KOTIKIRJA
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Tästä elämä alkaa
Elämämme vain kerran. Meistä jokainen voi
valinnoillaan vaikuttaa oman elämisensä laatuun.
Tämän takia olemme Hongalla omistautuneet sille, että
jokainen voi halutessaan nauttia elämästä parhaassa
mahdollisessa kodissa.

Me Hongalla olemme sitoutuneet hyvään elämään.
Intohimonamme on rakentaa luonnon parhaista raakaaineista kestäviä taloja, joissa sinä ja perheesi asutte ja
voitte hyvin. Honka-hirsikodit ja vapaa-ajan asunnot on
suunniteltu sinulle, joka haluat elää terveellistä, aktiivista ja
nautinnollista elämää parhaassa mahdollisessa ympäristössä.
Honka on välittävän ja vastuullisen ihmisen valinta. Koti
on ihmisen tärkein paikka, ja siksi elämisen ja asumisen
laadulla on todella paljon merkitystä.

Honka-koti on uuden elämän alku. Tästä se elämä alkaa!
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Uuden elämän alkuja
JA ASUMISEN UNELMIA JO 60 VUOTTA
Kekseliäille ja käsistään taitaville suomalaisille metsä on aina ollut kuin toinen
koti. Yli 60 vuotta sitten metsien keskellä asuneet Saarelaisen veljekset oppivat
arvostamaan, ymmärtämään ja käsittelemään puuta. He unelmoivat maailmasta,
jossa kaikilla olisi mahdollisuus rakentaa koti suomalaisesta hongasta.
Nämä veljekset perustivat Honkarakenteen, maailman ensimmäisen teollisen
hirsitalovalmistajan. Honkarakennetta on aina ajanut eteenpäin tahto edistää
hyvää ja luonnollista elämää. Olemme tehneet monia asioita ensimmäisenä ja
tulemme jatkossakin tekemään. Maailma muuttuu ja me muutamme maailmaa.
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Tervetuloa
omaan kotiin
Oma koti on maailman tärkein paikka. Siellä viihdytään,
rauhoitutaan, kasvetaan, unelmoidaan, harrastetaan ja tehdään
muistoja yhdessä. Koska oman kodin rakentaminen on iso
päätös, sitä kannattaa punnita tarkkaan. Valintasi vaikuttavat
koko pitkälle koko perheesi tulevaisuuteen.
Päätöksesi helpottamiseksi kokosimme tämän Kotikirjan. Se on täynnä inspiroivia
ideoita oman hirsikotisi toteuttamiseksi. Tukea pohdinnoillesi löydät myös osoitteesta
www.honka.fi
Toivomme sinun löytävän tämän kirja avulla elämäsi jokaiseen päivään lisää hyvää oloa
ja laatua.
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Modernit
omakotitalot
Hongan moderneissa hirsiomakotitaloissa klassinen rakennusmateriaali
kohtaa skandinaavisen tyylikkyyden. Ensiluokkaisella hirsiteknologialla
toteutettu selkeälinjainen omakotitalo sopii niin kaupunkiympäristöön
kuin maaseudun rauhaan.
Kodin kaunis, moderni ilme syntyy Hongan omilla innovaatioilla: painumattomalla Honka Fusion
-hirrellä ja nollanurkkaratkaisulla. Modernille hirsikodille tyypilliset suuret ikkunat tuovat kotiin
valoa ja avaruutta samalla, kun luonnollinen puupinta hehkuu lämpöä ja rauhaa.
Terveellisestä hirrestä rakennettu moderni omakotitalo ei välttämättä näytä lainkaan hirsitalolta
– julkisivuissa ja sisäverhouksissa voidaan vapaasti käyttää ja yhdistellä muitakin materiaaleja, kun
runkorakenteena on painumaton hirsi.
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PYRY

TÄMÄ ON
MINUN
NIMIKKOMALLINI.
T. Pyry

Pyry

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
120 m2–150 m2

Pyry
Pyry on moderni hirsitalo, joka on saanut nimensä Ähtärin nimikkopandan mukaan. Sen selkeälinjainen ulkoasu on tyylikäs ja sopii hyvin
sekä kaupunkirakentamiseen että luonnon keskelle. Pyryn L-muotoinen
pohjaratkaisu on avara ja käytännöllinen. Olohuone ja keittiö muodos-

1

tavat yhteisen ja valoisan oleskelutilan. Riittävä määrä makuuhuoneita
puolestaan takaa, että Pyry soveltuu myös isomman perheen kodiksi.
Kylpytilat on sijoitettu erilliseen siipeen ison terassin yhteyteen ja ne
kutsuvat rentoutumaan arjen kiireidenkin keskellä.

Honkarakenne tukee Ähtärin
eläinpuiston pandoja Lumia ja Pyryä.
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1.st Floor / GROSS
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2
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FI0000010_PYRY 120 1A-HONKA_FXL204
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45,0 m²

DOC ID: 32959

14,1 m2

40,7 m2
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Huoneistoala:
Terassi: 		
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1.st Floor / GROSS
130 ,0 m2

FLOOR AREA

39,6 m2
1.st Floor / NET FLOOR AREA
120 ,0 m2

PALOVAROITIN

PYRY 150 1A

4,6 m2

4,8 m2

PALOVAROITIN

6,5 m2

5,2 m2
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10,2 m2
PALOVAROITIN

25,3

PALOVAROITIN

13 350
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27,9 m2

Kerrosala:
Huoneistoala:
Terassi: 		

151,0 m²
139,5 m²
44,5 m²

DOC ID: 31255

m2

PALOVAROITIN

9,9 m2
PALOVAROITIN

8,1 m2

10,8 m2

1,7 m2 2,7 m2

PALOVAROITIN

4,7 m2
11,6 m2

4,7 m2

14 400

1.st Floor / GROSS
151 ,0 m2

FLOOR AREA

1.st Floor
NET FLOOR AREA
Valitut varusteluja /valmiustasot
vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
139 ,5 m2
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
FI0000010_PYRY 150 1A-HONKA_FXL204
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NEILIKKA

Neilikka

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
89 m2–184 m2

Neilikka
Nauti elämästä modernissa hirsikodissa! Neilikka on tyylikäs ja valoisa
hirsikoti modernin tyylin ystävälle. Kompaktin yksikerroksisen version
pääsisäänkäynti on suojattu katoksella ja keittiöstä avautuu pääsy takapihalle, jonne elämä laajenee ilmojen lämmettyä. Katetulla kuistilla voi
nauttia oman pihan rauhasta suojassa sateelta ja liialta auringonpaisteel-

1

12

2

ta. Talon julkisivuun tuovat vaihtelua vaaleat ja puun väriset pinnat.

PRINT DATE: 2.1.2019 PRINTED FROM FILE: NEILIKKA-HONKA_FXL204R.PLN PRINTED BY:riimi

13 400

NEILIKKA 89 1A
10,3 m2

3,2 m2

4,0 m2 1,9 m2

6,6 m2

9,9 m2

Kerrosala:
Huoneistoala:
Terassi: 		

3,0 m2

89,2 m²
80,9 m²
20,0 m²

9,4 m2

10,9 m2

8,1 m2

DOC ID: 33488
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APK
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4,9 m2

9,9 m2

1 krs . Kerrosala
89,2 m2
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1 krs.
Huoneistoala
80,9 m2

13 400

NEILIKKA 158 1A
10,3 m2
5,9

m2

3,0 m

2 1A_FXL204
FI0000010_NEILIKKA-89

4,0 m2 1,9 m2

6,4 m2

158,1 m²
142,9 m²
30,0 m²

DOC ID: 33489

14,6 m2

8,4 m2

9,0 m2

PK

JK

15,3 m2

APK

7 400

5,2 m2

Kerrosala:
Huoneistoala:
Terassi:
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9,9 m2

1 krs . Kerrosala
89,2 m2
6,0 m2

7 400

1 krs.
Huoneistoala
81,0 m2

13 400

2,8 m2

6,6 m2

5,3 m2

13,0 m2

14,8 m2
9,9 m2

9,9 m2
h=1000

FI0000010_NEILIKKA-158 1A_FXL204

2 krs Kerrosala
68,9 m2
2 krs
Huoneistoala
61,9 m2

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
FI0000010_NEILIKKA-158 1A_FXL204
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NEILIKKA

Neilikka

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
89 m2–184 m2

Neilikka
Mausta elämääsi ripauksella luksusta! Kaksikerroksisessa Neilikassa olohuoneen suuret ikkunat ja korkea tila tuovat elämään valoa ja avaruutta.
Täällä kaikille perheenjäsenille on oma tila ja rauha! Päämakuoneen
yhteydessä on tilava vaatehuone. Kaksi suihkua lisäävät saunomisen
mukavuutta. Yläkertaankin on sijoitettu kaksi wc:tä. Alakerran katetulla

1

2

kuistilla nautit auringonlaskuista ja aamukahveista. Neilikka 158 1A
-versiossa on myös parveke.
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FI0000010_NEILIKKA-168 1A_FXL204
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89,2 m2
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1 krs.
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15,2
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FI0000010_NEILIKKA-184 1A_FXL204

2 krs Kerrosala
95,2 m2

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
2 krs
Honka-myyjältäsi.
Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
Huoneistoala
86,9 m2
muita pohjaratkaisuja
omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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VISTA

Vista

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
80 m2–165 m2

Vista
Uutuuskoti Honka Vista on tyylikäs valinta joko omakotitaloksi tai vapaa-ajan kodiksi. Täysin lasitettu julkisivu avaa upeat näkymät ympäristöön ja korkea harjakatto tuo tähän kompaktiin kotiin hurmaavaa tilan
tuntua. Luonnonvalo täyttää keittiön ja oleskelutilat, jotka sijaitsevat

1

16

2

talon etuosassa. Yksityisemmät tilat, 2 makuuhuonetta, sauna, kylpyhuone sekä kodinhoitohuone on sijoitettu talon takaosaan.

