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MUHKEAT MASSIIVIHIRRET

UUSIUTUVA LUONNONTUOTE

Finnlamelli 
luotettava 

valinta
Finnlamelli on ihanteellinen yhteistyökumppani rakenta-
miseen. Saman katon alta löydät asiantuntevat suunnit-
telu-, materiaali- ja tuotantopalvelut. Käytettävissäsi ovat 
hirsitalomyyjämme sekä alan huipulla työskentelevä
henkilökunta, jolle hyvä palvelu, luotettava toimitus ja 
onnistunut toteutus ovat kunnia-asia.

Pystymme hyödyntämään ison tehtaan tuotantoedut 
sekä tarjoamaan henkilökohtaista palvelua ja pitämään 
kiinni sovituista toimitusajoista. Uskomme yksilölliseen 
palveluun ja yhteistyöhön.

Unelmista 
kodiksi

Taloprojekti on yhteistyötä. Asiakkaan mieltymykset 
ovat perusta, jonka päälle lähdetään rakentamaan. To-
teutamme mielellämme asiakkaan talon suoraan esitteen 
pohjalta, mutta mahdollisuudet ovat rajattomat. Mallis-
tomme taipuu sekä pieniin että suuriin muutoksiin, jotka 
tekevät hirsitalosta yksilöllisen kokonaisuuden — unel-
makodin. Vastaamme myös asiakkaidemme yksilöllisiin 
suunnittelutoiveisiin.

Kattava  
valikoima

Tämä kuvasto esittelee Finnlamellin hirsitalomalliston 
uusimmat mallit. Ulottuvillasi on kuitenkin myös Finn-
lamellin laaja, vuosien kokemuksen kartuttama mallisto, 
joka vastaa niin ympärivuotisen asumisen kuin vapaa-
ajan rentoutumisenkin tarpeisiin.

Tilaa esitteemme tai tutustu mallivalikoimaan virtuaali-
sesti osoitteessa www.finnlamelli.fi. 

Unelmiesi koti odottaa rakentamistaan!
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Ilmari 140 & 160
Ilmari 140: Kerrosala 140 m2   Huoneistoala 128 m2

Ilmari 160: Kerrosala 160 m2   Huoneistoala 143 m2

Ilmari 160yksitaso
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Ilmari 140 & 160

10 m (1:125)

Ilmari 140

Ilmari 160
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Leila
Kerrosala 141 m2 + 17 m2 = 158 m2   Huoneistoala 131 m2

yksitaso
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10 m (1:125)
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Lenni
Kerrosala 122 m2   Huoneistoala 105 m2

yksitaso
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10 m (1:100)
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Sampo A, B & C
A: Kerrosala 106 m2   Huoneistoala 94 m2

B: Kerrosala 88 m2   Huoneistoala 79 m2

C: Kerrosala 92 m2   Huoneistoala 83 m2

Sampo C

Sampo A erkkerillä

Sampo-sarja on yksitasomalli, josta löytyy kolme eri-
kokoista pohjaratkaisua. Sampo A -mallissa erkkeri tuo 
mukavasti lisätilaa keittiöön. Mallin voi toteuttaa myös 
ilman erkkeriä.

Sampo B-mallissa toinen makuuhuone on sijoitettu talon 
etuosaan. Keittiö on muuttunut tupakeittiöksi.

Sampo C-mallissa sisäänkäynti on talon oikealta reu-
nustalta. Pesutilat löytyvät heti sisäänkäynnin vierestä. 
Makuuhuoneet on sijoitettu eteisestä katsottuna vasem-
malle sivustalle. Keittiö ja olohuone muodostavat suuren 
ja valoisan kokonaisuuden, jossa on näkymät kahteen eri 
ilmansuuntaan.

yksitaso
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Sampo A erkkerillä

10 m (1:100)

Sampo A
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10 m (1:100)

Sampo B
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10 m (1:100)

Sampo C
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Sulo
Kerrosala 145 m2   Huoneistoala 133 m2

yksitaso
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10 m (1:100)
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Ukko A, B & C
Kerrosala 131 m2   Huoneistoala 119 m2

