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MUUTAMME UNELMASI TODEKSI.

Yhä useammin haaveilemme vapaa-ajan viettämisestä luonnon rauhassa, sillä tarvitsemme vastapainoa 

kiireiselle, työntäyteiselle elämälle. Oma paikka, huvila luonnon helmassa tarjoaa mahdollisuuden le-

volle ja rauhoittumiselle. Honkatalojen huvila toimisi juuri tällaisena luonnollisena saarekkeena, omana 

rentoutumisen paikkanasi.
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SISÄLLYSLUETTELO.

Puupalkkihuvilassa kohtaavat sisätilat 
ja ympäröivä luonto.
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LUOTTAMUKSELLA - JO SADAN VUODEN AJAN.

Yrityksemme tunnetaan merkittävänä suomalaisena talotoimittajana, joka valmistaa hirsitalojen ja 

-huviloiden lisäksi perinteisiä puutaloja. Olemme perheyritys, jossa tietotaito puunjalostuksesta ja 

talon rakennuksesta on kulkeutunut sukupolvelta toiselle jo sadan vuoden ajan. Pitkä alan kokemus 

sekä jatkuva tuotekehittely merkitsevät talojemme sekä koko toimintamme korkeaa laatua.

Pidämme tärkeimpänä asiana luoda asiakkaillemme yksilöllisiä taloratkaisuja, jotka säilyttävät arvonsa 

pitkään. Omat arkkitehtimme sekä suunnittelupalvelumme yhdessä modernin tuotantoteknologiamme 

kanssa takaavat jokaisen talon tai huvilan yksilöllisen ilmeen.

Hirsitalot City-hirsitalot Ekopuutalot Ekopuutalot

Puupalkkitalot Puupalkkitalot Huvilat PlusHuvilat

Tuotevalikoimamme on markkinoiden laajin. Valmistamme 
hirsitaloja, ekopuutaloja ja puupalkkitaloja omakotitaloina 
sekä vapaa-ajan asuntoina.

4

Ensimmäinen saha 
vuodelta 1907.



Olemme kansainvälinen yritys, ja meidät tunnetaan hyvin myös maailmalla. Kotimaan ohella tärkeimpien 

markkina-alueidemme Keski-Euroopan ja Venäjän lisäksi olemme suuntautuneet myös Yhdysvaltoi-

hin. Laajan vientikokemuksemme myötä olemme luotettavia asiantuntijoita rakennushankkeenne 

jokaisessa vaiheessa. 

HONKATALOT MAAILMALLA.

Useimmissa tuotteissamme näkyy 
vaikutteita keski-eurooppalaisesta 
rakennustyylistä.
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MODERNIN TEKNOLOGIAN TALOTEHDAS.

Raaka-aineet pyrimme sahaamaan omalla sahallamme. Haluamme varmistaa asiakkaillemme laadullisesti 

parhaan mahdollisen lopputuloksen. Moderni talotehtaamme tuottaa kaikki tuotteemme; hirsitalot, 

ekopuutalot ja huvilat. Käytössämme on nykyaikaisinta teknologiaa edustava CAD/CAM tuotanno-

nohjaus- ja suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa aukottoman tiedonsiirron suunnittelun 

ja tuotannon välillä, eikä virheitä näin pääse syntymään. Järjestelmän ansiosta myös vaativimmatkin 

rakenneratkaisut talon suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mahdollisia. Tuotantoamme kautta linjan 

valvoo SFS-Sertifiointi Oy.

Tuotantoprosessissamme on huomioitu ympäristö ja huolehdittu tulevaisuuden luonnosta. Talojen 

valmistamiseen käytetään vähän energiaa ja tuotannossa syntyviä sivutuotteita pyritään jatkojalostamaan 

mahdollisimman paljon. Rakennusmateriaalina puu on aina myös ekologinen valinta.

