asumista.

Koivuranta 78

Koivuranta 78

Koivuranta 56 Koivuranta 70

Koivuranta 78

Alakerran mittakaava 1:100

Alakerran mittakaava 1:100

Alakerran mittakaava 1:100

Parven mittakaava 1:125

Parven mittakaava 1:125
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Koivuranta	70	&	78

ALAKERTA

tupa

makuuhuone

pesuhuone / wc

sauna

terassi

PARVI

Koivuranta	56

ALAKERTA

tupa

makuuhuone

pesuhuone / wc

sauna

terassi



Loiste 35

Loiste 30 & 35
Kerrosala 30 m²   Huoneistoala 26 m²   Parven korkeus alle 1,6 m 
Kerrosala 35 m²   Huoneistoala 30 m²   Parven korkeus alle 1,6 m

Syksyinen järvi myrskyää ja viima on kova. Kyl-

mänkin kalareissun jälkeen on mukava laittaa 

takkaan valkea saunan lämpeämistä odotellessa. 

Erittäin suosittua Loiste-sarjaa on jatkettu kahdella 

pienemmällä mallilla. Nämä sopivat erinomaisesti 

kala- ja eräretkien tukikohdaksi. Tosin viihtyisässä 

Loisteessa saattaa vierähtää pitempikin aika.

Kuvassa Loiste 35

Loiste 35

Loiste 30

42 43

Loiste	35

ALAKERTA

terassi

sauna

tupa

pesuhuone

PARVI

Loiste	30

ALAKERTA

terassi

sauna

tupa

pesuhuone

PARVI



Loiste 63 A

Loiste 63 B

Loiste 63 A & B
Kerrosala 58 m² + 5 m²       Huoneistoala 51 m² + 5 m² 
Kerrosala 58 m² + 6 m²       Huoneistoala 51 m² + 6 m²

Loiste 63 on hyvän kokoinen vapaa-ajan asunnoksi. Onnistuneet tilaratkaisut, avara ja valoisa oleskelutila sekä 

laajat ulkoterassit luovat tästä mallista näyttävän ja toimivan kokonaisuuden.
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Loiste	63	A

ALAKERTA

terassi

sauna

pesuhuone / wc

eteinen

makuuhuone

tupa

PARVI

Loiste	63	B

ALAKERTA

terassi

vaatehuone

pesuhuone / wc

eteinen

makuuhuone

tupa

PARVI



Loiste 88 A, B & C
Kerrosala 79 m² + 9 m²  Huoneistoala 73 m² + 9 m² 
Kerrosala 79 m² + 8 m²  Huoneistoala 73 m² + 8 m² 
Kerrosala 79 m² + 8 m²  Huoneistoala 73 m² + 8 m²

Loisteen 88-mallissa on tilat suuremmallekin perheelle. Useasta sisätilaratkaisusta ja parvesta löydät taatusti 

ideoita oman Loiste-mallin rakentamiseen.  

Kuvassa Loiste 88 A asiakasmalli

Loiste 88 A

Alakerran mittakaava 1:100 
Parven mittakaava 1:125

Loiste 88 B

Loiste 88 C

Alakertojen  
mittakaava 1:100

Parven mittakaava 1:125

46 47

Loiste	88	A

ALAKERTA

sauna

kodinhoitohuone

eteinen

tupa

2 makuuhuonetta

keittiö

terassi

wc

PARVI

makuuhuone

Loiste	88	C

ALAKERTA

pesuhuone

wc

terassi

eteinen

3 makuuhuonetta

tupa

PARVI

makuuhuone

Loiste	88	B

ALAKERTA

sauna

pesuhuone

eteinen

tupa

2 makuuhuonetta

keittiö

terassi

wc

PARVI

makuuhuone



Loiste 118

Loiste 118
Kerrosala 95 m² + parvi 23 m² Huoneistoala 86 m² + parvi 21 m²

Loiste-sarjan lippulaiva, Loiste 118, ei varmasti jätä 

vieraitakaan ilman makuusijaa. Tämä vapaa-ajan 

asunto soveltuu erinomaisesti vaikkapa ympärivuo-

tiseen käyttöön perheen toiseksi asunnoksi.
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Loiste	118

