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Lapponian hillat syntyvät talotehtaan perustajan, Jouko 

Riihimäen unelmista, ideoista ja halusta toteuttaa suoma-

laisia asumisen unelmia vastuullisesti ja laadukkaasti. 

Perinteikkään Lapponian Lämpöhirsi on ollut markkinoil-

la vuodesta 1982 lähtien, jolloin Lapponian esimmäinen 

talopakettitoimitus lastattiin Kemin Lautiosaaressa.

2000-luvulla satavuotista rakkauttaan henkivä Lapponi-

an lämpöhirsi on jo yli 6000 tuhannen rakennetun ko din 

lämmin sydän. Lapponia Housella onkin vankku maton ja-

lansija merkittävänä, kestävien suomalaisten puu talojen 

valmistajana.

Vapaa-ajan talomme ovat omaleimaisia ja laadukkai- 

ta suomalaisia kakkoskoteja. Lapponian lämpö ja perin-

teet yhdistettyinä modernin talotoimittajan jatkuvaan ke-

hitystyöhön ovat kaiken toimintamme ohjenuora.

Laadukkaan Lapponia-huvilan pystytys on mittatar-

kan elementtirakenteen ja vahvan, ammattitaitoisen 

Lapponia-huvilan pystytys on nopeaa ja 

turvallista 

Korkean laadun, tunnetun talotoimittajan ja 

Lapponian asiakaslähtöisen asiakaspalve-

lun ansiosta Lapponia- huvilat säilyttävät ar-

vonsa erittäin hyvin vuosikymmenten yli. 

Lapponian lämpöhirsirakenne on painu-

maton ja erittäin ener giatehokas ratkaisu, 

joka varmistaa asumisen edulli suu den ja 

maksimoi asumismukavuuden. 

henkilöstön ansiosta nopeaa, tehokasta ja turvallista. Täs-

mällinen ja tarkka toimitus sekä tarkkaan valitut, laajalti tun-

netut yhteistyökumppanit tekevät taloprojektista asiakkaalle 

helppoa ja huoletonta.

Sama huolettomuus jatkuu myös talon valmistuttua – sii-

tä pitävät huolen Lapponian lämpöhirsielementin painu-

maton rakenne ja erittäin edulliset asumiskustannukset. Kor -

keat laatuvaatimuksemme, asiantunteva palvelu sekä ta- 

pamme huolehtia asiakkaistamme myös talon valmistuttua 

takaavat Sinulle Lapponia-huvilan arvon säilyvyyden ja jät-

tää tilaa rentoutumiselle.

Lapponia vapaa-ajan talossa elät täydellä sydämellä. 

Valitsetpa talosi sitten erämökiksi tai koko perheen kokoontu-

mispaikaksi, Lapponia-huvila on turvallinen valinta.

Lapponia Housen vahva osaaminen ja rakkaus kestävät. 

Jopa sata vuotta.

Lapponia huviloiden joustavat tilaratkai-

sut ja materiaalit on suunniteltu huolellisesti 

asiakkaan tarpeisiin. 

Lapponia-huviloiden joustava asennuspalve-

lu jättää asiakkaalle tilaa valita itselleen paras 

tapa pystyttää oma huvila.

Lapponian talotehtaan osaava henkilökun-

ta takaa täsmällisen ja mittatarkan toimituksen 

asiakkaalle

Sadan  vuoden rakkaus

Lapponia - Osaamista asiakkaan ehdoilla

2



Eagle
Lomarauhaa omalla terassilla .................. 36

Eagle 140 & 187 ..................................................... 38

Nuovo
Suomalaisen suunnittelun kärjessä ...... 40

Nuovo 80 ..................................................................... 42

Nuovo 8B ..................................................................... 44

Nuovo 100 ................................................................... 45

Nuovo 117 .................................................................... 46

Erikoismallit�
Levi 116 ........................................................................... 48

Kaskilinna 258 .......................................................... 50

Koli 120/128 ................................................................ 52

Tahko 185 .................................................................... 54

Helmi�
Lapponian pienisuuri tilaihme ..................... 4

Helmi 65 ........................................................................... 6

Helmi 70 ........................................................................... 8

Helmi 78 ........................................................................... 9

Helmi 96 ........................................................................ 10

Lapponia
Vapaa-ajan koti sydämellä ..........................12

Lapponia 63 ..............................................................14

Lapponia 79 A & B ...............................................16

Lapponia 101 ............................................................17

Lapponia 104 ...........................................................18

Lapponia 119 ............................................................19

Lapponia 132 .......................................................... 20

Kesätunturi
Energiataloudellisesti paras ratkaisu .... 20

Kesätunturi 74 ........................................................... 24

Kesätunturi 103 ....................................................... 26

Kesätunturi 150........................................................ 27

Pinea
Rakkaudella Nauvosta .................................... 28

Pinea 69 ........................................................................ 30

Pinea 76 ........................................................................ 32

Pinea 98 ........................................................................ 33

Pinea 122 ..................................................................... 34



Selkeä ja perinteinen Helmi 65 on Lapponian 

suo situin huvilamalli. Toimivien tilaratkaisujensa ja 

kauniin, perinteisen ulkomuotonsa ansiosta Hel-

mi on löytänyt paikkansa lukuisista suomalaisista 

sydämistä. Tässä tunnelmallisessa huvilassa viihty-

vät niin isäntäperhe kuin kesävieraatkin.

Helmen lämmin henki syntyy oleskelutiloista, jot-

ka on sijoitettu keskelle taloa. Tunnelmallinen, lasi-

sella kulmaluukulla varustettu tulisija levittää peh-

meää lämpöään olohuoneeseen, johon tullaan 

suoraan eteisestä. Olohuonetta jatkaa käytännöl-

linen avokeittiö ruokailutiloineen, mikä takaa hu-

vilan toiminnallisuuden ja mukautuvuuden mo-

niin tilanteisiin.

Yhteisten oleskelutilojen lisäksi talossa on kaksi 

samansuuruista makuuhuonetta, sauna- ja ko-

dinhoitotilat. Saunatiloissa, kahden suihkun kylpy-

huoneessa sekä kodinhoitotiloissa olevat ikkunat 

tekevät tiloista avarat. Saunasta astut kätevästi 

eteisen kautta vilvoittelemaan 11 neliön avokuis-

tille, jota voi haluttaessa laajentaa päätyterassilla.

Tutustu Lapponian Helmeen 
Kirkkonummella

Lapponia Housen näyttelyalueella Kirkkonum-

mella voit tutustua kerrosalaltaan 64,5 neliön suu-

ruiseen Helmi 65:een. Tämä vuonna 2009 valm-

istunut, lämpöhirsielementeistä ra kennettu Helmi 

on energiatehokas ja edulli nen, mökkirakentajan 

budjettiin loistavasti sopiva huvilamalli. Käytännöl-

lisen kerrosalansa ansiosta Helmi mahtuu myös 

useimpien rantatonttien luparaameihin ongel-

mitta.

Lapponia-huvilat tarjoavat erittäin paljon mah-

dollisuuksia niin sisustusratkaisujen kuin toimitus-

paketin laajuudenkin osalta. Esittelyalueen huvila 

on valmistettu Lapponian Kemin perinteikkäässä 

lämpöhirsitehtaassa, ja se on toimitettu tontille vii-

meisteltyinä elementteinä. Näin kaikki pinnat 

ovat valmiita sisä- ja ulkopuolelta, joten pystytys 

on nopeaa ja harjannostajaisia vietetään muu-

tamassa päivässä urakan alkamisesta. 

Esittelyalueen talon sisustuksen on suun nitellut 

Artek. Perinteinen suomalainen design ja mo-

derni huvilarakenteminen kulkevat Kirkkonum-

mella kauniisti käsi kädessä, maanläheisten vä-

rien täydentäessä Helmen lämmintä tunnelmaa. 

Helmen sisäseinät ovat kuultolakattua Enso-pa-

neelia, jonka värivaihtoehtoina on lukuisia tum-

mia ja vaaleita sävyjä. 