Pääkonttorimme ja talotehtaamme sijaitsevat Töysässä ja oma sahamme Lehtimäellä. Käytämme 

tuotannossamme vain ensiluokkaisia raaka-aineita. Maailman parhaalla havumetsävyöhykkeellä kas-

vaneet puut ovat sopivan hitaasti kasvaneita; suorarunkoisia ja vaaleaoksaisia. Tämän vuoksi ne ovat 

laadultaan ylivertaisia huvilasi raaka-aineeksi.  

Oma saha Lehtimäellä.

Talotehdas Töysässä.
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INNOSTUMME IDEOISTASI.

Periaatteenamme on tehdä asiakkaidemme näköisiä koteja. Tämä tarkoittaa, että jokainen talo on 

tuotannossamme erilainen. Myös huvilamallin suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota jokaisen 

yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin. 

Yhä useammin vapaa-ajan asunto toimii ns. kakkoskotina, tasaveroisena asumismuotona kaupunkikodin 

rinnalla. Samat mukavuudet ja erityisvaatimukset on helppo järjestää, kunhan ne vain huomioidaan jo 

huvilan suunnitteluvaiheesta lähtien. Omat arkkitehtimme ovat mielellään kanssasi ideoimassa parasta 

ratkaisua huvilasi toteutukseksi.         
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Olemme keränneet tähän esitteeseen huvilaideoita oman huvilamallisi suunnittelun pohjaksi. Oheiset 

mallit voidaan toteuttaa sellaisinaan tai pohjakuviin voidaan tehdä haluamiasi muutoksia. Voimme myös 

suunnitella Sinulle täysin yksilöllisen huvilan omien mieltymystesi mukaisesti. 

Huvila voi olla arkkitehtuuriltaan perinteinen tai moderni. Honkatalot-huvila on mahdollista toteuttaa 

erikokoisista höylä-, pyörö- tai lamellihirsistä, perinteisellä puutalorakenteella muovittomana ekopuu-

talona tai modernina puupalkkitalona. Haluamme toteuttaa Sinun näköisesi huvilan!

YKSILÖLLISIÄ HUVILAIDEOITA.

Polar 33

Polar 47 Polar 60

Polar 80 Polar 110 Sonne

LumousIdylli

Taiga Aalto

Pursiranta

Jäkäläntähti

Metsäpeura MerkuriaSuvanto

Ole hyvä ja 
tutustu!
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Polar-huvilamallit ovat saavuttaneet suuren suosion. Po-

lar-puupalkkihuvilassa yhdistyvät perinteinen saksalainen 

pilari-palkki tekniikka sekä moderni puuntyöstöteknologia. 

Puupalkkirakennustavalla saadaan toteutettua painumaton 

hirsitalo sekä lattiasta kattoon ulottuvat lasipinnat. Polar-huvilat 

ovat arkkitehtuuriltaan klassisia rakennuksia ja sopivat hyvin 

suomalaiseen luontoon.

Polar-huvilat voidaan toteuttaa puupalkkirakennustavan lisäksi 

myös ekopuutalo-rakenteella. Sinulla on mahdollisuus päästä 

tutustumaan oikeaan Polar-puupalkkihuvilaan ja kokea sen 

tunnelma. Lähimmältä edustajaltasi saat lisätietoa ja hänen 

kanssaan voit sopia Polar-huvilan tutustumiskäynnistä!

POLAR-HUVILAT OVAT UUTTA 
SUOMESSA.
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Honkatalot -hirsihuvilan laatu säilyy.

Valmistamme hirsihuviloita perinteisestä männystä sekä alalla harvinaisemmasta kuusen puusta. 

Mänty on puuainekseltaan punertava, iso-oksaisempi ja se tummuu ajan mittaan. Mäntyhirsihuvilan 

tunnelma on perinteinen. Kuusihirsihuvilan ilmapiiri on modernimpi. Kuusi on mäntyyn verrattuna 

vaalea ja pienioksainen ja se säilyy vaaleampana myös ajan kuluessa. Kuusen puuaines on parempi 

hirsirakennuksen seinämateriaali kosteutta ja vaihtuvia sääoloja vastaan. 