ALAKERTA

terassi

sauna

pesuhuone

kodinhoitohuone

olohuone

keittiö

eteinen

wc

2 makuuhuonetta

tuulikaappi

YLÄKERTA

makuuhuone

olohuone



Lyhty 45

Lyhty 29

Lyhty 72

Lyhty 29, 45 & 72
Kerrosala 52 m² + 10 m²  Huoneistoala 46 m² + 7 m² 
Kerrosala 38 m² + 7 m²  Huoneistoala 34 m² + 7 m² 
Kerrosala 29 m²             Huoneistoala 26 m²

Kautta aikojen merenkävijää on ohjannut kotiin 

majakan lyhty. Lyhty sarjan arkkitehtuuria hallitsee 

rakennuksen keskeltä nouseva torni, kuin majakka, 

joka opastaa sinut aina takaisin unelmiesi vapaa-

ajanviettopaikkaan. Harkitut huonejärjestelyt ja 

suuri terassi tekee Lyhty-sarjasta käytännöllisen 

asuttavan.

Kuvassa Lyhty 45

50 51

Lyhty	72

ALAKERTA

sauna

pesuhuone

terassi

wc

eteinen

2 makuuhuonetta

tupa

PARVI

makuuhuone

Lyhty	45

ALAKERTA

terassi

pesuhuone / wc

sauna

tupa

makuuhuone

PARVI

makuuhuone

Lyhty	29

ALAKERTA

tupa

pesuhuone / wc

sauna

terassi



Maininki 60

Maininki 60
Maininki 80

Maininki 31

Maininki 43

Maininki 31, 43, 60 & 80
Kerrosala 80 m² Huoneistoala 72 m² 
Kerrosala 60 m² Huoneistoala 53 m² 
Kerrosala 43 m² Huoneistoala 38 m² 
Kerrosala 31 m² Huoneistoala 27 m²

Maininki-sarjan arkkitehtuurissa voit aistia meren 

tuoksun ja aaltojen muodon. Maininki-sarjan sydän, 

avara tupakeittiö, yhdistää kaikki huoneet toisiinsa.

Kuvassa Maininki 80 muutos

52 53

Maininki	80

ALAKERTA

tupa

2 makuuhuonetta

eteinen

wc

pesuhuone

sauna

terassi

Maininki	60

ALAKERTA

tupa

makuuhuone

eteinen

wc

pesuhuone

sauna

terassi

puuvarasto

Maininki	43

ALAKERTA

tupa

pesuhuone / wc

sauna

terassi

puuvarasto

Maininki	31

ALAKERTA

tupa

sauna

pesuhuone

terassi



Marina 64

Marina 50 A

Marina 50 B

Parvien mittakaava 1:125

Pohjien mittakaava 1:100

Marina 50 & 64
Kerrosala 50 m² Huoneistoala 46 m² Terassi 13 m² Parven korkeus alle 1,6 m² 
Kerrosala 57 m² + parvi 7 m² Huoneistoala 54 m² + parvi 7 m² Terassi 13 m²

Erkkerimäinen terassi ja valoisa, ylös asti avonainen 

tupakeittiö tarjoavat monia vaihtoehtoisia tilarat-

kaisuja. Voit vaihdella makuuhuoneiden määrää 

tai vaihtaa saunan kylpyhuoneeseen. Parvella on 

lisätilaa.

Marina 64

Marina 50 A parveton asiakasmalli

Marina 50  
A ja B parvi

Marina 64  
parvi

54 55

Marina	50	A

ALAKERTA

tupa

keittiö + ruokailusoppi

makuuhuone

sauna

pesuhuone

wc

terassi

PARVI

Marina	50	B

ALAKERTA

tupa

keittiö + ruokailusoppi

2 makuuhuonetta

kylpyhuone/wc

terassi

PARVI

Marina	64

ALAKERTA

tupa

keittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

pukuhuone

wc

terassi

PARVI



Melissa 31 & 98
Kerrosala 31 m² Huoneistoala 28 m² 
Kerrosala 98 m² Huoneistoala 87 m²

Kuvassa Melissa 31

Melissa 31

Melissa 98

56 57

Melissa	98

ALAKERTA

tupa

2 makuuhuonetta

wc

pesuhuone / wc

sauna

terassi

tuulikaappi/tekn. tila

PARVI

Melissa	31

ALAKERTA

tupa

wc

pesuhuone

sauna

PARVI



Melissa 130
Kerrosala 130 m² Huoneistoala 118 m²

Melissa-mallisarjan upeat isot ikkunat antavat hu-

vilalle luonnetta ja tuovat valoa ja avaruutta sisäti-

loihin. Mallisarjan Melissa 31 sopii myös erilliseksi 

saunarakennukseksi isommille Melissa-malleille.