– Esittelytaloon valitsimme luonnollisia väre-

jä sekä mäntylautaiset lattiat, jotka ilmentävät 

suomalaista huvilakulttuuria parhaimmillaan, 

Lapponiahousen myyntijohtaja Kirsi Joensuu ker-

too. 

Perinteitä kunnioittaa myös lattiasta kattoon hii-

len mustaksi Saunasasulla käsitelty sauna, jonka 

tunnelma koivuntuoksuisessa kesäillassa hakee 

vertaistaan. 

Lapponian Helmeen sekä muihin esittely- 

malleihin voit tutustua mm. Lapponia 

Housen esittelyalueella Kirkkonummella. Lisä-

tietoja muista esittelykohteista saat osoitteesta 

www.lapponiahouse.com sekä lähimmältä Lap-

ponia-myyjältäsi. 

Helmi 65 - Lapponian 
pienisuuri tilaihme
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Helmi
Lapponian Helmi-mallisto sisältää laajan, järkevien suomalais-

ten kakkoskotien valikoiman. Helmi tuo Lapponian tunnelman 

jokaisen mökkirakentajan ulottuville, ja löydät Helmi-mallistosta 

mukautuvan sekä toimivan huvilan moneen tarpeeseen. Helmi 

sopii erinomaisesti suomalaiseen luontoon ja vapaa-ajan asu-

miseen, hoh taen kaunista lämpöään kesäiltoihisi.

Erityistä Lapponia Helmessä ovat sen oleskelutilat. Keskellä ta-

loa olevat valoisat oleskelutilat jatkuvat keittiöllä ja ruokailutiloilla. 

Lisäksi tässä pienessä helmessä on kaksi makuuhuonetta ja erit-

täin toimivat saunalliset pesutilat. Kyseessä on todellakin järkevä 

kakkoskoti, jonka kaikki neliöt on käytetty tehokkaasti.

Helmen sydämenä on sen lämmin tupa, joka mukautuu jous-

tavasti tarpeidesi mukaan. Tarvittaessa oleskelutilat laajene-

vat entistäkin avarammaksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tarjo-

ten tilaa suurillekin kesämuistoille. Reilu katettu terassi yhdistää 

lämpimän tuvan ja luonnon vapaa-ajan elämyksiksi, jotka vain 

sinä voit kokea. 

Lapponian suosittu pikkujättiläinen on nyt jokaisen mökkira-

kentajan saatavilla. Tämä punainen tuo Lapponian Sadan vuo-

den rakkauden käsiisi helposti ja edullisesti.

Helmi 65
Lapponia Helmi 65 edustaa suomalaisen 

mökkikulttuurin perinteitä parhaimmillaan. 

Nopeasti pystytettävä huvila on helppo sijoit-

taa kaikille tonteille, ja suunnittelussa onkin 

huomioitu erityisesti rantatonttien lupavaa-

timukset. Lapponian lämpöhirrestä rakennet-

tu mökki täyttää kakkoskodille asetetut vaa-

timukset hyvin, ollen samalla pieni, näppärä 

ja edullinen.

Käyttöala 88,0 m2

Terassit 24,0 m2

Kerrosala 64,5 m2

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Helmi 65 64,5 88,0 24,0

Helmi 70 70,0 86,0 15,5

Helmi 78 78,0 116,0 38,0

Helmi 96 96,0 129,0 34,0
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Päätykuisti optiona
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Helmi 70
Helmi 70:n selkeä pohjaratkaisu koostuu 2 makuuhuoneesta, olohuoneesta ja ruokai-

lutilasta. Lisäksi huvilassa on luonnollisesti saunalliset kylpyhuonetilat sekä mahdolli suus 

suureen päätykuistiin.

Käyttöala 86,0 m2

Terassit 15,5 m2

Kerrosala 70,0 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.

Päätykuisti optiona
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Helmi 78
Helmi 78:ssä on käynti omille terasseille sekä keittiöstä että saunatiloista. Olohuonees-

ta on esteetön näkymä ulos.

Käyttöala 116,0 m2

Terassit 38,0 m2

Kerrosala 78,0 m2
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Helmi 96
Helmi 96:n saunatilat ovat omassa siivessään, jota voi käyttää myös vierasmajoituk-

sessa. Olohuoneen ja saunatuvan 1,8 metriä korkeat ikkunat tuovat ympäröivän luon-

non lähellesi.

Käyttöala 129,0 m2

Terassit 34,0 m2

Kerrosala 95,5 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Riitta ja Arvo Vainionpää valitsivat loma-asunnok-

seen Lapponia 93 –huvilan, jolle he löysivät juu-

ri sopivan kalliopohjaisen tontin Teijosta. Lappo-

nian monipuolinen palvelu yhdistettynä Vainion-

päiden hyvään makuun ja kädentaitoihin tarjo-

sivat eväät hyvään hinta-laatusuhteeseen. Näin 

Vainionpäille nousi laadukas vapaa-ajan asunto 

vain tunnin ajomatkan päähän arjesta.

Vainionpäille mökkiprojekti oli mukava koke-

mus. Stressaamisen sijasta huvilan tuleva isäntä 

nautti rakentamisesta sekä oman työnsä tuloksis-

ta, ja rakentaminen olikin hänelle yksi vapaa-ajan 

harrastus. Kiire ei saanut projektissa valtaa, vaan 

etusijalla toteuttamisessa olivat hyvä työn jälki ja 

pitkäjänteisyys.

Lämpöhirsitalo toimitettiin rakennuspaikalle 

valmiina seinäelementteinä, joiden pystyttäminen 

hoitui ammattitaitoisten asentajien voimin nope-

asti. Kun talo oli pystyssä, Vainionpäät huolehti-

vat lopusta sähkö- ja LVI-töitä lukuunottamatta.

– Isä oli lähdössä mökille joulupäivänäkin, 

mutta saimme pidettyä hänet kuitenkin kotona 

jouluherkkujen ääressä, perheen kaksospojat, 

Aleks ja Oskar nauravat.

Huolellisen suunnittelun ohella isäntäper-

heen sydämen ääni ja työhön omistautuminen 

näkyivät pitkäjänteisessä sisustamisessa sekä ko-

rkeassa vaatimustasossa. Jo valmiilta vaikuttava 

upea vapaa-ajan asunto kantaa seinillään vielä 

monia toteutumattomia unelmia ja askareita, jot-

ka odottavat toteutumista. Nyt kuitenkin kalustus 

ja varustelutaso ovat niin valmiita, että on aika 

nauttia lomasta. 

– Ikkunoiden laskosverhot, sängyn pääty-

seinän nojaustyynyt, saunan lauteet, kylpytynnyri 

pihalle, räystäiden sisälaudoituksen maalaus, 

aloittaa Riitta Vainionpää pitkää tehtävälistaa, 

jonka kimppuunpääsyä hän malttamattomana 

odottaa.

Lapponian monet mahdollisuudet

Lapponia 93:n kerrosala on 72 neliötä ja siinä on 

13 neliömetrin kokoinen parvi. Lisäksi Vainionpäi-

den huvilassa on 23 neliön etuterassi.

Vaikka Lapponian tarjoama, valmis malli oli 

lähes sellaisenaan sopiva Riitan ja Arvon tarpei-

siin, nousi pariskunnan valitsemalle tontille hie-

man talokirjasta poikkeava Lapponia-lämpöhirsi-

huvila. Yhdessä asiantuntevan Lapponian edus-

tajan kanssa rakennettu paketti sisältää lapponi-

alle ominaisesti asiakkaan toiveet täyttäviä mu-

utoksia. 

– Sijoitimme talon sivulla olevaan varasto-

huoneeseen kompostikäymälän, jota varten tal-

on toiselle puolelle sijoitettiin varastohuone.

Kaikkiaan valmiin rakennuksen kerrosala on 

77,4 m2 ja talon kolmea sivua kiertävä terassi on 

kokonaisuudessaan 54 neliön laajuinen. Tarkal-

leen kallion laella, huimien maisemien yläpuolel-

le nousseen huvilan huoneistopinta-ala on 69,3 

neliötä.