Voimme toteuttaa huvilasi useista eri hirsityypeistä. Tuotevalikoimaamme kuuluvat perinteiset pyö-

rö- ja höylähirret ja erilaiset lamellihirret. Suosituin hirsi huviloissamme on vaakaan liimattu kuusen 

lamellihirsi. Edustajamme eri puolilla Suomea kertovat Sinulle mielellään lisää eri hirsivaihtoehdoista 

ja niiden ominaisuuksista.

Ainutlaatuinen softline-hirsiprofiili.

Softline-profiili on Honkatalojen erikoisuus. Se tarkoittaa “tippanokkaa” hirren profiilissa. Tippanokan 

ansiosta hirren luonnollisesta kuivumisesta johtuvat raot hirsien välissä eivät näy, ja hirsiseinä näyttää 

sekä ulko- että sisäpuolelta tasaiselta ja kauniilta. Softline-profiili on lisäksi turvallinen, koska profiilin 

erityinen muotoilu, ns. tippanokka, estää veden pääsyn ulkoseinässä hirsien väliin eristetilaan. Softline 

viimeistelee hirsihuvilasi laadun!  

HUVILARAKENTAMISEN MONET 
VAIHTOEHDOT.

Honkatalot pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin.
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Pyöröhirsi on hu-
viloiden perinteisin 
hirsivaihtoehto.

Höylähirsi on ilman 
liimaustekniikkaa 
valmistettu hirsi.

D-hirsiseinän 
sisäpuoli on suora ja 
ulkopuoli ovaali.

Sofline-profiilin ”tippanok-
ka” viimeistelee lamellihirsi-
huvilan laadun.



Muoviton ekopuutalo sopii myös huvilarakentamiseen.

Valmistamme huviloita myös ekopuutaloina pre-cut -tekniikalla, jossa yhdistyvät perinteisen paikallaan 

rakentamisen ja teollisen valmistuksen edut. Ekopuutalo valmistuu nopeasti, sillä se valmistetaan 

paikan päällä tehtaalla valmiiksi työstetyistä rakennusosista. 

Tavallisen puutalon seinärakenne (mineraalivilla + muovi) on korvattu ekopuutalossa puukuitueristeellä 

ja paperilla. Tämä tarkoittaa täysin muovitonta rakennetta, joka ominaisuuksiltaan muistuttaa hirsitalon 

seinärakennetta. Ekopuutalon huoneilma on terveellinen, sillä seinärakenteessa ei ole höyrysulkua, 

ja ilma pääsee vaihtumaan luonnollisesti. Ekopuutalona toteutetun huvilan seinärakenne myös toimii 

moitteettomasti, vaikka huvila olisi osan vuodesta kylmillään.

 

Puupalkkihuvila tuo luonnon sisätiloihin.

Huvilasi on mahdollista toteuttaa myös puupalkkirakenteella. Puupalkkirakennustavassa puurungot 

(liimapalkit) muodostavat kantavia kehiä, jotka täytetään valitulla materiaalilla. Palkkien välinen materi-

aali voi olla lähes mikä tahansa; hirsi, paneeli, lasi tai kivi. Puupalkkirakennustavalla saadaan toteutettua 

painumaton huvila, joten rakenne on huoleton ja turvallinen.

 

Rakennustapa on monipuolinen, ja talon julkisivu voi halutusta tyylisuunnasta riippuen olla hyvin 

erilainen. Puupalkkirakenne mahdollistaa suurten lasipintojen käytön turvallisesti ja järkevästi. Raken-

nustavassa isot lasielementit liitetään suoraan puupalkkeihin, jolloin saadaan luonnon valo sisätiloihin 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ekopuutalorakenne sopii arkkitehtuuriltaan 
moderneihin huviloihin.

Puupalkkihuvila on aina yksilöllinen.

Esimerkki ekopuutalon rungosta.
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Polar 33

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.

