
Ekopuutalot

Luotettavaa puunjalostusta vuodesta 1907.



OMAAN KOTIIN.

Oman kodin hankinta on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Oma koti on investointi tulevaisuuteen, 

siksi sen tulee olla laadukas ja kestävä. Koti on paikka, jossa rauhoitutaan kiireen keskellä. Koti on 

ympäristö, jonka täytyy olla täysin tarpeitasi ja mieltymyksiäsi vastaava. 

Meillä Sinä olet arkkitehti. Pitkän kokemuksemme myötä olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen 

kodin tulee olla erilainen. Siksi suunnittelemme jokaisen tuotantoomme menevän talon yksilöllisesti, 

asiakkaidemme tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Tähän esitteeseen on kerätty otos toteutuneista 

kohteistamme, joita voit hyödyntää ideointisi lähteeksi.

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Honkatalojen maailmaan. Haluamme olla mukana toteuttamassa 

ekologista rakentamista, Suomessa ja maailmalla. Yksilöllisesti.
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SISÄLLYSLUETTELO.

Puupalkkihuvilassa kohtaavat sisätilat 
ja ympäröivä luonto.
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MIKÄ ON EKOPUUTALO?

Turvallinen tapa rakentaa.
Valmistamme ekopuutalot pre-cut -tekniikalla, jossa yhdistyvät perinteisen 

paikallaan rakentamisen ja teollisen valmistuksen edut. Ekopuutalo valmistuu 

nopeasti, sillä se valmistetaan paikan päällä rakennusosista, jotka on tehtaalla 

valmiiksi työstetty ja merkattu. 

Pre-cut -menetelmällä valmistettavaan puutaloon on mahdollista tehdä hyvin 

monimuotoisia rakenneratkaisuja millimetrin tarkkuudella. Seinärakenne on 

saumaton, turvallinen kokonaisuus, jonka valmistumista asiakas voi halutessaan 

työmaalla itse seurata. Ekopuutalo voidaan toteuttaa puu- tai hirsipaneeliulko-

verhouksella, mutta myös kiviulkoverhous on mahdollinen.

Muovittomat rakenteet ja hyvä sisäilma.
Tavallisen puutalon seinärakenne (mineraalivilla + muovi) on ekopuutalossa 

korvattu puukuitueristeellä ja paperilla. Tämä tarkoittaa täysin muovitonta ra-

kennetta, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa hirsitalon seinärakennetta.

Ekopuutalon huoneilma on terveellinen, sillä se säilyy raikkaana ja puhtaana 

hengittää. Seinärakenteessa ei ole höyrysulkua, joten ilma pääsee vaihtumaan 

luonnollisesti ja sisäilman kosteus säilyy ihanteellisella tasolla. Allergiasta ja ast-

masta kärsiville ihmisille ekopuutalo on järkevä vaihtoehto. Raikasta huoneilmaa 

ja hengittävää kotia kaipaavat ihmiset löytävät ekopuutalosta hyvän paikan elää 

ja asua. 
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Honkatalot pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin.

Ekopuutalon 
seinärakenne.

Esimerkki ekopuutalon 
3d-runkokuvasta.
Esimerkki ekopuutalon 
3d-runkokuvasta.
Esimerkki ekopuutalon 
3d-runkokuvasta.
Esimerkki ekopuutalon 
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HUOLELLISESTI SUUNNITELLUT 
RAKENTEET.

Lämpimät ulkoseinät.
Paksu  ulkoseinärakenne täyttää tiukatkin lämpö- ja äänieristysvaatimukset myös 

tulevaisuudessa.

Ei hukkalämpöä.
Honkatalot-puutalojen ulkoseinän ja yläpohjan liittymässä lämpöeristeet limittyvät 

keskenään, eikä lämpövuotoja pääse syntymään.

Pitkäikäiset rakenteet.
Riittävä tuuletus ulkoverhouksessa ja kattorakenteissa huolehtii rakenteiden 

kuivuudesta ja tekee niistä siten pitkäikäisiä.

Lämpimät lattiat.
Lattian ja ulkoseinien liittymäratkaisuissa lämpöeristeiden limitys estää kylmäsillan 

syntymisen ja takaa lattian lämpimyyden koko talossa.

Äänieristetyt väliseinät.
Honkatalot-puutalojen kaikissa puurunkoisissa väliseinissä on äänieriste, joka 

vaimentaa tehokkaasti voimakkaammatkin äänet.

Valoa ja avaruutta.
Honkatalojen käyttämä rakennusjärjestelmä mahdollistaa yksilöllisten ja vaativien-

kin ratkaisujen toteuttamisen. Tällöin mm. normaalia korkeampien huonetilojen 

sekä suurten lasipintojen käyttäminen on mahdollista.
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Kotina
8



Kotina

kerrosala 179 m�

huoneistoala 153 m�

1. kerros �. kerros
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Mocca
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Mocca

kerrosala 155 m�

huoneistoala 141 m�

1. kerros �. kerros

Mocca

kerrosala 155 m
huoneistoala 141 m
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Fuuga
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Fuuga

kerrosala  �79 m�

huoneistoala  �63 m�

1. kerros �. kerros

Fuuga

kerrosala  �79 m�

huoneistoala  �63 m

1. kerros �. kerros
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Rakuuna
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Rakuuna

kerrosala 116 m�

huoneistoala 105 m�

1. kerros
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Mimosa
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Mimosa

kerrosala 160 m�

huoneistoala 154 m�
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Vanilja

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot
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1. kerros