VISTA 80 1A

Kerrosala: 		
Huoneistoala: 		
Kuistit ja parveke:

80,5 m²
74,5 m²
23,0 m²

DOC ID: 28233

VISTA 120 1A

Kerrosala: 		
Huoneistoala: 		
Kuistit ja parveke:

120,0 m²
112,0 m²
21,0 m²

DOC ID: 30225

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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VISTA

Vista

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
80 m2–165 m2

Vista
Kaksikerroksinen versio Vista-talosta tarjoaa viihtyisää asumista
isommallekin perheelle ja sopii erityisen hyvin myös pienelle ja kapealle
kaupunkitontille. Pohjan suunnittelun lähtökohtana on ollut tilojen
jaottelu kahteen kerrokseen käyttötarkoituksen mukaan: alakerrassa ovat

1

2

oleskelutilat sekä avarat eteis- ja kodinhoitotilat. Yläkertaan on sijoitettu
makuuhuoneet ja saunatilat. Yläkerran makuuhuoneista on huikeat
näkymät suurista ikkunaseinistä ympäröivään luontoon.
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VISTA 165 1A

Kerrosala: 		
Huoneistoala: 		
Kuistit ja parveke:

164,0 m²
148,5 m²
22,0 m²

DOC ID: 27155

Lisää pohjavaihtoehtoja

honka.fi

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Jonnan

SISUSTUSVINKIT

Moderni, viihtyisä
ja toimiva hirsikoti
Hirsi sopii mitä upeimmin moderniin kotiin, kun se saa parikseen kontrastia antavia
materiaaleja tai värejä. Sisätiloissa voit jättää hirsiseinään puun luonnollisen värin
tai käsitellä sen vaaleaksi tai tummaksi oman mielesi mukaan. Saat juuri sen tunnelman ja ilmeen kuin haluat. Selkeälinjaiset kalusteet ja kotimaiset tuotteet sopivat
kauniisti moderniin hirsikotiin.
Lue lisää

honka.fi/inspiroidu

Keittiö: Puustelli, pöytä Woody, Hakola

”Honka Vistaan halusin tuoda valoa ja raikkautta valkoiseksi käsitellyllä hirsipinnalla ja harmailla ikkunanpuitteilla sekä ovilla. Olohuoneessa hirsi sai jäädä
luonnolliseen sävyynsä”, kertoo Jonna Kivilahti.
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Luo moderni hirsikoti
näillä tuotteilla:

Tyyny Maailman Synty,
Saana ja Olli

Hylly, Deer Shelf ,
Bedesign

Hirsiseinien käsittely
Paneeli-Ässä Hirsisuoja,
sävy Lumi, Tikkurila

Hirsiseinien käsittely
Paneeli-Ässä Hirsisuoja,
väritön, Tikkurila

Sohva Lazy,
Hakola

Parketti Classic Levi,
Timberwise

Muut sisäseinät
Harmony-sisustusmaali,
F497 Paperi, Tikkurila

Nojatuoli Day,
Hakola

Maalivinkki: Värit on hyvä tarkistaa aidoista Tikkurilan värikartoista.

”Hirsi sopii
mitä upeimmin
moderniin kotiin.”
Sisustustoimittaja, stylisti ja sisustussuunnittelija
Jonna Kivilahti
Mrs Jones -blogi
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INK

Ink

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
135 m2–200 m2

Ink
Honka Ink on nuorekas näkemys ekologisesta ja terveellisestä hirsikodista.
Ensimmäinen Honka Ink -malliston talo esiteltiin Mikkelin asuntomessuilla
kesällä 2017. Nyt suosittu talomalli on saanut ympärilleen erilaisia pohja- ja kokovariaatioita erilaisiin tarpeisiin. Kaikille malliston malleille on yhteistä jyrkkä

2

harjakatto ja selkeä, pelkistetty muoto.
Ruokailutila, olohuone ja keittiö yhdistyvät moderniksi oleskelutilaksi, jossa
viihdytään kaksin tai ystävien kera ruokaa laittaen ja seurustellen. Kesällä oleskelutilat laajenevat terassille. Valoisan portaikon kautta kuljetaan yläkertaan,
jossa sijaitsevat makuuhuoneet, työhuone sekä vaate- ja kylpyhuoneet.
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INK 160 1A

Kerrosala:
Huoneistoala: 		
Kuistit ja parveke:

157,0 m²
143,0 m²
22,0 m²

DOC ID: 030267

INK 170 1A

Kerrosala: 		
Huoneistoala: 		
Kuistit ja parveke:

167,0 m²
153,0 m²
22,0 m²

DOC ID: 029074

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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INK

24

INK 185 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:
Kuistit ja parveke:

183,0 m²
167,0 m²
22,0 m²

DOC ID: 030268

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MARKKI

Markki

Markki

ERILAISIA POHJARATKAISUJA

Markki on moderni hirsitalo, johon inspiraatio on haettu perintei-

110,5 m –184,5 m

sestä pohjalaisesta asuinrakentamisesta. Niinpä talo on yleisilmeel-

2

2

tään konstailematon, suoralinjainen ja kantikas. Talomalliston on
suunnitellut palkittu arkkitehti Anssi Lassila/OOPEEAA.
Malliston pohjaratkaisuissa on avainasemassa selkeys. Keskiössä
1

2

ovat yhteiset, tupamaiset tilat, joissa koko perheen on mukava
rennosti oleskella yhdessä. Mallisto tarjoaakin muunneltavia
ratkaisuja nykyajan asukkaiden tarpeisiin. Lisäksi peruspohjaan on
mahdollista lisätä erkkereitä, parvekkeita ja kuisteja.
Markki istuu arkkitehtuurinsa puolesta monenlaiseen miljööseen.
Niin urbaaniin kaupunkimaisemaanisemaan, jossa tontit ovat pieniä ja kaavamääräykset tiukkoja, kuin luonnon läheisyyteenkin.
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MARKKI 110 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

110,5 m²
100,5 m²

DOC ID: 25338

MARKKI 140 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

137,0 m²
123,0 m²

DOC ID: 25546

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
27

MARKKI

28

MARKKI 185 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

184,5 m²
166,5 m²

DOC ID: 25293

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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”

Suorastaan rakastamme
kotimme yksinkertaista
ulkomuotoa ja hyvin
suunniteltua pohjaratkaisua”
Elina Koivisto, asiakas

30

Lämminhenkinen
pohjalainen koti
”Honka Markki on yksinkertaisesti täydellinen perheellemme!” hihkaisee Elina Koivisto, Honkarakenteen Mikkelin asuntomessuasiakas upeasta hirsikodistaan. Honka Markki on viisihenkiselle perheelle rakennettu hirsitalo, jonka on suunnitellut mm. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittanut Antti Lassila. Huoneistoalaa Honka Markissa on 168 m² kahdessa kerroksessa.

Lue lisää

honka.fi/honkaheimo

Honka Markki ammentaa inspiraatiota pohjalaisesta rakennusperinteestä antaen sille
nykyaikaisen tulkinnan” – Arkkitehti Anssi Lassila
Honka Markki on Kyrkösjärven tuntumassa oleva tontti tarjoaa asukkaille upeat näköalat.
Asuinrakennus yhdessä piharakennuksen kanssa rajaavat tontille suojaisan sisäpihan. Honka
Markki on saanut nimensä juuri tästä kokonaisuudesta: Etelä-Pohjanmaan murteella markilla
tarkoitetaan omaa pihapiiriä.
Talo Markin tarinaa voi seurata Instagramissa @talomarkki
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TUUMA

Tuuma

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
40 m2–183 m2

Tuuma
Mallistoperheessä on vaihtoehtoja sekä vapaa-ajan huviloiksi että omakotitaloiksi.
Erilaiset kokoluokat ja pohjaratkaisut tarjoavat laadukasta asumista niin pienille kuin
suurillekin perheille.

1

2

Elävä puu ja moderni ulkonäkö muodostavat miellyttävän kontrastin toisilleen. Suuret
ikkunapinnat sekä suojaisat terassi- ja parvekealueet liittävät ulkotilat luontevasti osaksi
oleskelutiloja.
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TUUMA 40 1A

Kerrosala:
40,0 m²
Huoneistoala:
36,0 m²
Kuistit ja parveke: 12,5 m²
DOC ID: 27151

TUUMA 130 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:
Kuistit: 		

129,5 m²
119,5 m²
39,5 m²

DOC ID: 27157

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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TUUMA

34

TUUMA 180 1A

Kerrosala:
178,0 m²
Huoneistoala:
162,0 m²
Kuistit ja parveke: 41,0 m²
DOC ID: 27145

TUUMA 180 2A

Kerrosala:
183,0 m²
Huoneistoala:
167,0 m²
Kuistit ja parveke: 41,0 m²
DOC ID: 27149

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PINO

Pino

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–180 m2

Pino
Yksikerroksisessa mallissa oleskelutilat ovat rakennuksen keskellä yhtenäisenä,
avarana tilana. Olohuoneesta on oma uloskäynti terassille. Märkätilat on koottu
tehokkaasti omaksi siivekseen. Yksikerroksinen Pino muuntuu helposti myös

1

2

loma-asunnoksi.

Lisää pohjavaihtoehtoja
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PINO 130 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

130,0 m²
120,0 m²

DOC ID: 20149

PINO 130 3A

Kerrosala:
Huoneistoala:

130,0 m²
119,5 m²

DOC ID: 20684

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PINO

Pino

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m –180 m
2

2

Pino
Pino on kaupunkikoti, jonka arkkitehtuurin lähtökohtana on selkeät linjat ja
yksinkertaisuus. Minimalistinen, riisuttu tyyli jättää tilaa ajatuksille. Pino-mallit
on suunniteltu kompakteiksi ja pohjiltaan tehokkaiksi siten, että ne sopivat pienel-

1

2

lekin tontille. Suuret ikkunapinnat alkavat lattiasta ja tuovat koteihin valoisuutta
ja avaruutta. Halutessasi saat tämän mallin myös osittain rapattuna.
Pinon selkeä runko sekä riisuttu tyylikkyys ja moderni ilme tekevät talosta yksilöllisen. Kaksikerroksisessa Pinossa alakerta on avaraa, yhtenäistä oleskelutilaa ja
pesutilat sijaitsevat kompaktisti eteisen yhteydessä. Makuuhuoneet on sijoitettu
yläkertaan omaan rauhaan.
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PINO 170 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

168,5 m²
152,5 m²

DOC ID: 20685

PINO 180 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

180,0 m²
163,0 m²

DOC ID: 20686

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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”

Minusta hirsitalossa on
hyvä hengittää.”
Kaisa Mäkäräinen
Ampumahiihtäjä

40

Uusi koti ladun
varrella
Hyvinvointi ja terveellinen elämä ovat moninkertaiselle ampumahiihdon arvokisamitalistille
Kaisa Mäkäräiselle merkittäviä asioita elämässä. Astmaatikkona terve sisäilma nousi yhdeksi
tärkeimmistä kriteereistä Kaisan valitessa talotoimittajaa. Hirsitalo oli luonteva valinta.