Unelmista totta 

Kuten elämässä yleensäkin, Riitta ja Arvo Vai-

nionpää puhalsivat yhteen hiileen myös kakko-

skotiprojektissaan. Järkevä ratkaisu yhteistä sydä-

men ääntä kuunnellen, mahdollisti Vainionpään 

nelihenkiselle perheelle heidän unelmiensa lo-

makodin järkihintaan.

Kuin loppusilauksena, upean huvilan seinäl-

lä voi huomata isännän työtovereiltaan tupaan-

tulijaislahjaksi saaman pelastusrenkaan, joka sai 

pintaansa tunnelmallisen, lämpimästi patinoidun 

pintakäsittelyn.

Vapaa-ajan koti sydämellä

12



13



Lapponia
Yksikerroksiset Lapponia-huvilat ovat vapaa-ajan asumisen 

klassikkoja. Lämpimät ja energiatehokkaat mallit ovat tilaratkai-

suiltaan erittäin toimivia, ja niistä löytyy helposti oikea vaihtoeh-

to kakkoskodiksi. Kauniissa Lapponiassa hirsirakentami sen pitkät 

perinteet ja lämmin tunnelma yhdistyvät nykyaikaiseen, avaraan 

suunnitteluun.

Koko talon kiertävät terassit, korkeat huoneet ja suuret ikkunat 

tekevät Lapponiasta avaran huvilan, jonka lämmön voi aistia 

kauas. Talon lämmin tupa on viihtyisä, ja suurten ikkuinoiden-

sa ansiosta erittäin valoisa. Käytännöllisyyttä lisäävät parvi ja hy-

vin suunnitellut, valittavissa olevat lisätilat. Talojen huonekorkeus 

on vähintään 2,5 metriä, parvellisissa malleissa tuvan huonekor-

keus on jopa 3,5 metriä. 

Lapponian klassikkomallit ovat nähtävillä Järvenpään ja Kirk-

konummen näyttelyalueilla. Lapponian asumisen ammat-

tilaisten kanssa löydät helposti huvilaratkaisun, joka avaa ovet 

laadukkaaseen ja valoisaan vapaa-aikaan. 

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Lapponia 63 63,0 130,0 43,0

Lapponia 79A 79,0 150,0 55,0

Lapponia 79B 79,0 130,0 33,0

Lapponia 101 101,0 158,0 43,0

Lapponia 104 103,5 160,0 40,0

Lapponia 118 119,0 181,0 40,0

Lapponia 132 132,0 207,0 43,5

Lapponia 63
Käytännöllisellä parvella varustettu Lappo-

nia 63 on kaunis ja järkevästi suunniteltu hu-

vila. Lapponia 63:ssa on yksi makuuhuone, 

tupa ja reilu parvi. Lisäksi voit liittää taloon 

helposti lisätiloja, kuten varaston, aitan tai 

vaikkapa talon ympäri kiertävän terassin.

Käyttöala 130,0 m2

Kerrosala (sis. parvi) 63,0 m2

Terassit 43,0 m2

Aitta (optio) 7,5 m2

Varasto (optio) 3,5 m2
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Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.

Sivuterassit optiona
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Lapponia 79 A & B
Voit valita Lapponia 79:n joko saunallisena tai kylpyhuoneversiona. Lisäksi voit valita hu-

vilaasi juuri mieleisesi verhoilumateriaalin ja viimeistelyn runsaasta valikoimasta.

Käyttöala 151,0/130,0 m2

Kuistit 55,0/33,0 m2

Kerrosala 79,0 m2

- 1. kerros 77,0 m2

- 2. kerros 2,0 m2

Varasto (optio) 4,0 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.

Sivuterassit optiona
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Lapponia 101
Lapponia 101:ssä on riittävät tilat isollekin perheelle ja huolellisesti suunnitellut kodinhoi-

totilat tekevät asumisesta helppoa.  Suuret terassit ja huvilan avarat tilat avaavat mo-

nia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon tuvan lämmön helliessä myös kesävieraita.

Käyttöala 158,0 m2

Terassit 43,0 m2

Kerrosala 101,0 m2

- 1. kerros 99,0 m2

- 2. kerros 2,0 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Lapponia 104
Lapponia 104:n sydämenä on valoisa 39 neliön tupakeittiö, jonka suurista ikkunoista 

avautuu suora näkymä ja kulku taloa kiertävälle terassille. Yhteensä tämän 2 makuu-

huoneen ja tilavan parven huvilan kokonaiskäyttöala on 160 neliötä, josta kerrosalaa 

on yhteensä 90 m2.

Käyttöala 160,0 m2

Kuistit, terassit 40,0 m2

Kerrosala 103,5 m2

- 1. kerros 95,5 m2

- Parvi 8,0 m2
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Lapponia 119
Lapponia 118 on tyylikäs vapaa-ajan koti. Lapponia 118:n suuri läsipääty luo avaran il-

mapiirin, jossa on tilaa rentoutua. Lämpimän rakenteensa ansiosta Lapponia 118 on 

taloudellinen ja tunnelmallinen kakkoskoti ympärivuotiseen asumiseen.

Käyttöala 181,0 m2

Kuistit, terassit 40,0 m2

Kerrosala 119,0 m2

- 1. kerros 108,5 m2

- Parvi 10,5 m2
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Lapponia 132
Lapponia 132 on yhdistelmä perinteitä ja modernia, energiatehokasta arkkitehtuuria 

parhaimmillaan. Suuri lasinen julkisivu luo talon korkeaan olohuoneeseen valoisan tun-

nelman, jonka syleilyssä viihtyy suurempikin perhe. Talossa on 2 tilavaa makuuhuonetta 

sekä suuri parvi, jota voit hyödyntää monin tavoin tarpeittesi mukaan.

Käyttöala 207,0 m2

Etuterassit 43,5 m2

Kerrosala yht. 132,0 m2

- 1. kerros 115,1 m2

- Parvi 16,9 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Yksilöllisiä Lapponia-taloja vapaa-aikaan
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Lohjanjärven rannalle noussut upea pähkinän 

värinen Kesätunturi 124 on Pirjo ja Risto Alangon 

perheen vapaa-ajan koti. Rantapaikka on kuulu- 

nut Alangon perheelle vuosikymmeniä, ja nyt jo 

kolmas sukupolvi viettää siellä vapaa-aikaansa. 

– Valon liike tontilla pyrittiin hyödyntämään 

jo suunnitteluvaiheessa. Makuuhuoneen, olo-

huoneen ja keittiön haluttiin sijoittuvan upealle 

järvelle päin, teknisempien aputilojen puolestaan 

varjoisammalle puolelle, Risto Alanko kertoo.

Lapponia House muokkasi Alangon suunnitel-

miin perustuen, Kesätunturi 124:sta asiakkaalle 

juuri sopivan.

– Haimme taloa, joka täyttää omakotistan-

dardien mukaiset lämpöeristysvaatimukset, sil-

lä vapaa-ajan asuntomme tulee aktiiviseen ym-

pärivuotiseen käyttöön. Lapponian lämpöhirsita-

loratkaisu tarjosi energiataloudellisesti parhaan 

vaihtoehdon.

Suunnittelusta järkevään 
toteutukseen 

Alangon perhe etsi aktiivisesti yhteistyökump-

pania, jonka kanssa toimivan kokonaisratkai-

sun suun nittelu ja toteutus olisi paitsi mahdollis-

ta, myös yksinkertaista ja joustavaa.

Kesätunturi 124 oli energia- 
taloudellisesti paras ratkaisu

– Halusimme järvelle päin paljon kuistia ja 

suu ria ikkunapintoja. Myös maaston muodot tuli 

huomioda tarkoin suunnittelussa.

Alangon perheen vapaa-ajanasunnossa on 

matalat, alaslasketut ikkunat, joiden rakenteen 

toteutuksessa Lapponian ammattitaito oli avain-

asemassa.