Vanilja

kerrosala 168m�

huoneistoala 148m�

�. kerros
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Sonat
�0



Sonat

kerrosala 17� m�

huoneistoala  157 m�

1. kerros

�1



Tunne
��



Tunne

kerrosala 176 m�

huoneistoala 160 m�

1. kerros �. kerros
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Sahrami
�4



�5

Sahrami

kerrosala 198 m�

huoneistoala 173 m�

1. kerros �. kerros

�5



�6

Piparminttu

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Valokuva ei täysin vastaa 
piirustuksia.
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Piparminttu

kerrosala 199 m�

huoneistoala 179 m�

1. kerros

Piparminttu

kerrosala 199 m�

huoneistoala 179 m

�. kerros
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Hymy

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot
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Hymy

kerrosala �14 m�

huoneistoala 195 m�

1. kerros �. kerros

Hymy

kerrosala �14 m
huoneistoala 195 m
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Melissa

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot
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Melissa

kerrosala �18 m�

huoneistoala �04 m�

1. kerros

Melissa

kerrosala �18 m
huoneistoala �04 m

�. kerros
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Päivänsini

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot
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Päivänsini

kerrosala �4� m�

huoneistoala �15 m�

1. kerros �. kerros kellari
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Lumo

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot
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Lumo

kerrosala �65 m�

huoneistoala �40 m�

1. kerros

Lumo

kerrosala �65 m�

huoneistoala �40 m�

�. kerros kellari
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Asiakkailtamme saadun palautteen perusteella luotettavuus on tärkeimpiä kriteerejä talotoimittajaa 

valittaessa. Talotoimittajan luotettavuus ei synny hetkessä, vaan siihen vaaditaan pitkä ja monipuolinen 

kokemus alalta. Perheyrityksellämme on pitkät, lähes 100-vuotiset perinteet puunjalostusteollisuudes-

sa. Alan vankka kokemus yhdistettynä uusimpaan tekniseen tietotaitoon takaa tuotteidemme korkean 

laadun ja kilpailukyvyn niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tärkeimpien markkina-alueidemme Saksan 

ja Keski-Euroopan lisäksi laatumme tunnetaan myös Japanissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Valmistamme ekopuutalojen lisäksi hirsitaloja sekä puupalkkitaloja. Lähes jokainen tuotannostamme 

valmistuva talo on erilainen ja perheen toiveiden mukaisesti suunniteltu. Yksilöllinen suunnittelu sekä 

laaja valikoima materiaaleissa on toimintamme ydin.

PERINTEIKÄS JA LUOTETTAVA TALOTOIMITTAJA.

Hirsitalot City-hirsitalot Ekopuutalot Ekopuutalot

Puupalkkitalot Puupalkkitalot Huvilat PlusHuvilat

Ensimmäinen saha vuodelta 1907.
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KOKO TUOTANTOKETJUN HALLINTA 
VARMISTAA LAADUN.

Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Töysässä, missä ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii laadun 

toteuttamisesta jokaisella osa-alueella. Käytössämme on maailman modernein puuntyöstö- ja kui-

vausteknologia. Tämä merkitsee tinkimätöntä laatua valmiissa tuotteessa, mutta laatua myös vuosien 

jälkeen. Huolella valmistettu talo säilyy ja pitää arvonsa.

Tuotamme itse talon kaikki puuosat. Omavaraisuus merkitsee tiukkaa laadunvalvontaa ja jatkuvaa 

tuotekehitystä.  Tuotantoamme valvoo SFS-Sertifiointi, joka on antanut käyttöömme laatumerkkien 

käyttöoikeuden. Kehittelemme jatkuvasti erilaisia tuoteuutuuksia sekä puutalo- että hirsitalopuolella. 

Viimeisimmät tuoteuutuutemme ovat liimapuurunkoinen puupalkkitalo sekä rakenteiltaan muovitto-

mien ekopuutalojen tuottaminen.  

Honkatalojen saha 
Lehtimäellä.

Talotehdas Töysässä.
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TALOTEHDAS JA ARKKITEHTI 
KIINTEÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ.

Koska yksilöllinen suunnittelu on osa ideologiaamme, teemme vahvaa yhteistyötä 

arkkitehtien kanssa. Tehtaan omat arkkitehdit tai ns. yhteistyökumppaniarkkiteh-

dit eri puolilla Suomea voivat olla mukana kotisi suunnittelussa jo alusta alkaen. 

Voit myös luonnostella kotisi pohjakuvaa ja julkisivuja yhdessä edustajiemme 

kanssa, minkä jälkeen arkkitehti voi viimeistellä suunnittelutyön. Tärkeintä on, 

että tuleva koti vastaa toiveitasi miellyttävästä asumisesta.
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EDUSTAJAMME PALVELEVAT.

Ammattitaitoiset edustajamme palvelevat Sinua ympäri Suomen. Lähimmän 

edustajamme yhteystiedot löydät internetistä, www.honkatalot.fi tai soittamalla 

pääkonttorillemme 0�01 758 400.   

Saat kauttamme arkkitehti- ja rakennuttamispalvelut. Järjestämme myös mahdol-

lisuuden tutustua Honkatalot -rakennuskohteeseen tai valmiiseen taloon. Tämä 

antaa Sinulle tilaisuuden varmistaa Honkatalot -kodin aitous, laatu ja lämpö.
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Honkatalot, Kitulanmäentie 4�, 63640 RITOLA - TÖYSÄ
Puh. 0�01 758 400, Fax 0�01 758 401
Sähköposti: honkatalot@honkatalot.fi

www.honkatalot.f i 

Ekopuutalot

Luotettavaa puunjalostusta vuodesta 1907.

Nauti olostasi. Hengittävä 
seinärakenne varmistaa 
asumismukavuuden.

Honkatalot �007