Ukko A autokatoksellayksitaso
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Ukko A autokatoksella

Ukko A

Ukko A ilman autokatosta

10 m (1:100)

Ukko A
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10 m (1:100)

Ukko B
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10 m (1:100)

Ukko C
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Juho A erkkerillä

Juho A, B & C
A: Kerrosala 108 m2 + 74 m2 = 182 m2   Huoneistoala 96 m2 + 66 m2 = 162 m2

B: Kerrosala 97 m2 + 72 m2 = 169 m2   Huoneistoala 84 m2 + 68 m2 = 152 m2

Juho C

Juho A -malli on kätevä kaksitasoratkaisu suuremmallekin 
perheelle. Alakerrasta löytyvät viihtyisä tupakeittiö, tilava 
olohuone sekä sauna- ja pesutilat, josta pääsee vilvoitte-
lemaan kuistille. Yläkerrassa avautuu suuri aula, jossa voi 
illan tullen rauhoittua vaikkapa kirjaa lukemalla. Kolme 
makuuhuonetta ja vierashuone takaavat sen, että nukku-
mistilaa talosta löytyy. Yläkerrasta löytyy myös oma wc- 
ja suihkutila. Mallista löytyy myös erkkeritön vaihtoehto.

Juho B -mallissa alakerran makuuhuone on entistä tila-
vampi ja keittiö on sijoitettu talon pitkälle seinälle olo-
huoneen viereen.

Juho C -mallissa sisäänkäynti on talon oikeanpuoleisessa 
päädyssä. Sisälle tultaessa oikealla ovat sauna ja pesutilat 
ja vasemmalla puolella tilava kodinhoitohuone. Käytävän 
päässä avautuu tilava ja valoisa keittiö sekä suuri olohuo-
ne. Yläkerrassa aulan koko on suurentunut ja huonejärjes-
telyt ovat hieman muuttuneet.

kaksitaso
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Juho A erkkerillä

Juho A

10 m (1:125)
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10 m (1:125)

Juho B
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10 m (1:125)

Juho C
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Kalervo
Kerrosala 114 m2 + 64 m2 = 178 m2   Huoneistoala 100 m2 + 55 m2 = 155 m2

Kalervo on moderni kaksitasoinen omakotitalomalli, 
jossa koko perheen on helppo viihtyä. Alakerrasta löytyy 
tilava keittiö, viihtyisä olohuone takkatulineen, yksi ma-
kuuhuone sekä pesu-ja saunatilat. 

Yläkertaan on sijoitettu kolme makuuhuonetta, vie-
rashuone sekä erillinen wc-ja pesutila. Yläkerrassa on 
myös pieni parveke, jossa voi ihailla iltaisin vaikkapa 
tähtitaivasta.

kaksitaso
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10 m (1:125)
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Kullervo
Kerrosala 131 m2 + 80 m2 = 211 m2   Huoneistoala 112 m2 + 70 m2 = 182 m2

Kullervo on hyvin pitkälti Kalervon tyylinen kaksitasoi-
nen omakotitalomalli. Alakerrasta löytyvät tilava keittiö 
kodin ruokamestareille, viihtyisä olohuone vapaa-ajan 
viettoon, kaksi makuuhuonetta sekä pesu-ja saunatilat.

Yläkerrasta löytyy iso aula, johon voi tehdä vaikka tv:n 
katselutilan, kolme makuuhuonetta ja erillinen wc- ja 
suihkutila.

kaksitaso
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10 m (1:125)
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Meri A & B
A: Kerrosala 116 m2 + 72 m2 = 188 m2   Huoneistoala 106 m2 + 67 m2 = 173 m2

B: Kerrosala 116 m2 + 85 m2 = 201 m2   Huoneistoala 106 m2 + 78 m2 = 184 m2

Meri Bkaksitaso
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10 m (1:125)

Meri A

Meri B
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Sini
Asuinrakennus: Kerrosala 111 m2 + 62 m2 = 173 m2   Huoneistoala 100 m2 + 58 m2 = 158 m2