Alakerran mittakaava 1:100

Parven mittakaava 1:125
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Melissa	130

ALAKERTA

tupa

2 makuuhuonetta

wc

pesuhuone

/kodinhoitohuone

sauna

terassi

tuulikaappi

tekn. tila

PARVI



Sofia 25

Sofia 46

Sofia 25, 46 & 54
Kerrosala 25 m²  Huoneistoala 23 m² 
Kerrosala 46 m²  Huoneistoala 41 m² 
Kerrosala 54 m²  Huoneistoala 48 m²

Sofian perinteiset ja konstailemattomat runkolinjat 

sopivat erinomaisesti suomalaiseen perinnemaise-

maan. Suurempi Sofia 54 soveltuu hyvin perheen 

vapaa-ajan asunnoksi. Sofia 25 tarjoaa leppoisat 

saunahetket ja tilat vaikkapa vierasmajoitukseen.

Sofia 46 asiakasmalli

Sofia 25

Sofia 54

60 61

Sofia	54

ALAKERTA

terassi

sauna

pesuhuone

wc

2 makuuhuonetta

eteinen

takkatupa

keittiö

Sofia	46

ALAKERTA

terassi

sauna

pesuhuone

wc

eteinen

makuuhuone

makuusoppi

tupa

Sofia	25

ALAKERTA

terassi

sauna

pukuhuone

tupa



Sofia 82

Sofia 62

Sofia 62 & 82
Kerrosala 82 m² Huoneistoala 74 m² 
Kerrosala 62 m² Huoneistoala 56 m²

Sofian perinteiset muodot sopivat jokaiseen suoma-

laiseen maisemaan. Konstailemattomat runkolinjat 

tarjoaa erinomaiset huoneratkaisut ja viihtyisät 

sisätilat.
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Sofia	82

ALAKERTA

terassi

eteinen

tupakeittiö

2 makuuhuonetta

pesuhuone/

kodinhoitohuone

sauna

wc

Sofia	62

ALAKERTA

terassi

eteinen

tupakeittiö

2 makuuhuonetta

pesuhuone

sauna

wc



Valopilkku B saunallinenValopilkku A saunaton

Pohjien mittakaava 1:75

Kuvassa parveton versio, Valopilkku 48:n saa myös parvellisena.

Valopilkku 48
Kerrosala 43 m² + parvi 5 m² Huoneistoala 40 m² + parvi 5 m² Terassi 13 m²

Haluatko kylpyhuoneen vai saunan? Valopilkuissa 

on valinnanvaraa. Molemmissa vaihtoehdoissa on 

makuuhuone ja selkeä tupakeittiö, jonka molemmil-

la sivuilla on korkeat ikkunat. Terassi on koko talon 

levyinen.

Valopilkku 48 B:ssä on reilu viiden neliön parvi, joka 

jatkuu matalampana tilana. Parvimallissa on ylös 

asti avoin tupa avaruutta antamassa. Myös saunat-

tomaan A-malliin saat halutessasi saman  kokoisen 

parven.

Minkä Valopilkun valitset?

Kuvissa parveton versio
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Valopilkku	B

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone + wc

terassi

PARVI

Valopilkku	A

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

pesuhuone + wc

terassi



Valopilkku 72
Kerrosala 61 m² + parvi 11 m² Terassi 24 m²  
Huoneistoala 56 m² + parvi 10 m² Terassi 24 m²

Tilavaan keittiöön sopii isompikin ruokapöytä. Olo-

huoneessa on takka ja korkeat ikkunat. Nukkumaan 

mahtuu makuuhuoneen lisäksi makuusopen kerros-

sängyssä. Saunaosastolla on paikka pesukoneelle.
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Valopilkku	72

ALAKERTA

olohuone

keittiö

makuuhuone

makuusoppi

sauna

pesuhuone / wc

terassi

PARVI



Vehkalinna 94 pohja-
kerroksen saunaosas-
to. (1:125)