Lue lisää

honka.fi/honkaheimo

Honkrakenteen hirsitalon rakennuttaminen oli yksi elämäni tärkeimmistä päätöksistä –
nyt olen löytänyt paikan, jossa haluan viettää loppuelämäni!
Kaisan hirsitalo on komea ja asumispuitteet ihanat. Honka Pino -mallista muokattu 152 m²
kodista löytyvät niin oma kuntosali kuin talviaikana kodin nurkalta alkavat ladut. Ne pitävät
Kaisan huippukunnossa kotona ollessakin.
Lisää inspiraatiota Kaisan kodista löytyy hänen Instagram-tililtään: @kaisa_goes_home
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MYRSKYTUULI

Myrskytuuli

ERILAISIA POHJARATKAISUJA

Myrskytuuli

83 m –166 m
2

2

Myrskytuuli on skandinaavisen moderni talomalli. Harjakattoinen Myrskytuuli on
ulkonäöltään ilmeikästä serkkuaan Lounatuulta yksinkertaisempi, mutta pohjaratkaisut ovat hyvin samanlaiset. Talon ikkunajako ja detaljit ovat selkeät ja rauhalliset.
Tummanpuhuva ulkoväritys korostaa talon uljautta ja vaaleana talo sen sijaan hen1

1,5

kii skandinaavista rauhallisuutta. Myrskytuuli sopii selkeän muotokielensä ansiosta
niin tiiviille asuinalueelle kuin luonnon keskellekin. Myrskytuulesta on suunniteltu
tehokkaat yksi- ja 1½-kerroksiset vaihtoehdot.

Lisää pohjavaihtoehtoja
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MYRSKYTUULI 105 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

105,5 m²
96,0 m²

DOC ID: 20679

MYRSKYTUULI 115 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

115,0 m²
106,0 m²

DOC ID: 21293

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MYRSKYTUULI

Myrskytuuli

ERILAISIA POHJARATKAISUJA

Myrskytuuli

83 m –166 m
2

2

Uutuutena Myskytuuli-sarjassa ovat kustannustehokkaat 1½-kerroksiset mallit,
jotka on suunniteltu erityisesti perheen muuttuvia tarpeita varten. Kotisi voidaan
rakentaa myös vaiheittain, jolloin alkupääoma rakentamisen aloittamiseen on
pienempi. Pohjakerros rakennetaan ensin ullakkotilan jäädessä varaukseksi. Ul1

1,5

lakkotila voidaan myöhemmin helposti rakentaa valmiiksi perheen tilatarpeiden
kasvaessa. Myös myyntitilanteessa laajennusmahdollisuus lisää kotisi arvoa. Tässä
on koti, joka kasvaa perheesi mukana.
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MYRSKYTUULI 120 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

120,0 m²
110,5 m²

DOC ID: 20680

MYRSKYTUULI 165 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

166,0 m²
150,0 m²

DOC ID: 20681

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HARMONIA

Harmonia

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–180 m2

Harmonia
Harmonia voidaan toteuttaa 1-, 1½- ja 2-kerroksisena, pulpetti-, murtotai harjakattoisena. Harmonia on moderni ja selkeälinjainen massiivipuinen koti kaupunkiin. Ulkoarkkitehtuurin niukat yksityiskohdat korostavat
hienosti massiivipuun elävää pintaa. Harmonian ulkoväritys vaihtuu
perheen toiveiden ja kaavan vaatimusten mukaisesti. Vaaleasävyinen

1

1,5

2

Harmonia henkii raikkautta ja valoisuutta vastakohtana tummasävyisen
Harmonian jylhälle arvokkuudelle.
Yksikerroksisissa ratkaisuissa kaikki tilat ryhmittyvät toimivaksi kokonaisuudeksi avaran olohuone–ruokailutilan ympärille. Olohuoneen isot
ikkunat liittävät ulkotilan luontevasti sisätilaan luoden vehreästä pihasta
luontevan osan sisäarkkitehtuuria. Isompien mallien päämakuuhuoneiden
yhteydessä sijaitsevat tilavat vaatehuoneet. Kodinhoito- ja askarteluhuone tukee aktiivisen perheen arkea. Lasittamalla kuisti saadaan viihtyisää
lisätilaa ruokailutilan jatkeeksi.
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HARMONIA 83 3A

Kerrosala:
Huoneistoala:

83,0 m²
75,0 m²

DOC ID: 24512

HARMONIA 105 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

104,5 m²
95,5 m²

DOC ID: 23701

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HARMONIA

Harmonia

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–180 m2

Harmonian sisätilojen arkkitehtuuri edustaa modernia niukkailmeistä kodikkuutta. Massiivipuupintojen elävyys ja kauneus korostuvat yhdistyessään muihin pintamateriaaleihin, luoden samalla kodikkaan ja rauhallisen
tunnelman. Kaksikerroksisissa ratkaisuissa alakerran oleskelu-, keittiö- ja
saunatilat liittyvät luontevasti toisiinsa jättäen toisessa kerroksessa olevat

1

1,5

2

makuuhuonetilat omaan rauhaansa.
Ensimmäisen kerroksen oleskelu- ja ruokailutilojen pohjaratkaisu on
muunneltavissa siten, että suuret ikkunat voidaan sijoitella tontin näkymien mukaan. Lasittamalla kuisti saadaan viihtyisää lisätilaa ruokailutilan
jatkeeksi. Yläkerran päämakuuhuoneen jatkeena on parveke, joka kutsuu
nauttimaan ensimmäisistä auringon säteistä. Parvekkeella on myös helppo
tuulettaa petivaatteita. Harmonia voidaan toteuttaa pulpetti-, murto- tai
harjakattoisena.
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HARMONIA 160 2A

Kerrosala:
Huoneistoala:

160,0 m²
144,5 m²

DOC ID: 23792

Lisää pohjavaihtoehtoja

honka.fi

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MAMBO

Mambo

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
140 m2–205 m2

Mambo
Mambo on tyylikäs omakotitalo, jonka suuret ikkunapinnat kutsuvat luonnonvalon
osaksi sisustusta. Mambo-mallistoperheen ratkaisuissa korostuvat edustavuus ja
muunneltavuus.

1
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MAMBO 140 2A

Kerrosala:
Huoneistoala:

140,0 m²
118,0 m²

DOC ID: 15165

MAMBO 160 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

160,0 m²
136,0 m²

DOC ID: 14995

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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MAMBO

52

MAMBO 175 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

174,5 m²
150,5 m²

DOC ID: 14908

MAMBO 200 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

202,5 m²
163,5 m²

DOC ID: 11160

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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APOLLO

Apollo

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
200 m2–

Apollo
Pohjan muuntelu on tässä mallissa suunniteltu helpoksi: keskelle taloa sijoittuvat
esimerkiksi kahteen suuntaan antavat avarat keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat, joiden
kokoa voi muuttaa yksilöllisesti. Talon toinen pääty on pyhitetty makuuhuoneille,
toiseen on keskitetty sauna- ja kodinhoitotilat. Iso kattoikkuna tuo valoa katetulle

1

54

atrium-pihalle.

APOLLO 200 1A

Kerrosala:
Huoneistoala:

200,0 m²
172,5 m²

DOC ID: 14929

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SAFIIRI

Safiiri

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
120 m2–130 m2

Safiiri
Tyylikäs ja eleetön Safiiri on toimiva koti tai vapaa-ajan asunto. Lattiasta kattoon
ulottuvat ikkunat päästävät luonnon valon sisään ja olohuone muodostaa mukavan
kokonaisuuden suojaisan terassin kanssa. Kesällä voit vain aukaista terassin ovet ja

1

sinulla on yksi huone lisää! Autotalli on otettu osaksi kokonaisratkaisua. Katto on
toteutettu piilotettuna pulpettikattona, joka ei ulkonäöltään juuri eroa tasakatosta.
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Kerrosala: 		
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PRINT DATE: 18.1.2017 PRINTED FROM FILE: SAFIIRI-HONKA_FXL204R.PLN PRINTED BY:markoh

DOC ID: 27156

23,3 m2

4,6 m2

5,8 m2

22,1 m2

28,0 m2

6,6 m2

11,9 m2

SAFIIRI 130 1A
1.st Floor / GROSS
127 ,0 m2

FLOOR AREA

1.st Floor/
NET FLOOR AREA

Kerrosala: 		

127,0 m²
117,1 m2

Tekniset tilat:

31,5 m²

Kuistit: 		

39,5 m²

1.st Floor / AT TEKN VAR
35,5 m2

DOC ID: 27139

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Klassiset
omakotitalot
Haluatko asua klassisen kauniissa hirsiomakotitalossa? Modernilla
rakennustekniikalla toteutetut klassiset hirsitalot puhuttelevat
lämminhenkisellä tunnelmallaan ja sopivat täydellisesti
suomalaiseen luontoon.
Klassinen hirsitalo on mittasuhteiltaan symmetrinen ja selkeä. Toiminnallisuudet on mietitty
tarkkaan arjen tarpeita silmällä pitäen, ja pohjaratkaisut ovat mahdollisimman kustannustehokkaita. Koristeellisilla kuisteilla, ruutuikkunoilla, pylväillä ja erkkereillä saadaan taloon
ilmeikkyyttä. Klassiseen tyyliin kuuluvat myös sympaattiset risti-ikkunat tai koteloidut
lyhytnurkat.

Lumi			

Sahrami			
Lounatuuli			
Lehmuskuja			
Harju		

Leivo				
Tähkä		
Kunnas		

Serenata				
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LUMI

TÄMÄ ON
MINUN
NIMIKKOMALLINI.
T. LUMI

Lumi

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
112 m2 –

Lumi
Lumi on käytännöllisen kaunis hirsitalo, joka on saanut nimensä Ähtärin
nimikkopandan mukaan. Sen tehokas ja kompakti pohjaratkaisu sopii
erityisen hyvin pienen perheen tai kahden aikuisen kodiksi. Selkeän ja
sympaattisen muotokielensä ansiosta se sopii sekä tiiviille asuinalueelle

1

että luonnon keskelle. Lumi on saatavana sekä klassisella ulkoasulla,
johon kuuluvat kuvan kaltaiset leveämmät ikkuna- ja nurkkalaudat, että
modernilla nollanurkkaratkaisulla.

Honkarakenne tukee Ähtärin
eläinpuiston pandoja Lumia ja Pyryä.
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Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SAHRAMI

Sahrami

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
115 m –163 m
2

2

Sahrami
Pullantuoksuinen Sahrami kutsuu nauttimaan elämästä! Sahrami-kodin sydän on avara
ja valoisa oleskelutila: täällä leivotaan ja kokkaillaan, syödään ja seurustellaan, katsellaan
televisiota ja nautitaan takkatulen loimusta. Kesäisin oleskelutilat laajenevat terassille

1

62

ja pihalle. Kahdella suihkulla varustellut saunatilat tuovat elämään ripauksen luksusta.
Eteisessä on hyvin säilytystilaa ja kodinhoitohuone sujuvoittaa arkea.