– Lapponian myyjällä oli käytössään toimivat 

yhteistyökumppanit, joiden avulla löydettiin su-

juvasti oikeat tekijät suunnitelman eri yksityiskoh-

dille. Me tiesimme mitä haluamme ja Lapponi-

an osaavat tekijät toteuttivat haaveemme. Am-

mattitaitoinen myyjä pystyi esittämään myös yksi-

tyiskohtia ja ideoita, jotka ovat osoittautuneet erit-

täin toimiviksi. 

Aina sopiva lämpötila 

- Talon lämpöominaisuudet yllättivät meidät 

täydellisesti. Monet pitävät vapaa ajantaloja kuu-

mina helteellä ja kylminä pakkasella, mutta näin 

ei ole lämpöhirrellä rakennettaessa. Talossam-

me on lattiana paljon klinkkerilaattaa, joka on 

helppohoitoista ja tuntuu lämpimältä lattialäm-

mityksen ansiosta. Myös ikkunat on asennettu 

huolella ja niissä on kolmikerroksinen kaasulasi.
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Kesätunturi
Lapponian kauniit Kesätunturi-huvilat soveltuvat erityisen hy-

vin suomalaiseen rantamaisemaan. Tilavat terassit, monipuoli-

set uloskäynnit ja kaunis takka oleskelutilojen sydämenä tekevät 

Kesätunturista tunnelmallisen huvilan, jossa kesän rakkaimmat 

muistot painuvat syvälle mieliin.

Kaikki ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut Lapponian va-

paa-ajan asunnot rakennetaan painumattomasta, energiata-

loudellisesta lämpöhirrestä. Lämpöhirsitoimituksessa seinien 

e ristys täyttää jopa omakotitalojen osalta vaaditut U-arvot*, on-

han seinävahvuus jo vakiona liki 250 mm.

* U-arvoluku ilmaisee lämmönhukan seinäneliötä kohden. 

Lisätie toa lämpöhirsirakenteesta esitteen sivulla 57.

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Kesätunturi 74 74,0 112,0 38,0

Kesätunturi 103 103,0 167,0 44,0

Kesötunturi 150 150,0 188,0 38,0

Kesätunturi 74
Kesätunturi 74 on varustettu tilavalla terassil-

la. Huvilan saunatiloistakin on oma uloskäyn-

ti, josta pulahdat kevyesti virkis tävään ran-

taveteen.

Käyttöala 112,0 m2

Terassit 38,0 m2

Kerrosala 74,0 m2
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Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Kesätunturi 103
Kesätunturi 103:n tunnelmallisessa oleskelutilassa istuu iltaa useampikin mökkivieras, ja 

tilava parvi takaa makuutilojen riittävyyden koko seurueelle. Alakerrassa on keittiön ja 

korkean oleskelutilan lisäksi yhteensä kolme makuuhuonetta sekä saunatilat, joista on 

suora käynti ulkotiloihin. 

Käyttöala 167,0 m2

Kuistit 44,0 m2

Kerrosala yht. 103,0 m2

- 1. kerros 91,5 m2

- 2. kerros 11,5 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Käyttöala 188,0 m2

Terassit 38,0 m2

Kerrosala yht. 150,0 m2

- 1. kerros 120,0 m2

- 2. kerros 30,0 m2

Kesätunturi 150
Kaksikerroksinen Kesätunturi 150 on tilava 5 makuuhuoneen huvila, johon korkea tupa-

keittiö ja suuri terassi luovat valoisan yhteisen tilan. Erittäin toimiva pohjaratkaisu tekee 

tästä kerrosalaltaan 150 neliön huvilasta monikäyttöisen vaativan asujan vapaa-ajan 

kodin. 

2727



Vuonna 1991 Nauvon korkeimmalle kalliolle, 

Klockarbergiin nousi huvila, jonka paikka valit tiin 

keskeltä hiljaista erämaata. Nyt kaksi vuosikym-

mentä myöhemmin Lapponian Kesätunturi-

lämpöhirsitalo seisoo korkealla kalliolla hennon-

sinisenä, makuuhuoneen avautuessa terassin 

kautta rauhalliseen saaristomaisemaan.

Luonnon värisävyjä myötäilevän huvilan ulko-

paneelit on maalattu vaaleaksi, ikkunanpuitteet 

syväksi taivaansineksi. Lämpöhirrestä rakennetun 

vapaa-ajan talon sisäpintojen hirsipaneelit nou-

dattavat samaa merihenkistä tyyliä ulkopintojen 

kanssa. Paneelien välissä on painumaton ja erit-

täin kestävä runko- ja eristemateriaali.

Talon merihenkinen sisustus saa viimeisen silauk-

sensa kestävästä tiikkiparketista. Kiiltävästi lakat-

tuna se tuo mieleen veneilyhenkiselle perheelle 

laivankannen, luoden lämmintä tunnelmaa tal-

on asukkaiden elämään.

Tunnelmaa meren 
rannalla

Lapponian perinteinen Kesätunturi huvi-

la mukautuu moneen tarpeeseen. Turkulais-

en isäntäpariskunnan lapset ovat jo jättäneet 

pesänsä, mutta vuosien aikana pengerretty ran-

taviiva ja koko rakennuksen levyinen terassi ovat 

edelleen talon rouvan suosiossa. Aamukahvit 

nautitaankin mieluiten luonnonrauhassa, alati 

vaihtuvaa merimaisemaa ihaillen.

Ajan patinoima terassilaudoitus on kestänyt 

säiden vaihtelut, ja kesäisin vaaleanpunaisina 

kukkivat hortensiat luovat ainutlaatuisen kont-

rastin terassin värimaailmaan. Yläkerran terassil-

ta löytyvät laadukkaat tiikkihuonekalut ja lahjaksi 

saatuja,merihenkisiä koriste-esineitä. 

Kaiken kaikkiaan tässä kaunissa Lapponia-

huvilassa on tilaa runsaasti. 5h, keittiö ja eteinen, 

2 saunaa sekä varasto tarjoavat yhteensä 135 

neliön huoneistoalan laadukkaaseen vapaa-

ajan asumiseen vuosikymmeniksi. Lapponian 

kaunis ja avara kaksikerroksinen Kesätunturi-huvila 

sulautuu erittäin hyvin suomalaiseen rantamai-

semaan. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettu 

lämmin talo kestää vuodesta toiseen suomalais-

en luonnon säänvaihtelut, ollen turvallinen, läm-

min ja tunnelmallinen kakkoskoti.

Ainutlaatuisen huvilan helsinkiläi nen isäntä-

pariskunta viettääkin suu ren osan vapaa-ajas-

taan kakkoskodissaan. Niin vanhanssa kirkossa 

kuunneltu jouluevankeliumi kuin Nauvon kansan-

musiikkifestivaalin säveletkin tarjoavat elämyk-

siä perheen talvi- ja kesälomilla, tunnelmallisen 

takkatulen loimun kruunatessa tunnelman.

Rakkaudella Nauvosta
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Pinea
Lapponian 1 1/2 -kerroksiset huvilamallit tarjoavat runsaasti 

laadukasta asuintilaa ilman, että rakennuksen kerrosala kasvaa 

suureksi. Pinea-mallisto sopiikin kauniine yksityiskohtineen erittäin 

hyvin suomalaiseen perinnemaisemaan ja lämmittää yhtälailla 

niin satunnaisen ohikulkijan kuin vakituisenkin asukkaan mieltä.

Erityisesti Lapponian Pinea-mallisto on kerännyt kiitosta hy vien 

tilaratkaisujensa ohella mahdollisuudesta tehdä talviasuttava, 

omakotimainen vapaa-ajanasunto nopeasti ja kustannuste-

hokkaasti. Puolitoistakerroksisen Pinean rakentaminen on nope-

aa valmiiden elementtien ja niiden päälle nostettavien pää-

tykolmioiden ansiosta. Yläkerran tilat ovat kaikissa Pinea-malleis-

sa jaet tavissa helposti huoneiksi ja huolellisesti tehdyt ele mentit 

takaavat, että kakkoskoti on lämmin eikä nurkista vedä.