Parvien mittakaava 1:125

Pohjien mittakaava 
1:100

Vehkalinna 94 asiakasmalli

Vehkalinna 94 asiakasmalli

Vehkalinna 82 & 94
Kerrosala 61 m² + parvi 24 m² Huoneistoala 55 m² + parvi 19 m² Terassi 14 m² 
Kerrosala 61 m² + parvi 13 m² + kellari 20 m² Huoneistoala 55 m² + parvi 11 m² Terassi 14 m²

Tilaa, mukavuutta ja paljon vaihtoehtoja. Avarat 

oleskelutilat takkoineen ja keittiöineen. Vaatehuone 

makuuhuoneen yhteydessä. Saunasta pääset ulos 

vilvoittelemaan. Parvi antaa lisää asumisväljyyttä.

Soveltuu sekä tasamaa- että rinnetontille. Rinnerat-

kaisussa voit rakentaa saunan kellarikerrokseen.

Vehkalinna 94 Vehkalinna 82
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Vehkalinna	82

ALAKERTA

tupa

keittiö

makuuhuone

vaatehuone

sauna

pesuhuone

pukuhuone

wc

terassi

PARVI

Vehkalinna	94

ALAKERTA

olohuone

keittiö

makuuhuone

makuusoppi

vaatehuone

eteinen

tuulikaappi

wc

2 terassia

PARVI

KELLARI

sauna

pesuhuone / wc

pukuhuone



MUUT	LOMA-ASUNNOT
Finnlamellin muut loma-asunnot osio kattaa laajan vali-
koiman vapaa-ajan asuntoja alkaen kesänviettopaikoista 
aina upeisiin, kodin kakkosasuntoina toimiviin hirsihu-
viloihin. Täältä löydät ideoita ja valmiita malleja moneen 
tarpeeseen ja maisemaan.

Lisää lomakotimalleja löydät myös talomallistostamme.

Mäntyranta
Kerrosala 55 m² parven korkeus alle 1,6 m Terassi 37 m² 
Huoneistoala 50 m² parven korkeus alle 1,6 m Terassi 37 m²

Persoonallinen ja valoisa hirsihuvila, jossa on tilava 

makuuhuone ja ylös asti avoin tupakeittiö. Keitti-

ön ja ruokailutilan voi toteuttaa näinkin. Matalalla 

parvella on lisää tilaa oleskeluun tai nukkumiseen. 

Erilliseen saunaan kuljet mahtavankokoisen teras-

sin kautta. Tässä on vapaa-ajan koti, joka edustaa 

uudenlaista hirsitaloarkkitehtuuria.
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Mäntyranta

ALAKERTA

tupakeittiö

makuuhuone

eteinen

sauna

terassi

PARVI



Tulipa parveton asiakasmalli

Tulipa
Kerrosala 56 m² parven korkeus alle 1,6 m Terassi 14 m² 
Huoneistoala 52 m² parven korkeus alle 1,6 m Terassi 14 m²

Muhkea hirsihuvila ilmeikkäine terasseineen ja 

kaksine makuuhuoneineen. Saunaosastolta pääset 

sekä terassille että tupaan. Erillinen wc. Parvella 

on nukkumatilaa useammallekin. Halutessasi voit 

vaihtaa saunaosaston kylpyhuoneeseen ja tilavaan 

keittiöön.

Tulipa A Tulipa B

72 73

Tulipa	A

ALAKERTA

tupakeittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

wc

terassi

PARVI

Tulipa	B

ALAKERTA

tupa

keittiö + ruokailusoppi

2 makuuhuonetta

kylpyhuone/wc

terassi

PARVI



Eedeninranta asiakasmalli

Eedeninranta
Kerrosala 60 m² + parvi 10 m² Terassi ja parveke 24 m² 
Huoneistoala 56 m² + parvi 10 m² Terassi ja parveke 24 m²

Tilaa ja selkeyttä. Eteisestä avautuu avarat näkymät 

ylös asti avonaiseen tupakeittiöön. Takaseinällä 

kaksi makuuhuonetta ja tilava saunaosasto. Taloa 

kiertävälle kuistille pääset kolmesta ilmansuunnasta. 

Pukuhuoneesta käynti terassille. Lisänä tilava parvi 

näköalaparvekkeineen.