PRINT DATE: 3.1.2019 PRINTED FROM FILE: SAHRAMI-HONKA_ML204NR.PLN PRINTED BY:emiliaa

14 000

3,1 m2

3,8 m2
PALOVAROITIN

PALOVAROITIN

PALOVAROITIN

9,9 m2

9,9 m2

9,9 m2

8 600

4,2 m2

12,8 m2

3,3 m2

3,3 m2

7,9 m2

29,5 m2

PALOVAROITIN

PALOVAROITIN

2,9 m2

PALOVAROITIN

6,2 m2

28,6 m2

SAHRAMI 115 1A
Kerrosala: 		

144,5 m²

Huoneistoala:

105,5 m²

Terassi:		

35,0 m2

PRINT DATE: 2.1.2019 PRINTED FROM FILE: SAHRAMI-HONKA_ML204NR.PLN PRINTED BY:emiliaa

FI0000010_SAHRAMI-115 1A_MLL204N

DOC ID: 33458

15 700

3,1 m2
9,9 m2

9,7 m2

10,1 m2

PALOVAROITIN

13,8 m2

PALOVAROITIN

8 600

PALOVAROITIN

12,8 m2

3,2 m2
6,2 m2

6,7 m2

29,5 m2

PPK

KVR

APK

PALOVAROITIN

3,5 m2
2,9 m2

PALOVAROITIN

8,6 m2

28,7 m2

AS .RAK kerrosala
126 ,5 m2

SAHRAMI 127 1A

1. KRS HUONEISTOALA
116 ,5 m2

Kerrosala: 		

126,5 m²

Huoneistoala:

116,5 m²

Terassi:		

37,0 m2

DOC ID: 33515
FI0000010_SAHRAMI 127-1A- _MLL204N

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SAHRAMI

Sahrami

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
115 m2–163 m2

1

64

18 250

3,1 m2
9,9 m2

9,9 m2

9,9 m2

PALOVAROITIN

8 600

PALOVAROITIN

8,5 m2

3,8 m2
4,2 m2

PALOVAROITIN

12,8 m2

3,3 m2

3,3 m2

7,9 m2

29,5 m2

24,9 m2

PALOVAROITIN

2,9 m2

PALOVAROITIN

5,9 m2

28,7 m2
PRINT DATE: 2.1.2019 PRINTED FROM FILE: SAHRAMI-HONKA_ML204NR.PLN PRINTED BY:sariv

FI0000010_SAHRAMI 151-1A- _MLL204N

SAHRAMI 151 1A
AS .RAK kerrosala
151 ,0 m2

Kerrosala: 		

151,0 m²

1. KRS HUONEISTOALA
Huoneistoala:
140 ,0 m2

Terassi:		

140,0 m²
35,0 m2

DOC ID: 33505

19 950

3,1 m2
8,5 m2
9,7 m2

9,9 m2

PALOVAROITIN

8 600

PALOVAROITIN

10,1 m2
13,7 m2

PALOVAROITIN

3,2 m2
6,2 m2

6,7 m2

12,8 m2
29,5 m2

PPK

24,9 m2

KVR

APK

PALOVAROITIN

3,5 m2
2,9 m2

PALOVAROITIN

8,2 m2

FI0000010_SAHRAMI 163-1A- _MLL204N

SAHRAMI 163 1A
AS .RAK kerrosala
163 ,5 m2

Kerrosala: 		

1. KRS HUONEISTOALA
151
,5 m2
Huoneistoala:

Terassi:		

163,5 m²
151,5 m²
37,0 m2

DOC ID: 33556

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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PRINT DATE: 3.1.2019 PRINTED FROM FILE: SAHRAMI-HONKA_ML204NR.PLN PRINTED BY:sariv

28,7 m2

LOUNATUULI

Lounatuuli

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m –180 m
2

2

Lounatuuli
Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja
rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä kaupunkia. Talon muoto on klassinen, mutta selkeä
ikkunajako ja arkkitehtuurin yksityiskohdat tekevät siitä modernin. Ikkunaristikot,

1

1,5

2

ulkoväritys ja sisustustyyli muokkaavat tästä kodista mieleisesi. Lounatuuli on saatavissa
joko korkealla oleskelutilalla, jossa on pyöreä yläikkuna, tai suoralla sisäkatolla.
Yksikerroksisten mallien olohuoneissa ja päämakuuhuoneissa on lattiaan asti ulottuvat
ikkunat, jotka päästävät valon kauniisti sisään.
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LOUNATUULI 130 1A
Kerrosala: 		

131,5 m²

Huoneistoala:

121,5 m²

DOC ID: 20687

LOUNATUULI 150 1A
Kerrosala: 		

149,5 m²

Huoneistoala:

138,5 m²

DOC ID: 24799

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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LOUNATUULI

Lounatuuli

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–180 m2

Uutuutena Lounatuuli-sarjassa ovat kustannustehokkaat 1½-kerroksiset mallit, jotka on
suunniteltu erityisesti perheen muuttuvia tarpeita varten. Kotisi voidaan rakentaa myös
vaiheittain, jolloin alkupääoma rakentamisen aloittamiseen on pienempi. Pohjakerros rakennetaan ensin ullakkotilan jäädessä varaukseksi. Ullakkotila voidaan myöhemmin helposti
rakentaa valmiiksi perheen tilatarpeiden kasvaessa. Myös myyntitilanteessa laajennusmahdollisuus lisää kotisi arvoa. Tässä on koti, joka kasvaa perheesi mukana.

1

1,5

2

Painumaton hirsi antaa Lounatuulelle modernin ilmeen. Mallin ikkunat on suunniteltu niin,
että ne ovat siististi hirsien välissä ja ratkaisu näyttää harkitulta ja viimeistellyltä. Pohjaratkaisu on valoisa ja tehokas. Kaksikerroksisessa mallisessa oleskelutilat ovat alakerrassa
ja makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa. Alakerran keittiö, ruokailutila ja olohuone ovat
erittäin valoisia isojen ikkunoiden ansiosta. Yläkerran erkkerin voi haluttaessa erottaa
omaksi huoneekseen. Yläkerran korkeaan oleskelutilaan tulvii valoa suurten lattiasta kattoon ulottuvien ikkunapintojen kautta. Avaa ranskalaisen parvekkeen ovi ja tunne leppeän
lounatuulen kosketus.
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LOUNATUULI 180 1A
Kerrosala: 		

180,0 m²

Huoneistoala:

163,5 m²

DOC ID: 20689

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Riinan

Rantatalon rentoa
tunnelmaa
Huviloille ominainen, rennosti raikas tyyli syntyy poimimalla kotiin elementtejä rannalta ja luonnosta. Aidot luonnonmateriaalit ja vaalea yleisilme luovat ajattoman, rauhallisen kokonaisuuden, jota voi muokata oman maun mukaan. Pelkistetymmän tyylin
kannattajat poimivat mukaan voimakkaita kontrasteja, mustaa ja valkoista, materiaalistruktuureja sekä oivaltavaa muotoilua. Pehmeämmän tyylin ystävät nauttivat vaaleasta, harmonisesta väripaletista, joka ammennetaan rantaelämään liittyvistä inspiraation lähteistä: kallioista, hiekasta, vedestä ja horisontin vaihtuvista sävyistä.
Lue lisää

honka.fi/inspiroidu

Rennon mustavalkoisessa tyylissä luodaan kontrasteille rauhallinen tausta
lämminsävyisellä puulla sekä käyttämällä neutraaleja, ajattomia sävyjä lähes
kaikilla kiinteillä pinnoilla.
70

SISUSTUS_
VINKIT

Luo rennosti raikas koti
näillä tuotteilla:

Maljakko Kanto,
Anno

Peili Johanna,
Ellos

Hirsiseinien käsittely
Paneeli-Ässä Hirsisuoja,
sävy Lumi, Tikkurila
Muut sisäseinät
Harmony-sisustusmaali,
F497 Paperi,
X487 Laasti,
Y497 Toro,
Tikkurila

Tyyny Tsavo, viltti Maija,
Lapuan Kankurit
Kori Leili,
Anno

Parketti Nordic,
Timberwise

Matto Big Stripe,
Woodnotes

Riippukeinu Classic,
Parolan Rottinki

Maalivinkki: Värit on hyvä tarkistaa aidoista Tikkurilan värikartoista.

”Rento beach house –
tyyli syntyy poimimalla
kotiin ajattomia elementtejä rannalta ja
luonnosta.”
Sisustussuunnittelija
Riina Mikkonen
Muotoilutoimisto Nuan
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LEHMUSKUJA

Lehmuskuja

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–179,5 m2

Lehmuskuja
Lehmuskujan arkkitehtuuri on suunniteltu niille, jotka haluavat kodiltaan toiminnallisuutta sekä runsaita klassisia yksityiskohtia, kuten ruutuikkunoita ja näyttäviä
vuorilautoja. Lehmuskuja sopii harmonisen ulkovärityksensä ja ajattoman ulkoarkkitehtuurinsa vuoksi niin kaupunkialueille kuin vehreän metsän tai viljaisan pellon
viereen. Lehmuskujan arkkitehtuuri henkii pullantuoksuista kodikkuutta modernilla

1

2

nykypäivään sopivalla tavalla.
Ulkoarkkitehtuurin klassisuus ja ajattomuus toistuu kauniisti Lehmuskujan sisätiloissa
– massiivipuiset seinät henkivät lämpöä ja luonnollisuutta. Yksikerroksisissa ratkaisuissa yhtenäiset keittiö-olohuonetilat muodostavat kodin sydämen, jonka ympärille
makuuhuoneet ja märkätilat ryhmittyvät.
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LEHMUSKUJA 105 1A
Kerrosala: 		

105,0 m²

Huoneistoala:

95,5 m²

DOC ID: 23829

LEHMUSKUJA 120 1A
Kerrosala: 		

120,0 m²

Huoneistoala:

109,0 m²

DOC ID: 13584

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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LEHMUSKUJA

Lehmuskuja

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–179,5 m2

1

2

Lisää pohjavaihtoehtoja
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LEHMUSKUJA 130 3A
Kerrosala: 		

129,5 m²

Huoneistoala:

119,5 m²

DOC ID: 24203

LEHMUSKUJA 150 1A
Kerrosala: 		

150,0 m²

Huoneistoala:

138,0 m²

DOC ID: 24222

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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LEHMUSKUJA

Lehmuskuja

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
83 m2–179,5 m2

Lehmuskuja
Lehmuskujan kaksikerroksisissa vaihtoehdoissa oleskelu-, keittiö- ja märkätilat muodostavat
yhtenäisen toimivan kokonaisuuden. Suuremmissa malleissa olohuoneen vieressä on oma
erillinen, rauhallinen tila, joka voidaan liittää osaksi olohuonetta. Tila toimii myös erillisenä
tv-huoneena tai kirjastona. Makuuhuoneet sijaitsevat omassa rauhassaan toisessa kerroksessa.