Lapponian Pinea on persoonallinen, perinteitä kunnoittava hu-

vila. Jokainen Pinean yksityiskohta kertoo vahvasta ammattitai-

dosta ja Sadan vuoden rakkaudesta suomalaiseen hirsira-

kentamiseen.

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Pinea 69 69,0 97,0 15,0

Pinea 76 75,5 108,0 18,0

Pinea 98 98,0 152,0 35,0

Pinea 122 122,0 180,0 42,0

Pinea 69
Pinea 69:ssa on Pinea 76:n tavoin persoonal-

linen viisto osa ulkoseinässä. Tämä tuo pait-

si näyttävyyttä talon julkisivuun, se mahdol-

listaa myös oleskelutilojen käytännöllisen si-

sustamisen.

Lisäämällä taloon takavaraston, teet yh-

den makuuhuoneen, oleskelu- ja ruokai-

lutilojen sekä monikäyttöisen yläkerran 

kokonaisuudesta helposti tilavan, aktiivisen 

perheen lomakodin.

Käyttöala 97,0 m2

Terassit, parveke 15,0 m2

Kerrosala yht. 69,0 m2

- 1. kerros 51,0 m2

- 2. kerros 18,0 m2
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Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Käyttöala 108,0 m2

Terassit, parveke 18,0 m2

Kerrosala yht. 75,5 m2

- 1. kerros 56,0 m2

- 2. kerros 19,5 m2

Pinea 76
Pinea 76:ssa on korkea ja erittäin ilmava oleskelutila. Talon keskipisteenä on takka, joka 

luo valoisuutta ja tunnelmaa molempiin asuinkerroksiin. Pinea 96:n yläkerta muotoutuu 

erittäin monipuoliseksi kokonaisuudeksi, tarjoten mahdollisuuden jakaa tila väliseinällä 

tai säilyttää se avoimena yläkertana Pinea 98:n tavoin.

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Pinea 98
Lapponian Pinea 98 on kuin hienoin metsämansikka, joka edustaa suomalaista juhan-

nusperinnettä kauneimmillaan. Sen makuuhuoneet ja oleskelutilat tarjoavat mahdolli-

suuden käytännölliseen sisustamiseen ja yksilöllisiin asumisratkaisuihin. Pinea 98 on mal-

listomme suosituin 1 1/2 -kerroksinen malli, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Käyttöala 152,0 m2

Terassit, parveke 35,0 m2

Kerrosala 98,0 m2

- 1. kerros 65,0 m2 

- 2. kerros 33,0 m2

Varasto (optio)  6.0 m2
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Pinea 122
Pinea 122 on laajennettu lisäsiivellä, johon sijoittuvat omalla uloskäynnillään varuste-

tut saunatilat. Talon alakerrassa on avarien oleskelu-, keittiö- sekä ruokailutilojen lisäk-

si kaksi valoisaa makuuhuonetta. Lisäsi talon tilavaan yläkertaan saa tarvittaessa use-

amman huoneen.

Käyttöala 180,0 m2

Kuistit, parveke 42,0 m2

Kerrosala yht. 122,0 m2

- 1. kerros 93,0 m2

- 2. kerros 29,0 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Porras huomataan kodissasi, sijoitettuna eteisaulaan 
tervehtimään tulijaa tai kodin keskelle näyttävä katseen-
vangitsija sisustuksessasi. Valitse portaaseesi yksityis-
kohtia jotka kiinnittävät huomiota. 
 Kaidemalleistamme perinteiset puukaiteet tai 
teräs-lasi yhdistelmät. Portaan pintakäsittely lakattuna, 
lämpimin kuultosävyin tai modernisti valkoinen.

Laatua joka askeleella, 
alan uusimmalla tekniikalla.

Lappiporras Oy, Verkkokarinkatu 40 B, 94900 Kemi. Puh. 0207 430 840 www.lappiporras.fi 
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Hannu Ruoppa johtaa yhdysvaltalaisen telekom-

munikaatio-tuotteita välittävän yrityksen Lähi-Idän 

ja Afrikan toimintoja, ja asuu vakituisesti Dubaissa. 

Vuodesta 1994 lähtien ulkoimailla työskennellyt in-

nokas golfari tuntee maailman eri kolkat, mutta 

kotoisen Suomen lämpimät kesät ovat kuitenkin 

niitä rakkaimpia.

Niinpä Ruoppa kiinnostuikin Lapponia Housen 

kattavasta huvilakonseptista, ja päätyi rakennut-

tamaan Eagle–huvilan Siuntioon, aivan lem-

pikenttänsä tuntumaan. Hyvän palvelun ja jous-

tavan toimituksen ohella Ruoppa halusi kiinnittää 

erityistä huomiota taloprojektin ekologisuuteen. 

- Suurin osa ajastani kuluu maissa, joissa ym-

päristöarvoja ei juuri noteerata ja energiaa tuh-

lataankin huoletta ennätysvauhdilla. Niinpä ha-

lusin, että asunnon hiilijalanjälki olisi mahdollisim-

man pieni heti rakennusvaiheesta alkaen, Ruop-

pa toteaa.

Joustavuus ja ekologisuus korostuivat myös 

mahdollisuutena vetää taloprojekti läpi vain vi-

idellä palaverilla, joissa Ruopan tuli olla mukana. 

Näin vuoden 2010 kesällä valmistuneen Lappo-

nia-huvilan rakennusprojekti tuotti mahdollisim-

man vähän päänvaivaa ja ylimääräisiä lento-

tunteja kiireiselle asiakkaalle.

Suomalaiset materiaalit ja osaava projektinhal-

linta olivat avaimia siihen, että myös tämän lo-

maunelman valmistuminen onnistui tehokkaas-

ti, asiantuntevasti ja vaivattomasti.

Helmikuussa Ruoppa lensi hyiseen kotimaahan-

sa käydäkseen projektin neljännessä palaverissa 

läpi huvilan irtaimistoa koskevan listan sisustusark-

kititehti Anne Kososen kanssa. Tämän tapaamis-

en jälkeen talon sisustus oli suunniteltu viimeistä 

yksityiskohtaa myöten, ja Ruoppa saattoi jäädä 

odottamaan toukokuussa pidettävää viidettä, 

pihasuunnittelua varten buukattua palaveria. 

Toukokuussa valmistuneessa huvilassa puu 

ja lasi yhdistettynä uusimpaan talotekniikkaan 

ja rakennustekniikkaan tarjoavat kodin, jonka 

laadukkaassa tunnelmassa nukuttiin ensimmäi-

sen kerran vuoden 2010 kesäkuun puolivälissä.

Kustannustietoinen Hannu Ruoppa katsoo, että 

luottaminen ammattilaisiin on palkittu niin ra-

hallisesti kuin ajassa mitatenkin. Ajan ja vaivan 

säästäminen on hektisessä ympäristössä elävälle, 

kiireiselle miehelle erittäin arvokas asia ja osa ren-

toutumista.

- Lapponia onnistui pysymään tiukassa raken-

nusaikataulussa kylmän ja lumisen talven vaikeis-

ta olosuhteista huolimatta. Haluankin kiittää koko 

Lapponian tiimiä siitä, että voin jättää Dubain 

hetkeksi ja nauttia täysin rinnoin vapaa-ajasta-

ni omalla terassilla, keskellä Suomen kauneinta 

luontoa.

Lomarauhaa omalla terassilla
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Eagle
Lapponia Eagle –vapaa-ajan kotien suunnittelun lähtökohti-

na ovat olleet ekologinen rakentaminen ja asumisen viihtyvyys. 

Eagle-mallisto on suunniteltu vastaamaan asukkaan tarpeita, jot-

ka huomioidaan jo huvilan suunnitteluvaiheessa. Erityistä huomi-

ota Eagle-huviloissa on kiinnitetty oleskelutiloihin, jotka toimivatkin 

lomalaisten yhteisenä rentoutumistilana. Suuret ikkunat ja terassit 

yhdistävät asukkaan ja luonnonrauhan yksilöllisesti. 