Eedeninranta asiakasmalli

74 75

Eedeninranta

ALAKERTA

tupa

keittokomero

makuuhuone

työhuone

sauna

pesu-/pukuhuone

wc

eteinen

terassi

PARVI



Huviranta asiakasmalli

Huviranta
Kerrosala 62 m² + parvi 19 m² Huoneistoala 56 m² + parvi 17 m² Terassit ja parveke 38 m²

Korkea katon harja ja muhkea terassi ja parveke-

pääty antavat Huvirannalle näyttävyyttä. Valo tulvii 

sisälle tupakeittiön suurista ruutuikkunoista. Tupa 

on avoin koko korkeudeltaan. Saunaosastolta kulku 

eteisen kautta kuistille. Tilava makuuhuone ja eri-

tyisen suuri parvi.

Huviranta asiakasmalli

76 77

Huviranta

ALAKERTA

tupa

keittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone

wc

eteinen

2 terassia

PARVI

parveke



Solina
Kerrosala 65 + 18 = 83 m²  Huoneistoala 59 + 17 = 76 m²

Solinan avara, ylös asti avoin olohuone ja keittiö yhdessä ovat huvilan viihtyisä sydän. Kahdelle sivustalle 

ulottuva terassi houkuttelee ruokailemaan ja viettämään aikaa ulkoilmassa pitkälle kesäiltaan.
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Solina

ALAKERTA

terassi

tuulikaappi

olohuone

keittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone

PARVI



Kanerva A

Pohjien mittakaava 
1:100

Parven mittakaava 
1:125

Kanerva B

Kanerva
Kerrosala 68 m² + parvi 26 m² Huoneistoala 56 m² + parvi 24 m² Terassi, kuisti ja parveke 22 m²

Tämä huomataan. Kanerva on moni-ilmeinen hirsi-

huvila tunnelmallisine tornihuoneineen. Tornihuo-

neen lisäksi parvella on paljon muutakin tilaa.

Avara tupa on ylös asti avointa tilaa. Keittiöstä on 

yhteys sekä ruokailutilaan että katetulle terassille. 

Sisääntuloterassin yhteydessä on ulkovarasto ja 

eteinen. Tilavassa makuuhuoneessa on koko sei-

nällinen kaappeja. Voit valita saunallisen mallin tai 

saunan tilalle suihkun ja makuusopen.
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Kanerva	A

ALAKERTA

tupa

keittiö

makuuhuone

makuusoppi

varasto

wc/suihku

eteinen

kuisti

terassi

PARVI

2 makuusoppea

torni

parveke

Kanerva	B

ALAKERTA

tupa

keittiö

makuuhuone

sauna

pesuhuone / wc

eteinen

varasto

kuisti

terassi

PARVI

2 makuusoppea

torni

parveke



Vellamo
Kerrosala 76 m² Huoneistoala 71 m² Terassi 19 m²

Selkeää ja väljää. Vellamo on perinteinen hirsitalo 

parhaimmillaan. Valoisa, 36 neliön tupa takkoineen 

muodostaa talon avaran sydämen. Makuuhuoneet 

ovat omissa nurkkauksissaan sisäänkäynnin mo-

lemmilla puolilla. Toisessa päädyssä on saunaosasto 

terassille avautuvine pukuhuoneineen. Terassi on 

osittain valokatettu.
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Vellamo

ALAKERTA

tupakeittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

pukuhuone

wc

tuulikaappi

terassi



Metsätähti
Kerrosala 78 m²  Huoneistoala 67 m²

Tässä mallissa, näissä tiloissa, on kaikki kohdallaan. 

Tilava tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, saunatilat 

sekä katettu terassi takaavat koko perheen viihty-

vyyden.
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Metsätähti

ALAKERTA

terassi

tupa

pesuhuone

pukuhuone

sauna

wc

eteinen

2 makuuhuonetta

vaatehuone



Annenranta
Kerrosala 78 m² + parvi 21 m² Huoneistoala 67 m² + parvi 20 m² Terassi 40 m²

Laulaja Anne Mattilan nimikkomallissa on ylös asti 

avonainen, avara tupakeittiö ja kaksi tilavaa ma-

kuuhuonetta. Pohjaratkaisuun on saatu väljyyttä 

vinottain sijoitetuilla ovilla. Tilava terassi on katettu 

omalla katoksellaan ja antaa ilmettä sisäänkäynnille. 