1

2

Yläkerrassa on rauhallinen oleskelu- ja aulatila, jota voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi
lasten leikkipaikkana. Oleskelutilaan tulee runsaasti valoa ranskalaisen parvekkeen kautta. Ranskalaisen parvekkeen tilalle voi rakentaa myös tavallisen parvekkeen. Erillisiä makuuhuoneita
on tarvittaessa jopa neljä. Huoneista riittää isommalle perheelle, työhuoneiksi tai niitä voidaan
halutessa liittää aulatilaan tai toisiinsa.
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LEHMUSKUJA 160 1A
Kerrosala: 160,0 m²
Huoneistoala:

144,0 m²

DOC ID: 24248

LEHMUSKUJA 180 3A
Kerrosala: 180,0 m²
Huoneistoala:

163,5 m²

DOC ID: 20677

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HARJU

Harju

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
106,5 m2–145 m2

Harju
Harju on perinteisen kaunis hirsitalo. Lämminhenkinen Harju on todellinen tilaihme:
makuuhuoneet reunustavat yhtenäistä oleskelu- ja keittiötilaa. Saunassa on tilavaraus
myös puukiukaalle, jolloin kiuas ja takka voidaan asentaa samaan hormiin.

1

1,5

Lisää pohjavaihtoehtoja
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HARJU 105 1A
Kerrosala: 		

106,5 m²

Huoneistoala:

97,5 m²

DOC ID: 15638

HARJU 140 1A
Kerrosala: 		

138,5 m²

Huoneistoala:

128,0 m²

DOC ID: 13234

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HARJU

80

HARJU 145 1A
Kerrosala: 		

145,0 m²

Huoneistoala:

129,0 m²

DOC ID: 6558

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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LEIVO

Leivo

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
120 m2–

Leivo
Leivossa on perinteisen omakotitalon tunnelmaa. Keittiö sijaitsee keskellä taloa
ruokailutilan ja olohuoneen välissä, jolloin tehokkaaseen pohjaratkaisuun on
saatu huomattavaa avaruutta. Läpitalon näkymät ja korotettu, vino sisäkatto
lisäävät tilantuntua. Keittiö ja ruokailutila vaihtavat helposti paikkaa, jos haluat

1

82

mieluummin näkymät ulos keittiössä kokkaillessasi.

LEIVO 120 2A
Kerrosala: 		

120,0 m²

Huoneistoala:

109,5 m²

DOC ID: 15606

LEIVO 120 1A
Kerrosala: 		

119,5 m²

Huoneistoala:

109,5 m²

DOC ID: 22647

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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TÄHKÄ

Tähkä

ERILAISIA POHJARATKAISUJA

Tähkä

106,5 m –145 m
2

2

L-mallinen Tähkä sopii isonkin perheen kodiksi. Kolmen makuuhuoneen lisäksi
työhuoneen voi halutessaan ottaa makuuhuonekäyttöön. Yksikerroksisen kodin
sauna- ja kodinhoitotilat on sijoitettu omaksi osastokseen. Kuraeteinen takakuistin
sisäänkäynnin yhteydessä helpottaa koira- tai lapsiperheen arkea. Kahteen suuntaan
antava takka on upea tilanjakaja olohuoneen ja ruokailutilan välillä.
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TÄHKÄ 150 1A
Kerrosala: 		

150,0 m²

Huoneistoala:

138,0 m²

DOC ID: 13191

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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KUNNAS

Kunnas

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
183 m2–247 m2

2

Kunnas
Siinä missä toinen haaveilee minimalistisesta ja pelkistetystä tyylistä, voi toisen
unelmana olla jykevä ja kodikas hirsikartano. Honka Kunnas on upea esimerkki
kodista, jossa on omaa rauhaa ja tilaa perinteikkään tyylin ystävälle. Luontoarvoja
vaalien kasvatettu mäntymetsä jalostuu tässä komeaksi hirsikodiksi, jolla on sekä
kokoa että näköä. Koristeellisilla kuisteilla, pylväillä sekä erkkereillä saadaan
taloon ilmeikkyyttä.
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KUNNAS 185 1A
Kerrosala:		

183.0 m2

Huoneistoala:

170.0 m2

HONKA ID: 24607

87

SERENATA

Serenata

Serenata

ERILAISIA POHJARATKAISUJA

Serenata on tyylikäs ja avara hyvän elämän koti. Tilan tuntu ja avaruus tuovat ylelli-

170 m2–

syyttä - käytännöllisyyttä unohtamatta. Tästä suositusta mallista on olemassa lukuisia
asiakastarpeisiin muokattuja pohjavaihtoehtoja.

2

88

SERENATA 190 1A
Kerrosala: 		

184,0 m²

Huoneistoala:

170,0 m²

DOC ID: 10991

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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AUTOTALLIT JA
AUTOKATOKSET

Autotallit ja
autokatokset

ERILAISIA POHJARATKAISUJA
14 m2–46 m2

Autotallit ja autokatokset
Hirsikotisi tyyliin sopivalla autotallilla tai autokatoksella helpotat arkeasi. Suuremmat
mallit antavat suojan kahdelle autolle, ja pienempi 11 m² autokatos yhdelle autolle. Kaikissa
malleissa on sopivasti varastotilaa esimerkiksi polkupyörille.
Autotallit ja autokatokset on toteutettu kevytrakenteisina, ja ne on paneloitu hirsipaneelilla.
Kaikki autotalli- ja autokatosmallit ovat saatavana sekä harjakattoisena että pulpettikattoisena versiona ja eri värivaihtoehdoilla.

Lisää pohjavaihtoehtoja
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PRINT DATE: 11.1.2019 PRINTED FROM FILE: AUTOTALLI-HONKA_FRAMEO.PLN PRINTED BY:emiliaa

11 400

AUTOTALLI 46 1A

27,6 m2

31,2 m2
7,7 m2
7 200

PRINT DATE: 11.1.2019 PRINTED FROM FILE: AUTOKATOS-HONKA_FRAMEO.PLN PRINTED BY:emiliaa

Kerrosala: 		

46,0 m²

Huoneistoala:

39,5 m²

Kokonaisala:

82,0 m²

DOC ID: 33295

7,5 m2

7 940

1.KRS KERROSALA
46,0 m2

9,2 m2

AUTOKATOS 22 1A

9,2 m2

9 600

52,5 m2

PRINT DATE: 15.1.2019 PRINTED FROM FILE: AUTOKATOS-HONKA_FRAMEO.PLN PRINTED BY:emiliaa

Kerrosala: 		

22,0 m²

Huoneistoala:

19,0 m²

Kokonaisala:

76,0 m²

DOC ID: 33157
FI0000010_AUTOTALLI-46 1A_C

1.KRS KERROSALA
3 940
22,0 m2

AUTOKATOS 11 2A

23,6 m2

Kerrosala: 		

11,0 m²

Huoneistoala:

9,5 m²

Kokonaisala:

34,5 m²

8 800

9,3 m2

FI0000010_AUTOKATOS-22 1A_C

DOC ID: 33154

1.KRS KERROSALA
11,0 m2

FI0000010_AUTOKATOS-11 2A_C

Valitut varustelu- ja valmiustasot vaikuttavat talon ulkonäköön ja hintaan. Kysy vaihtoehdoista lisää omalta
Honka-myyjältäsi. Lue lisää verkkosivuiltamme, www.honka.fi. Pinta-alat ilmoitettu kerrosaloina. Kysy myös
muita pohjaratkaisuja omalta Honka-myyjältäsi! Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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92

INTOHIMONA
HYVÄ ASUMINEN
Meitä honkalaisia yhdistää intohimo parempaa asumista kohtaan. Oli asumisen unelmasi sitten pieni tai iso,
teemme kaikkemme sen onnistumiseksi. Palvelu ei ole
meille vain lupausten pitämistä, vaan asennetta, joka huokuu kaikkialta yrityksestä. Jokainen unelma ja projekti on
meille ainutkertainen.

Terveellinen ja ekologinen
elämäntapa

Honka-kodin asukkaana voit olla hyvillä mielin ympäristön ja valintasi puolesta. Puu on
uusiutuva luonnonvara, jonka hiilijalanjälki on luonnostaan pieni. Hyödynnämme vain
kestävän kehityksen mukaisesti PEFC-sertifioitua puuta. Tuotannossa käytämme 100
%:sesti uusiutuvaa energiaa.

Sinulle suunniteltu

Haluamme suunnitella toimivia ja esteettisiä taloja, jotka lisäävät asukkaansa hyvinvointia ja kestävät sukupolvelta toiselle. Suunnittelussa huomioimme aina sinun ja perheesi
elämäntyylin ja yksilölliset toiveet. Pyrimme aina ratkaisemaan myös hiljaiset toiveesi,
joita voi olla aluksi vaikea pukea sanoiksi.

Suomalaista laatutyötä

Tuotekehitystämme ohjaa visio Hongasta terveelliseen, turvallisen ja ekologisen asumisen
pioneerina. Talomme syntyvät suomalaisena työnä Karstulassa 60 vuoden, 85 000 projektin ja lukuisten innovaatioiden luomalla kokemuksella. Me olemme tehneet monia asioita
ensimmäisenä ja teemme myös jatkossa.
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Aito massiivipuutalo
on täyttä puuta
Honka-kodit rakennetaan ensiluokkaisesta, kestävän kehityksen mukaan kasvatetusta
suomalaisesta massiivipuusta. Honkarakenteen teknologiset innovaatiot, laatuvalvottu ja
ympäristön huomioiva tuotantoprosessi sekä yli 85 000 maailmanlaajuisesti toimitettua
hirsirakennusta takaavat unelmasi toteutumisen. Kestävä, terveellinen ja energiatehokas
Honka-koti on sijoitus, joka säilyttää jälleenmyyntiarvonsa myös tulevaisuudessa.