Luonto- ja ympäristöarvot on huomioitu viihtyvyyden lisäksi 

myös rakentamisen ekologisuudessa. Parhaista suomalaisista 

luonnonmateriaaleista rakennettu Eagle-huvila on viimeistelty 

jokaista yksityiskohtaansa myöten vastaamaan erittäin tiukkoja 

laatuvaatimuksia. Kivi, puu ja lasi luovat materiaaleina lämpimän 

tunnelman, jonka kestävyydestä on huolehdittu erinomaisella 

lämpöeristyksellä ja talotekniikalla. 

Luonnolliset materiaalit, kestävyys ja energiatehokkuus takaa-

vat Eagle-huvilan ympäristöystävällisyyden ja pienen ekologisen 

jalanjäljen. Eagle-huvilat tarjoavat rauhallisen ja lämpimän ym-

päristön, jossa asukkaalla on tilaa rentoutua ja nauttia vapaa-

ajastaan yksilöllisesti ja vastuullisesti.

Käyttöala 318,0 m2 / 291,0 m2

Terassit 107,0 m2 / 104,0 m2

Kerrosala 140,0 m2 / 187,0 m2

- 1. kerros 110,5 m2  + var. 14.0 m2 / 187,0 m2

- kellarikerros 29,5 m2 / -

Eagle 140 & 187
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Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Lapponia House on ollut jo 30 vuoden ajan 

tärkeä osa suomalaista hirsirakentamista. Lappo-

nian erityisosaaminen, hirsirakentamisen perintei-

den vahva kunnioitus sekä uudet innovaatiot 

nostavat Lapponian Nuovo-malliston nykyaikais-

ten, hirsirakenteisten vapaa-ajan talojen eliittiin.

Lapponian Nuovossa käytettävä lämpöhirsiele-

mentti tekee asumisesta paitsi lämmintä ja tun-

nelmallista, myös erittäin ekologista ja kustan-

nustehokasta. Lämpöhirsielementeistä huolel-

la rakennetun Nuovon toimitus on luotettava, ja 

talon nykyaikainen moduulirakenne varmistaa 

asiakkaan tarpeiden huomioinnin eri tilanteissa.

Luonto tulvii sisään huvilaan

Lapponian Nuovo-malliston lähtökohtana ovat 

avara tunnelma ja sisätilojen valoisuus. Luon-

nonvalo, tunnelmallinen Lapponian lämpöhir-

si ja moderni suunnittelu yhdistyvätkin Nuovos-

sa saumattomasti, tarjoten asukkaalleen mah-

dollisuuden kulkea suomalaisen muotoilun 

ja arkkitehtuu rin kärjessä, kunnioittaen samal-

la suomalaisen hirsirakentamisen vuosisataisia 

perinteitä.

Nuovo on avara ja selkeästi suunniteltu, 

nykyaikainen huvila. Tila-ratkaisuiltaan erittäin 

toimiva kokonaisuus on yhdistelmä yhteisöllisyyt-

tä ja mahdollisuutta yksity- isyyteen – tunnelmaa, 

joka syntyy makuuhuoneiden kiertäessä talon 

toiminnallisena sydämenä toimivia oleskelu- ja 

keittiötiloja. Tilojen funktionaalista luonnetta voi-

daan korostaa entisestään valaistuksella ja esi-

merkiksi kivisillä pintamateriaaleilla.

- Nuovon sisätilat on suunniteltu modernia 

yksinkertaisuutta silmällä pitäen. Nuovo-mallis-

tossa yhdistyvät tunnelmalliset ja toimivat ele-

mentit: puu, lasi ja teräs sekä luonnonlähei-

nen värimaailma, kuvaa arkkitehti suunnittelun 

lähtökohtia.

Toteutuksessa laajalti käytetyt suomalaiset luon-

nonmateriaalit tuovatkin Nuovoon lämpimän 

ja ajattoman tunnelman. Lisäksi kattava tarjolla 

oleva pintamateriaalivalikoima ja nykyaikainen 

suun nittelu mahdollistavat sisätilojen persoonal-

lisen toteutuksen juuri asiakkaan mieltymysten ja 

tarpeiden mukaan.

Suomalaisen arkkitehtuurin ja luonnon kunnioi-

tus elementtinä yhdistyvät Nuovossa täydellises-

ti. Jopa 4,5 metrin huonekorkeus ja suuret, latti-

asta kattoon ulottuvat ikkunat tuovat suomalais-

en luonnon monet sävyt ja erityispiirteet suoraan 

asukkaan sydämeen. Suomalainen meri, karu 

tunturimaisema tai ikiaikainen honkametsä luo-

vat Nuovoon sisustuselementin, jota ei voi ostaa 

jälkikäteen.

Vuosittain tuhannet suomalaiset mökkirakentaat 

valitsevat maisemaan sopivan, luonnonmateri-

aaleista valmistetun ja turvallisen hirsitalon unel-

miensa kakkoskodiksi. Lapponia Nuovo-mallisto 

on uniikki kokonaisuus, joka edustaa modernia 

suomalaista suunnittelua parhaimmillaan tarjo-

ten vaihtoehdon yhtä hyvin vapaa-ajan kakko-

skodiksi kuin perheen vakituiseksi asunnoksikin.

Nuovo kulkee suomalaisen 
suunnittelun kärjessä
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Nuovo
Nuovo-mallistossa on avarat ja valoisat tilat, joiden toimivuu-

teen ja yksilöllisiin hyödyntämismahdollisuuksiin on panostettu 

erityisen paljon. Modernissa Nuovossa luonnonvalo, väljät tilat ja 

laadukkaat materiaalit luovatkin asumiselle puitteet, jossa nykyai-

ka ja puhdas suomalainen luonto kohtaavat hätkähdyttäväl-

lä tavalla. 

Lapponian Nuovossa korostuvat suuret, lattiaan asti ulottu-

vat ikkunat. Luonnonvalo onkin hallitseva elementti rauhallisen 

tunnelman luomisessa. Modernissa ja avarassa ympäristössä 

oleskelutilojen keskelle sijoitettu takka luo aivan omanlaisensa 

sävyn, ja sopusuhtaiset asumistilat on helppo sisustaa juuri asuk-

kaan mieltymysten mukaan.

Lapponian Nuovo on suomalaista hirsirakentamista ja arkkiteh-

tuuria parhaimmillaan. Nuovossa tunnet todella olevasi osa 

suomalaista kulttuuria ja luontoa.

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Nuovo 80 79,5 130,0 50,0

Nuovo 80B 79,5 130,0 50,0

Nuovo 100 100,0 160,0 58,0

Nuovo 117 117,0 171,0 54,0

Nuovo 80
Nuovo 80:n kerrosala on yhteensä 79,5 

neliötä. Avarassa huvilassa on suuret ikkunat 

ja runsaasti terassitilaa, joka yhdistää kodin 

ympäröivään luontoon tarjoten samalla asu-

jalleen rauhaa. 

Käyttöala 130,0 m2

Katokset, terassi 50,5 m2

Kerrosala 79,5 m2
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Nuovo 80B
Nuovo 80B:n kerrosala on Nuovo 80:n tavoin 79,5 neliötä, mutta huvilan saunatilat on 

sisarmallissa korvattu asuintilan kasvattamiseksi makuuhuoneella. Makuuhuoneiden 

suuret ikkunat seuraavat Nuovon tyylikästä linjaa, unohtamatta oleskelutiloissa hehku-

van tulisijan tuomaa intiimiä tunnelmaa.

Käyttöala 130,0 m2

Katokset, terassi 50,5 m2

Kerrosala 79,5 m2
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Nuovo 100
Lämmin olohuone ja toimiva ruokailutila muodostavat tämän kahden makuuhuoneen 

huvilan keskipisteen. Energiatehokkalle Nuovolle ominaista ovat sen suuret ikkunat, jois-

ta avautuu mahtavat näkymät ympäröivään luontoon. 