Saunaosastolla on tilava pukuhuone. Tilavalla par-

vella on reilunkokoiset makuu- tai oleskelutilat.
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Annenranta

ALAKERTA

tupakeittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

pukuhuone

eteinen

wc

terassi

PARVI

 



Pohjan ja parven mittakaava 1:100

Jokiranta asiakasmalli

Jokiranta
Kerrosala 79 m² + parvi 14 m² Huoneistoala 70 m² + parvi 14 m² Terassi 18 m²

Moni-ilmeinen Jokiranta tarjoaa sisustajalle taval-

lista enemmän mahdollisuuksia. Yhtenäinen, ylös 

asti avoin erkkerillinen olohuone ja tilava keittiö 

muodostavat kodikkaan ja näyttävän kokonaisuu-

den. Talon toisessa päädyssä on kaksi reilunko-

koista makuuhuonetta. Parvellisessa vaihtoehdossa 

on yläkerrassa vielä hyvät lisätilat nukkumiseen ja 

oleskeluun.

Osa saunaosaston seinistä on viistossa kulmassa ja 

tekee koko tilasta avaran ja ilmeikkään. Pukuhuo-

neesta on käynti terassille.
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Jokiranta

ALAKERTA

olohuone

keittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

pukuhuone

wc

kuisti

terassi

PARVI

 



Tuulia 80 & 107
Kerrosala 80 m² + parvi 21 m²  Huoneistoala 73 m² + parvi 20 m²  Terassit 22 m²  Parven kork. alle 1,6 m 
Kerrosala 107 m²       Huoneistoala 94 m²

 Tuulia 80 asiakasmalli

Tuulia-malleissa on selkeät tilaratkaisut ja kolme 

erillistä kuistia käyttötarkoituksen mukaan. Tilava 

eteinen jatkuu olohuoneeseen, joka aukeaa täyskor-

keana erkkerinä isoine ikkunoineen.

Parven  
mittakaava 1:125

Alakerran  
mittakaava 1:100

Tuulia 107

90 91

Tuulia	80

ALAKERTA

olohuone

keittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

eteinen

wc

tuulikaappi

3 kuistia

PARVI

aula

makuuhuone

Tuulia	107

ALAKERTA

olohuone

keittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

eteinen

wc

tuulikaappi

3 kuistia

PARVI	



Lumimarja
Kerrosala 80 m² + 20 m² = 100 m²  Huoneistoala 72 m² + 20 m² = 92 m²

Lumimarjassa yhdistyvät sopivasti loma-asunnon 

rento tunnelma ja kaikki omakotitalon mukavuu-

det ja tilat. Ylhäällä oleva parvi aukeaa alakerran 

olohuoneeseen tuoden näin valoa ja tilan tuntua. 

Saunasta tultaessa käy askel suoraan tilavalle teras-

sille kodinhoitohuoneen kautta.
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Lumimarja

ALAKERTA

2 makuuhuonetta

tupa

wc

kodinhoitohuone

pesuhuone

sauna

eteinen

PARVI

makuuhuone

parveke



Lastu 90
Kerrosala 90 m²  Huoneistoala 79 m²

Lastu 90 -mallissa on uudella tavalla huomioitu ajan 

vaatimukset, joten loma-asunto on erittäin tasokas 

ja viihtyisä tarjoten samalla ruhtinaallisesti tilaa 

mukavaan vapaa-ajan asumiseen.
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Lastu	90

ALAKERTA

eteinen

kodinhoitohuone 

/tekn.tila

olohuone

keittiö

2 makuuhuonetta

wc

pesuhuone / wc

sauna

terassi



Pohjantähti
Kerrosala 95 m²  Huoneistoala 86 m²   

Pohjantähden runsaat ikkunat antavat valoa ja mai-

semaa sitä kaipaavalle. Iso, katettu terassi mahdol-

listaa onnistuneet grillaushetket ja leppoisan oleske-

lun ilta-auringossa. Pohjantähdessä on sisätiloiltaan 

kaikki mitä voi vaatia onnistuneelta vapaa-ajan 

vietolta.
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Pohjantähti

ALAKERTA

2 terassia

avokeittiö

kodinhoitohuone

wc

eteinen

olohuone

2 makuuhuonetta

aitta



Pohjan ja parven  
mittakaava 1:100

Kesäranta
Kerrosala 98 m² + parvi 9 m² Huoneistoala 89 m² + parvi 8 m² Terassi 35 m²   