MASSIIVIPUU ON EKOLOGINEN VAIHTOEHTO
Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, jolla on alhainen hiilijalanjälki. Kasvaessaan puu sitoo hiilidioksidia, joka varastoituu
siihen vuosisadoiksi. Rakentamistarkoitukseen valmistettavan puun tuotantoenergian tarve on pieni – vain puolet sementin ja 20
% tiilen vaatimasta energiasta. Se on myös 100 % kierrätettävä materiaali. Hirsihaketta voidaan käyttää elinkaarensa päätteeksi
esimerkiksi rakennuslevyteollisuudessa.
Puun valinta rakennusmateriaaliksi on todellinen ekoteko taistelussa ilmastonmuutosta vastaan!

Käytämme vain sertifioitua puuta
Honkarakenne on sitoutunut kestävään metsätalouteen ja Suomen metsien sertifiointiin. Kaikki Honkarakenteen käyttämä
puu kaadetaan vain PEFC-sertifioiduista metsistä.
PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää
metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman tahon tarkastuksen metsien
hoidosta ja puutavaran alkuperästä. PEFC- sertifioinnin tunnistaa tuotteessa tai tuotetta koskevassa asiakirjoissa olevasta
PEFC-merkistä.
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”

Hirsitalon äänimaailma
on hiljainen, mikä
lisää huomattavasti
asumismukavuutta.”
Jaakko Parkkonen,
arkkitehti ja asiakas
95

”

En pysty missään muualla
rauhoittumaan niin hyvin
kuin täällä.”
Satu-Leena Laasanen, asiakas
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Terveellinen ja ekologinen
koti massiivipuusta
Hirsi on rakennusmateriaalina satoja vuosia vanha. Sen suosiota ovat siivittäneet puun
kestävyys ja terveyttä edistävät luontaiset ominaisuudet. Nykyään erityisesti hyvä sisäilma
tekee massiivipuusta houkuttelevan valinnan.
Honka on täyttä puuta, ei lämpöeristettyä lankkua. Rakenteessa ei ole eri materiaalikerrosten liittymäkohtia, jotka ovat alttiita
kosteus- ja muille vaurioille. Käyttämämme puu on yksityiskohdiltaan viimeisteltyä kauniin seinäpinnan aikaansaamiseksi.
Hirren ulkopinnan kova sydänpuu tekee rakenteesta erityisen kestävän.
Jotkut mieltävät yhä hirren ainoastaan vapaa-ajan rakennusten materiaaliksi. Honkarakenteen teknologisen kehitystyön ja etenkin painumattoman hirren ansiosta hirsitalojen arkkitehtuuri on tänä päivänä jotain ihan muuta kuin ennen. Moderni hirsirakentaminen soveltuukin erinomaisesti myös kaupunki- rakentamiseen – mökkien ja omakotitalojen lisäksi hirrestä rakennetaan mm.
rivi- ja kerrostaloja, hotelleja ja päiväkoteja.

Luonnostaan optimaalinen ilmankosteus
Hengittävänä rakenteena massiivipuuseinä tasaa kosteusvaihteluita ja pyrkii luonnostaan saamaan sisäilmankosteuden optimaaliselle tasolle
(30-55 %)*. Liian kuiva tai kostea sisäilma muodostaa otollisen kasvuympäristön haitallisille eliöille ja muille terveyttä heikentäville tekijöille:
LIIAN KUIVA HUONEILMA:

20
%

otsonin muodostuminen

50 % 60
40 %
%

LIIAN KOSTEA HUONEILMA:

70
%

bakteerit, virukset, sienet, punkit,

%
80

ja astma, hengitystieinfektiot ja

allerginen nuha ja astma ja kemialliset
reaktiot.

90 %

10 %

bakteerit, virukset, allerginen nuha

%
30

*Lähde: Simonson, Salonvaara, Ojanen: Improving Indoor Climate and Comfort with Wooden Structures. VTT Publications, 2001.
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Sydämenä yksiaineinen
puurunko
Honka-kodin sydän on muoviton, yksiaineinen massiivipuurunko, joka on kosteusteknisesti turvallisin
rakenne. Myös muut rakenneosat ja -liittymät on tutkimuksissa varmistettu kosteusturvallisiksi.
Lopputuloksena on lämmin ja rakenteiltaan tiivis koti. Ammattitaitoiset, Honkarakenteen kouluttamat
rakentajat tekevät unelmistasi totta.

HONKA-KOTI TOIMITETAAN 8 VIIKON KULUTTUA
VAHVISTETUN TILAUKSEN KAIKKIEN EHTOJEN POISTUTTUA

B
A
E

J
D
C

G

I
H

F

HIRSITALO SYNTYY NOPEASTI
Hirsitalon rakentaminen on nopeaa, sillä valmista seinää syntyy kerralla! Honka
noudattaa Pientaloteollisuuden ja Kuluttajaviraston yhdessä määrittelemää materiaalipakettia. Tuoteosilla on lisäksi hyvä esivalmiusaste.

A. Määrämittaiset ja päistään muotoon sahatut
kattokannattajat
B. Päätypontanttu vesikattolaudoitus
C. Askelääntä eristävä välipohjarakenne, jonka
palkkiväli mahdollistaa huomaamattomat
sähköjohto- ja putkivedot
D. Sivuräystäspellit
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PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ ON TUKENASI
KOKO RAKENNUSHANKKEEN AJAN!

E. Päätyräystäspellit

I. Ikkunoiden vesipellit, tilauksen mukaan

F. Saunanlauteet valmiina komponentteina

J. Räystäiden alusverkot, jotka estävät

G. Hyvin sään rasitusta kestävät puualumiiniikkunat
H. Ikkunoiden ja ovien koristelaudoitus
pääosin määrämittaan sahattuna

pieneläinten pääsyn kattorakenteisiin
Paneelit kosteussuojassa tiivistepakattuna
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Painumaton hirsi 15 vuoden kokemuksella
Honkarakenteen kehittämän painumattoman hirren ansiosta hirsitalokin voi
olla arkkitehtuuriltaan moderni. Ratkaisu mahdollistaa modernit yksityiskohdat,
esimerkiksi niukat detaljit ikkunalistoissa.
Painuva ja painumaton hirsi
Orgaanisena materiaalina hirsi muuttaa muotoaan ajan myötä; se kutistuu kuivuessaan ja painuu kuorman alla.
Perinteisen hirsitalon suunnittelussa on otettava huomioon hirren painuminen. Painumattomalle hirrelle ei nimensä
mukaisesti tarvitse varata painumisvaroja, mikä mahdollistaa hirsitalon modernin ja linjakkaan ilmeen.

PAINUVA HIRSIRUNKO

PAINUMATON HIRSIRUNKO

Leveät koristelaudat
ikkuna- ja oviliittymissä

Varjoton nurkka
Siro ilma- ja
vesitiivis sauma

Yksiaineinen
Hirren kaikki lamellit
vaakasuuntaisia

Sirot koristelaudat
ikkuna- ja oviliittymissä

Pystypuinen keskilamelli

Lue lisää:
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honka.fi/painumaton-hirsi

Painumattoman hirren vahvuudet
Painumaton hirsi sopii designiltaan moderneihin koteihin ja arkkitehtonisesti korkeatasoisiin käyttökohteisiin, joissa
halutaan yhdistää hirsiseiniin erilaisia materiaaleja, kuten suuria lasipintoja, kiveä tai rappausta. Painumatonta hirttä on
kolmea eri vahvuutta: 270 mm, 204 mm ja 134 mm.

FXL 270N

FXL 204N

FXL 134N
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Nollanurkka sopii
moderniin hirsitaloon
Moderniin hirsitaloon sopii erinomaisesti Honkarakenteen kehittämä pelkistetty
Nollanurkka. Nollanurkassa hirsiliitos jää rakenteen sisään ja talo voidaan
toteuttaa ilman hirsitalolle tyypillistä ristinurkkaa tai koteloitua lyhytnurkkaa.

Klassinen ristinurkka

Koteloitu lyhytnurkka

Nollanurkka

Nurkkasaumaa suojaava koristelaudoitus
Nollanurkan ansiosta on mahdollista rakentaa aito ja
terveellinen hirsitalo, jonka ulko- ja sisäseinät muistuttavat
vaakapaneloitua seinää: siinä on perinteisen hirsirakennuksen
vuoronoususta poiketen ns. tasanousu.
Talon sisällä tarkasti toisiinsa liittyvät hirret muodostavat
esteettisesti miellyttävän sisänurkan, johon ei muodostu koloja
eikä teräväpiirteisiä tummia varjoja.

Tutkitusti tiivis sauma

Tyylikäs sisäsauma

TUTKITUSTI TURVALLISIA RAKENTEITA
Painumaton hirsi ja Nollanurkka ovat Honkarakenteen pitkän tuotekehityksen tuloksia, jotka on viimeistelty
tutkimusyhteistyössä teknillisten yliopistojen ja VTT:n kanssa.
Painumaton hirsi valmistetaan kuudesta ristiin laminoidusta osasta. Lamellihirren painumattomuus aikaansaadaan
pystypuisella keskilamellilla, hirren erikoisprofiililla, kiristyspultituksella ja hirren erikoiskuivauksella.
Johtavien teknisten ratkaisujen ansiosta painumattomasta hirrestä valmistetuista massiivipuukodeista tulee kestäviä,
paloturvallisia, tiiviitä ja kosteusturvallisia. Seinäkomponentilla on EU-alueella voimassaoleva mallisuoja.

102

Nollanurkka: tasanousu muistuttaa
vaakapaneloitua seinää

Ei nollanurkkaa:
klassinen vuoronousu
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”

Tärkein syy valita Honka oli
rakentaa terve talo perheellemme,
joka kärsii allergioista ja
astmasta. Meillä on kokemusta
huonosti rakennetusta talosta,
emmekä todellakaan tarvinneet
toista samanlaista.”
Marjo Rönnkvist, asiakas
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Rakenna terveellisesti.
Terve TaloTM -sertifioitu Honka-koti on puhtaamman sisäilman koti, ja tutkitusti turvallinen
ratkaisu myös allergiaperheille. Hengittävän massiivipuun ansiosta talon ilmankosteus pysyy
terveyden kannalta ihanteellisella tasolla, jolla home tai mikrobit eivät viihdy. Terve TaloTM
-sertifioitu Honka-koti varmistaa terveellisen ympäristön perheellesi – nyt ja tulevaisuudessa!
Hirsitalo on ihanteellinen lähtökohta terveelle talolle. Honkarakenteen Allergia- ja astmaliiton kanssa yhteistyössä kehittämä Terve
TaloTM on VTT:n ainoana Suomessa sertifioima konsepti. Hirren terveysvaikutusten lisäksi Terve Talon muodostavat puoleettomien
asiantuntijoiden hyväksymät tutkitusti turvalliset rakenneratkaisut, M1-sertifioidut tai vastaavat vähäpäästöiset materiaalit, perustasoa
parempi ilmanvaihto ja valaistus, tarkka rakentamisen aikainen puhtauden- ja kosteudenhallintasuunnitelma sekä työmaan tehostettu
laadunvalvonta.
Terve TaloTM-sertifikaatti on laadun tae, joka ylläpitää talon jälleenmyyntiarvoa.