Käyttöala 160,0 m2

Katokset, terassi 58,0 m2

Kerrosala 100,0 m2
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Nuovo 117
Nuovo 117:n persoonallisen olohuoneen kolme seinää avautuvat lattiaan asti ulottu-

vien ikkunoiden kautta talon suurelle terassille. Avara, vinokattoinen olohuone on huvi-

lan toimiva sydän, josta on käynti niin kahteen makuuhuoneeseen, eteisen kautta sau-

natiloihin kuin tunnelmalliseen kirjastohuoneeseenkin.

Käyttöala 171,0 m2

Terassit 54,0 m2

Kerrosala 117,0 m2
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Avoinna: ma-pe 8.00-16.30, la 10.00-14.00
Huoltajankatu 12, 94600 Kemi
www.puukeidas.fi   

Luotettava
puuaLan 

toimittaja

Kaikille tonteille, 
kaikille taloille 
ja kaikille perustamistavoille! 
- Sinä valitset vain toimituslaajuuden!

WWW.BASSOTALO.FI

Bassoperustus

Exterior sliding door is suited for houses & villas, flats, terrace 
as well as holiday houses and for renovation. It also works as a 
terrace, balcony, summer room and entrance door. With a exterior 
sliding door the surrounding nature can be brought inside bringing a 
new degree of enjoyablity to living.

All Profin products are made in Finland.

w w w . p r o f i n . f i

47



Erikoismallit
Lapponia Housella on pitkä kokemus asiakkaan omien suun-

nitelmien perusteella rakennattavien talojen toteutuksesta. Lap-

ponia on toteuttanut myös lukuisia vaativia erikoisprojekteja 

Suomessa ja ulkomailla. 

Lapponian persoonallisia erikoismalleja ovat mm. Levi, Kaskilin-

na, Koli, Pikku-Koli ja Tahko. Lapponia House Oy:n erikoismalleista 

ja -projekteista saat lisätietoa lähimmästä Lapponia myyjältäsi.

 Kerrosala Käyttöala Terassit

Levi 116 115,5 164,0 20,0

Kaskilinna 258 258,0 332,5 56,0

Koli 128 128,0 246,5 75,0

Pikku-Koli 120 120,0 233,0 89,0

Tahko 226 185,0 261,0 29,0

Levi 116
Levi 116 –huvilassa on suuri tupakeittiö, suu-

ret ikkunat sekä luonnollisesti lämmin, talon 

sydämenä toimiva tulisija. Tämän monikäyt-

töisen ja laadukkaan huvilan toimiva poh-

jaratkaisu mahdollistaa talon monipuolis-

en käytön. Levi 116:ssa on mahdollisuus ra-

kentaa uloskäynti myös kylpy- ja saunatiloista.

Käyttöala 164,0 m2 

Terassit 20,0 m2

Kerrosala 115,5 m2

- Alakerta 90,5 m2

- Yläkerta 25,0 m2
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Kaskilinna 258
Kaskilinnan tasokas varustelu ja tilojen monipuolisuus tekevät sii-

tä erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan kokonaisuuden.

Pinta-alaa hulppeassa Kaskilinnassa on yhteensä 220 m2, 

minkä lisäksi talossa suuri terassi ja kaksi autokatosta. Alaker-

rasta löytyy takkatupa, sauna, kylpyhuone, pukuhuone, wc, ko-

dinhoitohuone, lisämakuuhuone sekä tekninen tila. Yläkerta on 

puolestaan pääasuinkerros, ja siellä on kolme makuuhuonetta, 

kylpyhuone, olo- huone, ruokailutila sekä keittiö. Lisäksi parvelle 

on sijoitettu neljä vuodepaikkaa. Yht- eensä talossa on 11 vuo-

depaikkaa. Kaskilinna sopii myös erittäin hyvin edustushuvilaksi: 

kokous- ja koulutustilana se soveltuu 12-16 hengelle, juhlatilana 

24 hengelle ja perhelomatilana 2-3 perheelle.

Olipa kyse sitten useamman perheen yhteisestä kesälomasta, 

yrityksen sisäisestä kokouksesta tai ystävien keskeisestä juhlatilai-

suudesta, Kaskilinna takaa unohtumat- tomia, lämpimiä Lappo-

nia-elämyksiä jokaiselle vieraalleen.

Käyttöala 332,5 m2 

Kellari 127,7 m2

Parveke 56,0 m2

Kerrosala yht. 258,0 m2

- Alakerta 130,5 m2

- Yläkerta 127,5 m2

50



Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Koli 146 & Pikku-Koli 120
Lapponian Koli-huvilat edustavat modernia vapaa-ajan asumis-

ta parhaimmillaan. Suuret maisemaikkunat ja rakenteidessa 

sekä sisustamisessa käytettävät lämpimät materiaalit luovat 

vapaa-ajan asumiseen tunnelman, jossa luonto ja asukas voivat 

kohdata vapaa-ajan rentouden aidoimmillaan.

Korkeatoisessa Kolissa käyttöalaa on yhteensä 146,5 

neliömetriä. Huvilassa on 75 neliömetrin suuruinen, erittäin edus-

tava kahta seinää kiertävä terassi, avara 17 neliön parvi sekä 

varsinaisesta huvilasta erillinen suuri saunarakennus, jossa on 

myös rauhallinen vierashuone.

Vaihtoehtona Koli 146 –mallille on suunniteltu erityisesti pienem-

mille tonteille sopiva malli, kerrosalaltaan yhteensä 120 neliöinen 

Pikku-Koli. Suurella 17 m2:n parvella ja jopa 89 neliön terassilla va-

rustetussa Pikku-Kolissa on yhdistetty sauna ja vierashuone, josta 

on suora yhteys sisälle taloon.

Käyttöala 246,5 m2 / 233,0 m2

Kuistit 75,0 m2 / 89,0 m2

Kerrosala 146,0 m2 / 120,0 m2

- Alakerta 129,0 m2 / 103,0 m2

- Parvi 17,0 m2 / 17,0 m2
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Alakerta 59,0 m2

Parvi 13,0 m2

Kerrosala yhteensä 72,0 m2

Etuterassi 23,0 m2

Käyttöala yhteensä 95,0 m2

Rakennusoikeuskerrosala 59,0 m2

Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista.
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Tahko 185
Paritalo on miellyttävä tapa toteuttaa laadukas vapaa-ajan 

unelma. Parvella va rustettuun Tahko 185 –huvilaan majoittuu 

suurempikin perhe, hyvin suunnitellun varastotilan tarjotessa 

runsaasti tilaa harrastevälineiden säilyttämiseen.

Tahkon 158 neliön suuruisessa alakerrassa on korkea oleskelu-

tila, ruokailutila sekä kaksi makuuhuonetta. Tilavan saunan lau-

teilta avautuu ikkuna, josta voi ihailla lomamaisemaa. Huvilan 

jaettu parvi on suuruudeltaan yhteensä 78 m2, ja siitä voi erot-

taa kätevästi oleskelu tai makuutiloja tarpeen mukaan. Tunnel-

mallisen Tahkon sydämenä toimii keskelle huvilaa sijoitettu tak-

ka, joka luo lämmintä tunnelmaansa sekä korkeaan oleskeluti-

laan että ruokailutiloihin.

Yhteensä tämän valoisan, suurilla ikkunoilla varustetun vapaa-

ajan kodin käyttöala on 261 m2. 

Käyttöala 261,0 m2

Katokset, terassit 29,0 m2

Kerrosala 185,0 m2

- Alakerta 158,0 m2

- Yläkerta 27,0 m2
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Kuvassa oleva talo voi poiketa perusmallista. Päätyterassit optiona.
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Sadan vuoden rakkaus tarkoittaa Lapponialle perinteitä, 

innovatiivisuutta, luotettavuutta ja modernia toimintaa. 

Jatkuva kehitys ja pyrkimys yhä korkeampaan laatuun 

ovat Lapponia-laadun tae niin taloissa kuin palveluissakin. 

Pitkäkestoisista ja parhaista materiaaleista valmistetut va-

paa-ajan kodit kestävät elämää ja asumista. Jopa sata 

vuotta.