1�



Polar 33

kerrosala 33 m�

huoneistoala �7 m�

1. kerros parvi
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Polar 47

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.
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Polar 47

kerrosala 47 m�

huoneistoala 38 m�

Polar 47

kerrosala 47 m
huoneistoala 38 m

1. kerros parvi
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Polar 60

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.
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Polar 60

kerrosala 60 m�

huoneistoala 54 m�

Polar 60

kerrosala 60 m
huoneistoala 54 m

1. kerros parvi
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Polar 80

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.
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1. kerros

Polar 80

kerrosala 80 m�

huoneistoala 73 m�
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Polar 110

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.
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Polar 110

kerrosala 110 m�

huoneistoala 100 m�

1. kerros
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Sonne

Kuvan huvila on puupalkkitalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös ekopuutalorakenteella tai muutoksin hirsirakenteisena.

��
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Sonne

kerrosala �7 m�

huoneistoala �� m�

1. kerros1. kerros
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Taiga

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on ekopuutalo, mutta huvila on mahdollista toteuttaa 
myös puupalkkitalona ja muutoksin hirsirakenteisena.
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Taiga

kerrosala 10� m�

huoneistoala 9� m�

1. kerros
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Aalto

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on ekopuutalo.
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Aalto

kerrosala 150 m�

huoneistoala 135 m�

1. kerros �. kerros

kellari

Kuvan huvila on ekopuutalo.
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Jäkäläntähti

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Jäkäläntähti

kerrosala 34,0 m�

huoneistoala 55,0 m�

1. kerros
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Pursiranta

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Pursiranta

kerrosala 9� m�

huoneistoala 83 m�

1. kerros parvi

kellari
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Metsäpeura

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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33

Metsäpeura

kerrosala 116 m�

huoneistoala  1�1 m�

1. kerros parvi
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Idylli

Talon arkkitehtisuunnittelu:
Honkatalot

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Idylli

kerrosala 100 m�

huoneistoala 87 m�

1. kerros �. kerros
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Lumous

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Lumous

kerrosala 1�� m�

huoneistoala  1�3 m�

1. kerros parvi
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Suvanto

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Suvanto

kerrosala 188 m�

huoneistoala  �19 m�

1. kerros

parvi kellari
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Merkuria

Kuvan huvila on hirsitalo, mutta huvila on mahdollista 
toteuttaa myös ekopuutalorakenteella.
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Merkuria

kerrosala 104+104=�08 m�

huoneistoala 94+94=188 m�

1. kerros

parvi

kellari
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Kun ajatus huvilan rakentamisesta on ajankohtainen, ota yhteyttä lähimpään edustajaamme. Lähimmän 

edustajasi yhteystiedot saat joko internetistä tai ottamalla yhteyttä pääkonttoriimme. Asiantuntevat 

edustajamme ja arkkitehtimme auttavat mielellään koko rakennushankkeen ajan. Rakentaminen on 

joskus yllättävänkin monitahoinen prosessi, minkä vuoksi haluamme antaa yhden Suomen kokeneim-

man talotehtaan tietotaidon käyttöösi. Halusitpa vapaa-ajanasuntosi olevan tyyliltään perinteinen tai 

moderni, yhdessä voimme toteuttaa elämäsi huvilan!

OLEMME SINUA LÄHELLÄ.
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KOE HUVILAELÄMISEN IHANUUS.

Jokaisen Honkatalot -huvilan sisäilma on aina raikasta ja miellyttävää hengittää. Luonnonmateriaalina 

hirsi- ja ekopuutalorakenne tasaavat sisäilman kosteus- ja lämpötilavaihteluita, minkä vuoksi Honkatalot 

-huvila joko hirrestä tai puusta on terveellinen vapaa-ajan asumisen muoto. Puu on lisäksi lämmin-

henkinen materiaali ja se luo rentouttavaa ilmapiiriä vapaa-ajan asuntoosi. Huvila ei ole vain rakennus, 

vaan sen tulee olla täysin mieltymystesi mukainen paikka, jossa hyvä olo ja harmonia toteutuvat.
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Huvilat
Rakkaudesta luontoon.

Luotettavaa puunjalostusta vuodesta 1907.