Kesärannassa on tilaa ja mukavuuksia vaikkapa ym-

pärivuotiseen asumiseen. Korkeaikkunainen ja ylös 

asti avonainen oleskelu-ruokailu-keittiökokonaisuus 

on selkeä ja näyttävä. Alakerrassa on kaksi makuu-

huonetta ja ylhäällä parvella lisätilaa nukkumiseen 

tai oleskeluun.

Saunaosastolla on tilaa pesukoneelle ja pukuhuo-

neesta on suora yhteys vilvoitteluterassille. Ruo-

kailutilaa kiertävälle terassille mahtuu hyvin sekä 

ruokapöytä että aurinkotuolit. Katon kaksiharjai-

suus elävöittää ulkonäköä.
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Kesäranta

ALAKERTA

olohuone

keittiö/ruokahuone

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

wc

eteinen

kuisti

terassi

PARVI

matala varasto



Vaahtera
Kerrosala 103 m² + 29 m² = 132 m²  Huoneistoala 90 m² + 28 m² = 118 m²  

Näyttävä julksivu sekä tilavat ja avarat sisätilat, 

tämä kaikki löytyy Vaahtera-mallista. Korkea ja 

valoisa oleskelutila yhdistää kerrokset toisiinsa 

ja tarjoaa upeat näkymät ympäröivään luontoon. 

Myös saunasta on helppo siirtyä suoraan Vaahte-

ran suurelle terasille vilvoittelemaan ja nauttimaan 

näkymistä.

100 101

Vaahtera

ALAKERTA

terassi

eteinen

pesuhuone

kodinhoitohuone

sauna

wc

olohuone

ruokailutila

keittiö

2 makuuhuonetta

PARVI

makuutilat



Torni

Pilviranta
Kerrosala 107 m² + torni 18 m² Huoneistoala 97 m² + torni 12 m² Terassi 50 m² ja grillikatos 13 m²  

Haluaisitko hirsilinnan? Pilvirannassa on kaari-ikku-

na, torni ja moni-ilmeinen harjakatto. Sisällä on ava-

ra tupa baarikeittiöineen, erillinen kodinhoitohuone 

ja eteisaula. Saunan yhteydessä on takkatupa, josta 

pääset pariovien kautta suoraan terassille. Alaker-

rassa on kaksi makuuhuonetta ja yläkerran tornista 

voit sisustaa makuuhuoneen, kirjaston tai vaikkapa 

tunnelmallisen mietiskelytilan.

Koko talon levyisellä terassilla on tilaa vaikka 

mihin. Kaiken kruunaa terassin yhteydessä oleva 

grillikatos.
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Pilviranta

ALAKERTA

tupa

baarikeittiö

2 makuuhuonetta

sauna

pesuhuone

saunatupa

kodinhoitohuone

wc

eteinen

terassi

grillikatos

TORNI

makuutilat



Pihlaja
Kerrosala 109 m² + 31 m² = 140 m²   
Huoneistoala 96 m² + 29 m² = 125 m²  

Pihlaja on ehdottomasti koko perheen loma-asunto. 

Kolme makuuhuonetta, erillinen olohuone ja keittiö 

varmistaa kaikille reilut tilat ja tarvittaessa myös 

yksityisyyttä. Mahtava terassi on tuo lisää tilaa ja 

luo avaruuden tuntua kesäisin. Arkkitehtoonisesti 

Pihlaja sopii mainiosti niin Lapin maisemiin kuin 

Järvi-Suomen rantoihin.