Kattava palvelu ja aito asiakkaan kohtaaminen ja hänen 

tarpeensa ymmärtäminen ovat Lapponialle kunnia-asia, 

josta vastaa koko Suomen kattava Lapponia House kou-

lutettuine asiantuntijoineen. Lapponia vapaa-ajan kodin 

rakentajalle jää aikaa myös rentoutua, Lapponian tarjotes-

sa täyden palvelun aina tontinhankinnasta ja arkkitehtipal-

veluista huoltopalveluun asti.

Lapponia tarjoaa palvelua ja viihtyvyyttä. Vapaa-ajan

talon suunnittelu ja rakentaminen on helppoa ja vaivaton-

ta. Koulutetut Lapponian edustajat huolehtivat Sinusta pro-

jektin alusta loppuun asti, ja saat aina tarpeisiisi sopivan 

palvelutason. Lisätietoa Lapponian palvelukeskusten 

tarjoamista palveluista löydät vaivattomasti osoitteesta  

www.lapponiahouse.fi.

Huoltopalvelut

Sisältää kaikki vapaa-ajan asunnon huoltoon ja 

kunnossapitoon liittyvät palvelut. Osaavissa kä-

sissä huolletun talon arvo säilyy ja huvilan omis-

taminen on huoletonta.

• Täydellinen huolto- ja ylläpitopalvelu

• Takaa vapaa-ajan asunnon arvon säilymisen

Kiinteistönvälityspalvelut

Lapponian tarjoaa myös asiantuntevat kiinteistön-

välityspalvelut.

• Tehokas tapa löytää unelmien tontti ja toteuttaa 

tonttikaupat turvallisesti.

• Vanhan talon tai huvilan vaivaton myynti takaa 

onnistumisen talokaupoissa.

Rakentamispalvelu

Täydellinen rakentamispalvelu talon perusasen-

nuksesta muuttovalmiiseen ja halutessa aina 

Avaimet Käteen -toimitukseen asti.

• Perusasennus

• Huvilan toimitus muuttovalmiina

• Huvilan täydellinen toimitus Avaimet Käteen -pal-

veluna

• Luotettava Projektinhallintapalvelu takaa kustan-

nustehokkuuden ja kokonaisuuden onnistumisen 

tehokkaasti

Talopaketit

Lapponia on luotettava ratkaisu vapaa-ajan ko-

din hankintaan, ja tarjoaa viihtyisät sekä toimivat 

ratkaisut vaativallekin asukkaalle.

• 30 vuoden kokemus

• Yli 6000 toimitettua vapaa-ajan asuntoa ja kotia

Suunnittelu- ja arkkitehtipalvelut

Lapponian ammattilaisten kanssa oman talon su-

unnittelu on yksinkertaista ja joustavaa. Suunnitte-

lu- ja arkkitehtipalveut kattavat kaiken suunnittelu-

luonnoksista sisustussuunnitteluun.

• Täydellinen 3D-suunnittelu on vaivatonta ja mu-

kavaa

• Esteettömät ja älykkäät ratkaisut pidentävät takaa-

vat huvilan pitkän elinkaaren.

• Toimivat ratkaisut varmistavat asuinmukavuuden.

Viiden Hillan Lapponia-palvelut

Järkevin tapa maalata talo

Muista pyytää tarjoukseesi mukaan ulkoseinien 

maalaus ja sisäpuolisten puuosien käsittelyt. Teemme 

ne tehtaalla valmiiksi laadukkaasti tehdasmaalaa-

mossa. Helpoin tapa maalata Lapponia-talosi!
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mineraalivilla

höyrynsulkumuovi

rakennuspaperi

lisäkoolaus

VITAL-luonnonkuitueriste

Lapponia Design 
nurkkalankku

alumiininurkka

Ulkoseinät ovat huvilasi toiseksi suurin läm-

pöä läpäisevä rakenneosa. Vedottoman 

talon ja toimivan lämmöneristyksen kan-

nalta ulkoseinien merkitys on jopa ikkunoi-

takin suurempi. Lapponian takuulämmin 

lämpöhirsirakenne on mittatarkka ja korkea-

laatuinen rakenneratkaisu, joka syntyy val-

votuissa tehdasolosuhteissa ja ammattitai-

dolla tehden. Siksi Lapponia-lämpöhirsitalo 

on paitsi mukavin, myös energiataloudelli-

sesti markkinoiden järkevin hirsitaloratkaisu.

Lämpöhirsitalon  seinärakenne eristää yli 

kaksi kertaa paremmin lämpöä kuin esi-

merkiksi 180 mm lamellihirsiseinä. Todellisuu-

dessa ero on suurempi, koska Lapponia-

talon ulkoseinien tuulensuoja estää myös 

vetoisuutta, mikä vaikuttaa suoraan asuin-

viihtyvyyteen. Keskikokoisen rakennuksen 

vuotuisessa energiakustannuksessa saa-

vutetaan lämpöhirsirakenteella noin neljän-

neksen säästöt verrattuna perinteisiin raken-

neratkaisuihin.

Uuden VITAL-eristemateriaalin ansiosta 

Lapponia-lämpöhirsirakenne tarjoaa myös 

entistä hengittävämmän ja puhtaamman 

sisäilman sekä ekologisemman tavan asua.

Laadun takeena Lapponia

Höylälämpöhirsi/
huvila

Ulkoverhouksena höy lä-

hirsipaneeli 25x164mm, 

sisäverhouksena höylä-

hirsipaneeli 18x164mm, 

nurkka- ja hirsiosat 

136x164 lamellihirsi.

A-luokan talolämpöhirsi
Ulkoverhouksena megahirsipaneeli 33x204mm. Eristevahvuus 250mm. Täyttää vaati-

vammatkin energiavaatimukset. Nurkkaosat joko megaprofiili nurkkalankku tai vaati-

vaan, moderniin rakentamiseen kestävää ja ajaton alumiininurkka. U-arvo 0,17.

Lapponia-lämpöhirsirakenne on lähes kolme kertaa hirttä lämpöisempi

U-arvoluku ilmaisee lämmönhukan 

seinäneliötä kohden. Mitä pienempi U-

arvoluku, sitä pienempi lämmönhuk-

ka. Tämän hetkinen vaatimus ympäri-

vuotisten rakennusten seinän U-arvolle on 

U-arvo 0,17 W/m2K.

Huom! Ylläolevat runkorakenteet saatavana 98 mm, 170 mm ja 198 rungolla, A-luokan vaatimuk-

set täyttävään seinään Lapponian tiivis ympärivuotinen/omakotitalorakenne, jossa rakentaja voi 

itse vahvistaa seinän ja höyrysulun tiiveyden.

Megalämpöhirsi

Ulkoverhouksena mega-

hirsipaneeli 33x204mm, 

sisäverhouksena mega-

hirsipaneeli 33x204mm. 

Nurkkahirsiosat 170x204 

lamellihirsi.

Designlämpöhirsi

Ulkoverhouksena höylä- 

tai megahirsipaneeli, si-

sä verhouksena höylä- 

tai megahirsipaneeli. 

Nurkissa jykevät, pro-

filoidut nurkkalankut.
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Lapponian lämpöhirsitalot valmistetaan ammattitaidolla huolella valituista materiaaleista. Me Lappo-

nialla vaadimme myös yhteistyökumppanneiltamme vahvaa sitoutumista korkeaan laatuun, ja olemme 

valinneet kumppaniverkostoomme vain laajalti tunnettuja ja alojensa parasta osaamista edustavia toi-

mijoita. Kanssamme sadan vuoden rakkautta toteuttamassa ovat: 

Tiilikatteet Maalaa maailmasi Suunnittelu- ja 

tiedonhallinta ohjelmat

Ovet Perustukset

Listatoimittaja Luonnonmukaiset eristeet

Teräskatteet

Toiminnanohjausjärjestelmät Ulko-ovet Puhallusvillaeristeet

Eristeet

Kattotuolit Materiaalit

Laadukas kokonaisuus
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