Yhden kotipäivän aikana hengität sisäilmaa n. 10 000 kertaa
– sen laadulla on merkitystä.

Honka Terve Talo™
yy ”Terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, eikä pelkästään sairauden poissaoloa.” – Maailman
terveysjärjestön WHO:n jo vuonna 1948 julkaisema terveyden määritelmä
yy Honkarakenne näkee tämän hyvänä tavoitteena asuinrakentamiselle, koska jopa puolella suomalaisista on allergisia oireita ja
noin 3 % vakavia astmaattisia oireita
yy Eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunnossa todettiin 2013, että home- ja kosteusongelmissa on kysymys merkittävästä
yhteiskunnallisesta ja kansanterveydellisestä ongelmasta
yy Ympäristöministeriön Hometalkoiden asiakirjoissa on arvioitu, että 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja
homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille
yy Tutkimusten mukaan hengityselinsairauksien syntymisellä ja pahenemisella on selkeä yhteys rakennusten kosteus- ja
homevaurioihin, jotka ovat puolestaan seurausta vääränlaisesta suunnittelusta ja rakentamisesta
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Näin hankit uuteen
kotiisi sopivan keittiön
Keittiöasioissa rakentajana et voi lähteä liikkeelle liian aikaisin. Mitä
aikaisemmassa vaiheessa keittiösuunnittelu aloitetaan, sitä varmempia ollaan
siitä, että lopputulos vastaa toiveitasi ja unelmiasi.

5 syytä miksi lähteä
keittiömyymälään jo nyt:
1.

Budjetti
Keittiö- ja kiintokalustehankinta on helpompi budjetoida, kun annat asiantuntijan laskea unelmakeittiöllesi hinnan. Näin sinun ei tarvitse tyytyä itsetehtyihin hinta-arvioihin.

2.

Vältät mahdolliset muutostyöt
Tapaamalla keittiösuunnittelijan jo varhaisessa vaiheessa voit varmistua siitä, että keittiön vesi- ja
sähköpisteet voidaan sijoittaa parhaalla mahdollisella tavalla ja näin vältyt jatkossa turhilta muutoskustannuksilta eikä sinun tarvitse tyytyä kompromisseihin.

3.

Muiden valintojen tekeminen helpottuu
Kun keittiökalusteet on valittu, kodin muiden sisustusmateriaalien kuten seinä- ja lattiamateriaalien
valinta helpottuu.

4.

Mieli saa muuttua
Tulemme käymään rakennuspaikalla 6 viikkoa ennen kalustetoimitusta ja teemme tarkistusmittaukset
ja otamme samalla mittavastuun itsellemme. Tässä vaiheessa voit vielä muuttaa aiemmin tekemiäsi
valintoja, jos mieli on muuttunut matkan varrella.

5.

Ei ennakkomaksua tai käsirahaa
Maksun aika koittaa 30 päivää sen jälkeen, kun olet vastaanottanut toimituksen. Sinun ei siis tarvitse
maksaa ennakkomaksuja tai käsirahaa.

Vinkit tarjosi Puustelli
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www.keittiogalleria.fi

»

www.puustelli.fi

»

”

Hyvin valittu keittiö tuo
investoinnin hyödyt
takaisin moninkertaisena
arjen käytettävyyden ja
toimivuuden osalta.”
Lauri Jalkanen, Puustelli

Kuvan keittiön tiedot: ovimalli:PP21B49, kasettipeiliovi - kuultovärjätty koivu, musta. Vedin:VE113-41-064, musta metallivedin. Taso:
Massiivipalapuutaso - koivu, öljytty mustanharmaa, muotoiltu reuna. Rungot: Musta melamiini. Kodinkoneet AEG:n mallistosta.
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”

Kaikki lähtee hyvästä
suunnittelusta.”
Markku Syrjäpalo, Genelec
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5 askelta
laadukkaaseen
äänentoistoon
Hirsitalossa on tunnetusti hyvä akustiikka: kaikuminen ei ole ongelma ja
korkeissakin tiloissa on miellyttävä tunnelma. Kun haluat toteuttaa uuteen
hirsikotiisi laadukkaan, kokonaisvaltaisen äänimaiseman, kannattaa suunnittelu
aloittaa hyvissä ajoin ennen talon valmistumista. Näin voit nauttia uudesta
kodistasi kaikilla aisteilla!
1.

Aloita suunnittelu ajoissa
Parhaaseen lopputulokseen päästään hyvällä suunnittelulla ja tarpeeksi ajoissa tehdyillä valinnoilla.
Konsultoi äänentoiston asiantuntijaa jo ennen sähkösuunnitelmien viimeistelyä, niin kaiuttimet saadaan
asennettua kustannustehokkaasti, nopeasti ja tyylikkäästi.

2.

Pohdi, mihin tiloihin haluat ääntä
Mieti mihin tiloihin ja kodin toimintoihin kaipaat ääntä. Haluatko nautiskella lempimusiikistasi vaikkapa saunatuvassa, kylvyssä tai kokkaillessa? Vai unelmoitko kenties elokuvateatterin tai kuunteluhuoneen
toteuttamisesta?

3.

Näkyvät vai integroidut kaiuttimet
Kaiuttimet sijoitetaan usein kodin käytetyimpiin tiloihin ja monille on tärkeää, että kaiuttimet miellyttävät myös silmää. Genelecin kotimaisissa kaiuttimissa yhdistyvät palkittu muotoilu, huippuunsa hiottu
ääni ja kestävyys. Genelecin valikoimasta löydät myös rakenteisiin upotettavat laadukkaat kaiuttimet.

4.

Kaapelit piiloon
Kukapa haluaisi kotiinsa ylimääräisiä johtoja? Konsultoi AV-suunnittelijaa ennen sähkösuunnitelmien
lukkoon lyömistä. Näin toiveesi voidaan huomioida hirsirungon sähköporauksissa ja kaiuttimien virtajohdot saadaan tyylikkäästi piiloon.

5.

Ohjaa ääntä langattomasti
Kaikista näppärin järjestelmä saadaan tehtyä monihuonevahvistimella, jota voi ohjata esimerkiksi iPadilla tai älypuhelimella langattoman lähiverkon välityksellä. Hifistudion ammattilaiset auttavat sinua oman
äänijärjestelmän rakentamisessa.

Vinkit tarjosivat Genelec ja Hifistudio

www.genelec.fi

»

www.hifistudio.fi

»
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Honka SuunnittelupalveluTM
Jaa haaveesi ja ideasi kanssamme. Honkarakenteen huippusuunnittelijat muovaavat unelmistasi
tarpeisiisi räätälöidyn, yksilöllisen Honka-kodin. Rakentamisen ammattilaisemme auttavat
hankkeen vaiheiden ja kokonaiskustannusten hahmottamisessa ja ratkaisevat rakennustekniset
haasteet. Osaava henkilöstömme on tukenasi koko rakentamisen ajan.

HONKA SUUNNITTELUPALVELU TM TEKEE UNELMISTASI TOTTA
Moni löytää unelmiensa kodin laajasta mallistostamme. Voimme myös muokata mallistomalleja perheellesi sopivaksi. Suunnittelijamme toteuttavat mielellään myös yksilölliset suunnitelmasi oman ideasi tai piirustustesi pohjalta.
Suunnitteluprosessissa sinä olet luonnollisesti mukana koko matkan ajan!
Suunnitteluprosessi lähtee käyntiin tarvekartoituksella, jossa käydään läpi muun muassa rakennuspaikka ja budjetti,
perheesi koko ja harrastusten tai elämäntavan tuomat erikoistarpeet. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa tontin
hankinnassa ja käyvät kanssasi tontilla, jotta suunnitelma huomioi tontin erityispiirteet ja esimerkiksi ilmansuunnat.
Honka-myyjät ovat asuinrakentamisen ammattilaisia, jotka osaavat ehdottaa taloudellisesti järkeviä ratkaisuja ja
tuntevat rakentamista koskevan lainsäädännön. He toimivat tukenasi ja apunasi projektin joka vaiheessa.
Suunnittelijoitamme ohjaa pyrkimys muunneltavuuteen ja esteettömyyteen. Edistyksellisten suunnittelutyökalujen avulla suunnitelmasta syntyy kolmiulotteinen mallinnus, joka tekee yksityiskohtien hahmottamisesta ja viimeistelystä helppoa. Saat hyvän käsityksen siitä, miltä talo tulee
tontillasi näyttämään!
Yhteistyökumppaniemme kautta saat myös muut projektissa tarvittavat suunnittelupalvelut,
kuten pääsuunnittelun, LVIS-suunnittelun ja sisustus- ja vihersuunnittelun.
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Lataa Honka
Suunnittelupalvelu -esite
osoitteesta

www.honka.fi

Lataa Honka
Rakentamispalvelut
-esite osoitteesta

www.honka.fi

Honka Rakentamispalvelu™
Honka Rakentamispalvelu™ on luotettava ja huoleton tapa rakennuttaa oma hirsitalo. Hirsirakentamiseen
erikoistuneiden ammattilaisten toteuttama hirsiomakotitalo tai vapaa-ajan asunto on alusta loppuun
Honka-laatutuote, johon olet varmasti tyytyväinen – vielä vuosienkin päästä.
Alla olevan taulukon avulla vertaat helposti eri rakentamispalveluiden sisältöjä. Honka Rakentamispalvelu sisältää neljä eri laajuista palvelukokonaisuutta: S, M ja L -pystytyspalvelut sekä Sisusta VapaastiTM -rakentamispalvelun – valitse sinulle sopivin tästä:
Laajuus / sisältää

Perustus

Perustuspalvelu

asennettuna

Hirsirunko ja
kattotuolit

Vesikatto

Ikkunat, ovet ja
vastaavat

Sisäpinnat, kiintokalusteet ym.

Valmiusaste
noin
5%

Materiaalipaketti

tontille
toimitettuna

tontille
toimitettuna

tontille
toimitettuna

S-pystytyspalvelu

asennettuna

M-pystytyspalvelu

asennettuna

asennettuna

L-pystytyspalvelu

asennettuna

asennettuna

asennettuna

20-25%
30 %
35 %

Sisusta Vapaasti™

asennettuna

asennettuna

asennettuna

asennettuna

Muuttovalmis

asennettuna

asennettuna

asennettuna

asennettuna

40 %
65 %
asennettuna

80 %

Huom! Sisusta VapaastiTM -rakentamispalvelu on tällä hetkellä saatavilla pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja
vuoden 2019 aikana Tampereella.
Kysy myös paikallisesti alueellasi tarjottavia, eri laajuisia rakentamispalveluita omalta Honka-myyjältäsi!