Autotalli / varasto: Kerrosala 32 m2   Huoneistoala 27 m2

kaksitaso
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10 m (1:125)
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Sointu
Kerrosala 98 m2 + 53 m2 = 151 m2   Huoneistoala 87 m2 + 49 m2 = 136 m2

kaksitaso
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10 m (1:125)
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10 m (1:125)

Tuuli A & B
A: Kerrosala 114 m2 + 67 m2 = 181 m2   Huoneistoala 98 m2 + 54 m2 = 152 m2

B: Kerrosala 114 m2 + 60 m2 = 174 m2   Huoneistoala 98 m2 + 46 m2 = 144 m2

Tuuli A

Tuuli on kaksitasoinen omakotitalomalli, josta on ole-
massa kaksi pohjaratkaisua. Tuuli A ja B eroavat toisis-
taan vain yläkerran osalta; alakerrat ovat molemmissa 
samanlaiset.

alakerta

kaksitaso
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10 m (1:125)

yläkerta

yläkerta

Tuuli A

Tuuli B
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Muhkeat massiivihirret

Uusiutuva luonnontuote

Rakenna sydänpuusta

Massiiviset Kartanohirret 202–270 × 260 soveltuvat omakotitaloihin ja suuriin julkisiin rakennuksiin ilman lisäeristystä. Suo-
situin Kartanohirsi on 202 × 260.

Löydät laajasta valikoimastamme vaihtoehtoja lukuisiin 
käyttötarkoituksiin. Halkeilemattomasta, vääntyilemättö-
mästä ja mittatarkasta lamellihirrestä työstetään erilaisia 
nurkkia ja liitoksia, jotka mahdollistavat haastavatkin 
kohteet. Järeät ponttaukset varmistavat liitosten pitävyy-
den. Lyhyet nurkat sopivat erityisesti kaava- ja kaupunki-
alueille. Vinonurkissa kulmat voivat vaihdella portaatto-
masti 45–90° välillä.

Lamellihirren raaka-aineena käytetään valikoituja, viile-
ässä ilmastossa hitaasti tiukkasyisiksi kasvaneita suora-
runkoisia mäntyjä ja kuusia. Hirret halkaistaan ja liitetään 
yhteen siten, että puun kovin osa, sydänpuu, jää pintaan. 
Siksi lamellihirsi on ylivertainen kestämään säänvaih-
teluita perinteiseen pyörö- tai höylähirteen verrattuna. 
Hirsitalon luonnollinen painuminen on lamellihirressä 
erittäin vähäistä.

Finnlamellin hirret ovat aitoja luonnontuotteita, joiden
valmistamiseen kuluu erittäin vähän energiaa — puura-
kentamisen prosessi kuormittaa ympäristöä huomattavasti 
muita materiaaleja vähemmän. Suomessa ollaan sitouduttu 
kestävään metsänhoitoon jo usean sukupolven ajan. Uusiu-
tuva rakennusmateriaali saadaan ekologisesti lähimetsistä. 
Tuotantoprosessissa syntyvä puujäte hyödynnetään tehtaal-
la lämpöenergiana, joten mitään ei mene hukkaan.

Huolella toteutettu Finnlamellin hirsitalo tasaa sisä- ja 
ulkoilman lämpötilaeroja. Vahvojen rakenteiden ansiosta 
lämmitysenergian tarve jää pieneksi. Puu toimii myös 
kosteudensäätäjänä, jonka vuoksi hirsitalon ilma on help-
poa hengittää samalla kun se estää haitallisten mikrobien 
leviämistä. Staattisen sähkön puuttuminen ehkäisee pö-
lynmuodostumista. Puhtaan sisäilman vuoksi hirsitalot 
ovat erinomainen vaihtoehto myös allergikoille.
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www.finnlamelli.fi

FINNLAMELLI OY, Teollisuustie 18, 62900 ALAJÄRVI
puhelin (06) 557 0300, faksi (06) 557 0333
finnlamelli@finnlamelli.fi