Pihlaja asiakasmalli

Alakerran mittakaava 1:100

Parven mittakaava 1:125
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Pihlaja

ALAKERTA

terassi

eteinen

pesuhuone

sauna

wc

olohuone/ruokailutila

keittiö

2 makuuhuonetta

PARVI

pesuhuone / wc

vaatehuone

makuuhuone

aula



Mielikki

Mielikki
Kerrosala 107+16 = 123 m2  Huoneistoala 91+18 = 109 m2

Mielikissä päärakennus ja saunaosasto on erotettu 

toisistaan omiksi kokonaisuuksiksi. Järkevät tilarat-

kaisut, kaksi makuuhuonetta ja parvi sekä avarat ja 

valoisat oleskelutilat luovat Mielikistä näyttävän ja 

toimivan kokonaisuuden.
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Mielikki

ALAKERTA

2 terassia

kuisti

tuulikaappi

pesuhuone

sauna

wc

tupa

kodinhoitohuone

olohuone

keittiö/ruokailutila

2 makuuhuonetta

PARVI



Odessa asiakasmalli

Odessa
Kerrosala 136 m² + 35 m² = 171 m²   
Huoneistoala 123 m² + 32 m² = 155 m² 

Odessan suunnittelun lähtökohtana on ollut tehdä 

jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Terävät runko-

linjat huokuvat tästä huolimatta hirsitalon lämpöä 

ja kodikkuutta. Tilaa Odessassa on reilun kokoisel-

le lapsiperheelle. Yläkerrasta löytyy huoneet niin 

pheen pienimmille kuin työhuoneellekin.
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Odessa

ALAKERTA

kodinhoitohuone

pesuhuone

sauna

pukuhuone

eteinen

keittiö

olohuone

makuuhuone

PARVI

2 makuuhuonetta

aula

ullakko



Lehmus
Yläkerta Kerrosala 91 m² Huoneistoala 85 m² 
Alakerta Kerrosala 85 m² Huoneistoala 67 m²

(varasto/tekn.tila ei sisälly kerrosalaan) 

Lehmus tarjoaa ylellistä vapaa-ajan asumista kaikki-

ne mukavuuksineen. Tämä malli sopii sellaisenaan 

myös suoraan perheen ykköskodiksi ja tilaa tästä 

edustavasta rinnemallista löytyy suurellekin per-

heelle.
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Lehmus

ALAKERTA

2 makuuhuonetta

takkahuone

wc

pesuhuone/khh

sauna

varasto/tekn. tila

YLÄKERTA

parveke

olohuone

ruokailutila

tuulikaappi

eteinen

makuuhuone

vaatehuone

wc/suihku

eteinen

keittiö



PARITALOT
Jos sinulla on kumppani, jonka kanssa haaveilette 
yhteisestä loma-asunnosta, niin paritalon rakentaminen 
on usein taloudellisesti järkevä ratkaisu. Kummallekin 
valmistuu oma asunto. Finnlamellin paritalomallit lähte-
vät käytännönläheisestä ja toimivasta pohjaratkaisusta, 
mukavuutta unohtamatta.

Paritalo Linnea
Kerrosala 2 x (46 m² + 13 m²) = 118 m²    Huoneistoala 2 x (40 m² + 12 m²) = 104 m²

Paritalo Linnea tarjoaa perustoiminnot laadukkaaseen vapaa-ajan asumiseen. Paritalon molemmista huoneis-

toista löytyy yhdistetty tupakeittiö, makuuhuone, sauna- ja pesutilat sekä tilava makuuparvi. Kummallekin 

asunnolle on omaan rauhaan sijoitetut terassit.  
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Linnea

ALAKERTA

terassi

tupa

makuuhuone

eteinen

pesuhuone / wc

sauna

PARVI

makuuhuone



Paritalo Vaula
Kerrosala 2 x (90 m² + 10 m²) = 200 m² Huoneistoala 2 x (81 m² + 9 m²) = 180 m²

Tässä paritalossa 90 neliön huoneistoala tarjoaa 

omakotitalon mukavuudet. Kaksi makuuhuonet-

ta, olohuone, keittiö ja toimivat pesu- ja saunatilat 

varmistavat vaivattoman vapaa-ajan asumisen. 

Rakennatpa sitten tunturin juureen tai Keski-Suo-

men kauniisiin järvimaisemiin, voit olla varma että 

paritalo Vaula tarjoaa viihtyisän loman.
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Vaula

ALAKERTA

tuulikaappi

eteinen

keittiö

olohuone

2 makuuhuonetta

wc

kodinhoitohuone

pesuhuone

sauna

PARVI

makuuhuone



FINNLAMELLI	OY,	Teollisuustie	18,	
62900	ALAJÄRVI

puhelin	06	557	0300
finnlamelli@finnlamelli.fi	

Rakenna sydänpuusta