111

Viranomaiset mukana
rakennushankkeessasi
Omakotitalon rakentamiseen vaaditaan rakennuspaikkakunnan valvontaviranomaisen myöntämä
rakennuslupa. Lupahakemuksen käsittelyyn, etenkin rakennussesonkiaikana, saattaa kulua ennakoitua
enemmän aikaa, joten sen valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa. Menettelyissä on usein paikkakuntakohtaisia
eroja, mutta seuraavassa on kuvattu rakennusluvan hakemisen päävaiheet. Käytössäsi on myös sähköinen
rakennuslupa- ja neuvontapalvelu Lupapiste, www.lupapiste.fi. Lisäksi voit kysyä neuvoa ja vinkkejä myös
omalta Honka-myyjältäsi.

1. ENNAKKONEUVOTTELU
Ennakkoneuvottelu on hyvä tilaisuus saada lisätietoa rakennushankkeen
viranomaisvaatimuksista. Neuvottelun sisältö pääosin:
•

Selvitetään rakennusviranomaisten kanssa hankkeen luvanvaraisuus
ja tarvittavat luvat

•

Nimetään rakennushankkeen suunnittelijat

•

Käydään läpi suunnitelman lähtökohdat ja mahdolliset
erityisvaatimukset

•

Tarkistetaan kaavoitustilanne ja ympäristöön soveltuvuus

•

Huomioidaan mahdolliset muut luvat ja kiinteistörekisteriasiat

4. RAKENNUSLUVAN KÄSITTELY
•

Rakennusluvan käsittelystä veloitetaan lupa- ja valvontamaksu

•

Lisäksi veloitetaan esimerkiksi rakennuskohtainen perusmaksu ja
maksut vastaavien työnjohtajien hyväksymisestä

•

Lupaviranomainen voi myöntää aloittamisoikeuden rakennustyön tai
muun toimenpiteen suorittamiseen osittain tai kokonaan ennen kuin
lupapäätös on saanut lainvoiman

•

Rakennuslupa on yleensä voimassa kolme vuotta, jonka aikana
varsinainen rakennustyö on aloitettava

5. ALOITUSKOKOUS
2. NAAPURIEN KUULEMINEN

•

rakennushankkeeseen ryhtyvä

•

Luvanhakija voi itse etukäteen tiedottaa rakennuslupahakemuksesta
naapureilleen

•

rakennusvalvontaviranomainen

•

pääsuunnittelija

•

Viranomaisille annetaan kirjallisesti selvitys, että naapureilla on
mahdollisuus tutustua suunnitelmiin

•

vastaava työnjohtaja

•

Vaihtoehtoisesti rakennusvalvontaviranomainen voi hakijan
kustannuksella lähettää rakennuslupahakemuksen vireille tulosta
kirjeen rakennuspaikan naapuritonttien haltijoille ja omistajille

•

Kuulemisilmoituksen lisäksi myös muut mahdolliset lausunnot
toimitettava ennen varsinaisten rakennuslupa-asiakirjojen jättämistä

3. RAKENNUSLUPAHAKEMUS
•

Rakennuspaikan omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö jättää
rakennuslupahakemuksen kirjallisesti viranomaiselle.

•

Käytettävät kaavakkeet ovat pääsääntöisesti ladattavissa kuntien
verkkosivuilta

•

Rakennuslupahakemusasiakirjat koostuvat lupahakemuksesta,
pääpiirustuksista ja muista mahdollisesti tarvittavista selvityksistä

Eri paikkakunnilla on erilaisia vaatimuksia lupahakemuksen
liitteistä. Tarkempaa tietoa voit hakea Lupapiste.fi -sivustolta,
rakennuspaikkakunnan verkkosivuilta taikka tiedustella suoraan
rakennusvalvonnasta tai paikkakunnan vaatimukset tuntevalta Honkamyyjältä.
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Rakennushankkeen aloituskokoukseen osallistuvat yleensä:

Naapureilla on lainmukainen oikeus saada tietoa hankkeista etukäteen

•

Aloituskokouksen pöytäkirjaan kirjataan hankkeeseen osallistujien
henkilötiedot, vastuut ja velvoitteet, tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä
selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadun huolehtimiseksi.

6. TARKASTUKSET
Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa tarkastuksia työmaan aikana,
sovittuina ajankohtina rakennuspaikkakunnan käytäntöjen mukaan.

Asiantuntijat mukana
rakennushankkeessasi
PÄÄSUUNNITTELIJA
•

Vastaa suunnittelusta kokonaisuutena ja suunnitelmien
yhteensopivuudesta

•

Varmistaa ristiriidattomat lähtötiedot

•

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
•

Vastaa, että rakennustyö suoritetaan rakennusluvan
mukaisesti ja että siinä noudatetaan rakentamista koskevia
määräyksiä, -säännöksiä ja hyvää rakentamistapaa

Varmistaa, että suunnittelijat tietävät vastuualueensa,
järjestelee ja aikatauluttaa suunnittelun, ja varmistaa
suunnitelmien yhteensopivuuden

•

Valvoo rakentamista kokonaisuutena

•

Tekee rakentamisen aloitusilmoituksen
rakennusvalvontaviranomaiselle

•

Hoitaa muutokset suunnittelussa, varmistaa että niille on
vaaditut luvat, ja tiedottaa niistä viranomaisia

•

Huolehtii työmaalla tarvittavista asiakirjoista

•

•

Vastaa, että työmaalla on aina käytettävissä päivitetyt ja ajan
tasalla olevat suunnitelmat

Tilaa katselmukset ja tarkastukset sekä osallistuu niihin ja
työmaakokouksiin

Kysy vastaavan työnjohtajan palveluita
Honka-myyjältäsi!

113

Honkarakenne on maailman
johtava hirsitalovalmistaja
Honkarakenne on vuodesta 1958 toiminut hirsirakentamisen pioneeri ja maailman ensimmäinen
teollinen hirsitalovalmistaja. Vahva innovaatiokulttuuri on ajanut toimintaamme alusta lähtien.
Tänään Honkarakenne on hirsitaloalan suurin viestiyritys, ja sillä on alallaan eniten patentteja ja tuotesuojia. Työskentelemme joka päivä innovaatioiden ja paremman laadun eteen. Onnistuneiden ratkaisujen ja luotettavuuden myötä Honkarakenne on jo 60 vuoden aikana toimittanut 85 000
projektia eri puolille maailmaa.

Honkarakenteelle myönnetään arvostetut ISO 9001- ja ISO
14001-sertifikaatit osoituksena yleisestä toiminnan laadusta

2020

sekä vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin 2015
VTT myöntää Honkarakenteelle Terve TaloTM -sertifikaatin
Honkarakenne esittelee ensimmäisenä tehdasasennetut tiivisteet.
Honkarakenteelle myönnetään ensimmäisenä

2010

puutalovalmistajana CE-merkintäoikeus.
Honkarakenne esittelee ensimmäisenä ristiinliimatun,
painumattoman lamellihirren

2000
Asiakkaidensa rakentamishankkeita helpottamaan
Honkarakenne tuo markkinoille sen laajimman toimitussisällön,
Honkarakenne listautuu Helsingin pörssin
OTC-listalle 1987

1990

Iso-toimituksen 1990

1980
Uusi tehdas avataan Karstulassa 1971, ja vientitoiminta alkaa
1972. Japani on Honka-hirsitalojen ensimmäinen vientimaa,
jonka jälkeen vienti myös Keski-Eurooppaan alkoi vahvasti

Saarelaisten veljekset innovoivat hirsien koneellisen työstölaitteen,

voimistua
Ensimmäinen Honka-omakotitalo toimitetaan 1969.

1970

joka patentoidaan 1965. Keksintö on merkittävä, sillä tähän
saakka hirsiä oli työstetty vain käsin. Kekseliäät veljekset tuovat
markkinoille muitakin uraa-uurtavia ratkaisuja, kuten ulkonurkkien
teräspultituksen, jonka sovellus on käytössä vielä tänä päivänä.

Honkarakenne perustetaan Lieksassa 1958,
nimellä Sahaus- ja Höyläysliike Veljekset Saarelainen
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1960

Meille myönnetyt
sertifikaatit ja tunnustukset:
Honkarakenteen toiminta on sertifioitu ISO 9001 laatu- ja ISO 14001
-ympäristöstandardien mukaisesti. Se tarkoittaa, että talonvalmistuksen
kaikkia prosesseja valvotaan ja kehitetään jatkuvasti ja systemaattisesti.

Saimme taloillemme kansainvälisen CE-merkin vuonna 2004 – ensimmäisenä
toimialallamme. Se takaa, että tuotteidemme ominaisuudet ja toimivuus ovat
eurooppalaisen teknisen hyväksynnän, ETA:n mukaisia.

Honka Terve TaloTM on markkinoiden ainut VTT:n sertifioima terve talo
-ratkaisu. Se on kehitetty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa.
Honka Terve TaloTM täyttää tiukat vaatimukset mm. sisäilman puhtauden,
materiaalien vähäpäästöisyyden, rakenteiden kosteusturvallisuuden ja rakennustekniikan osalta.

VTT:n sertifioiman Honka Terve TaloTM -konseptin lisäksi VTT on vertaillut Honkarakenteen toimeksiannosta sisäilman suhteellisen ilmankosteuden
vuorokautisia vaihteluita ja mitannut lamelli-hirsiseiniemme emissioita.
Hirsiseiniemme on todettu tasaavan ilmankosteuden vaihteluita merkittävästi ja täyttävän M1-päästöluokan kriteerit. Lue lisää: Hirren ja sisäilman
kosteusvuorovaikutus pientalossa, VTT-tutkimusraportti VTT-R-04297-14.

Kaikki talomme valmistetaan PEFC-sertifioidusta suomalaisesta männystä.
Se tarkoittaa, että jokaisen kaatamamme puun tilalle istutetaan uusi taimi.

PEFC/02-31-192

Olemme avainlipputuote, mikä tarkoittaa, että tuotteemme ja palvelumme
on tehty Suomessa suomalaisiin oloihin.
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Painatus: 06/2018
www.honka.fi

facebook.com/honkarakenne

Honkarakenne

youtube.com/user/Honkarakenne

@honkarakenne

pinterest.com/honkarakenne

