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Tuotekehityksemme on jatkuvaa, joten tämän lehden 
valokuvat, mallinnukset tai pohjakuvat saattavat poiketa 
nykyisestä vakiomallistamme. Pidätämme oikeuden 
tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden vaihtaa jokin 
tuote toiseen vastaavanlaatuiseen. Tässä lehdessä annetut 
tiedot koskevat vain tämän lehden malleja.

Mallien hintatiedot löydät osoitteesta kontio.fi
ja lähimmältä Kontio-myyjältäsi.

Tämän esitteen talojen pinta-alat on laskettu käyttäen 
ulkoseinämateriaalina 205 mm lamellihirttä. Pohjapiirroksissa 
ilmoitetut mitat ovat hirren keskeltä keskelle -mittoja ja ne 
esitetään 1:100 mittakaavassa.

Kontiolehti nro 15
2. painos

Päätoimitus
Petri Hiltula
petri.hiltula@kontio.fi

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi
info@kontio.fi
020 770 7400

Ulkoasu ja taitto
Kouta Media

My House -lehti
on Kontiotuote Oy:n
kustantama ja julkaisema.

Löydät kaikki lehtemme
sähköisenä ja tilattavana
www.kontio.fi



5|  My House  |

Sisältö
My House & ValmisKontio 7

Näin luot oman My Housesi 8

Löydä tyylisi – California  10

Löydä tyylisi – New England  14

Löydä tyylisi – Hampton  18

Tyyli elää 22

My House 159 24

My House 136 28

My House 140 32

My House 138 40

My House 125 48

My House 121 52

My House 115 54

My House 107 56

My House 102 60

My House 91 62

Kontio Healthy Living – terveellistä asumista 64

Kunnioituksesta luontoon 65

Valmis Kontio – näin etenee muuttovalmis talo 66

Maailman suurin hirsitalovalmistaja 67

28

40

52

56

62

24

32

48

54

60



6 |  My House  |

  

My_House_Varisilma_220_285_Outlined.indd   1My_House_Varisilma_220_285_Outlined.indd   1 10.2.2022   13:18:1210.2.2022   13:18:12

  

My_House_Varisilma_220_285_Outlined.indd   1 My_House_Varisilma_220_285_Outlined.indd   110.2.2022   13:18:12 10.2.2022   13:18:12



7|  My House  |

My House &
ValmisKontio

My House -mallisto on saatavilla muuttovalmiina.
Kun valitset ValmisKontio -hirsitalon, valitset huolettoman

vaihtoehdon uuteen kotiin. Kysy lisää laajasta toimituksestamme 
tarkemmin oman alueesi ValmisKontio -myyjältä.

My House on suunniteltu alusta alkaen erilaisiin 

tyyleihin ja tarpeisiin sopivaksi talomallistoksi, josta 

jokaisen on helppoa löytää omaan elämäntilantee-

seen sopiva ratkaisu. Muuntelumahdollisuuksien 

ansiosta pitelet käsissäsi avaimia yli sataan erilai-

seen talomalliin!

My House -mallisto on saatavilla muuttovalmiina 

tai sisustusvalmiina. Tarkemmat tiedot vaihtoeh-

doista löydät osoitteesta kontio.fi tai lähimmältä 

Kontio-myyjältäsi.

Kaikki My House -mallit toteutetaan markkinoi-

den edistyksellisimmällä, painumattomalla Kon-

tio SmartLog -hirrellä, jota käytetään edistyneiden 

ominaisuuksien vuoksi myös suurissa rakennuksis-

sa kuten kouluissa ja hirsikerrostaloissa.

Löydät tästä lehdestä esiteltynä kolme erilaista tyyliä, 

jotka ovat saatavilla sellaisenaan talon sisä- ja ulko-

puolelle tai voit lähteä muuntamaan niitä oman tyylisi 

mukaan. Lähdetkö kohti Californiaa, New Englandia, 

Hamptonia vai kenties aivan omaa polkuasi?
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Pohjaratkaisu
Talomallin valinnassa kannattaa lähteä 
pohjaratkaisusta. On huomioitava omat 
tarpeet ja toiveet sekä tontin kaavamää-
räykset, jotka vaikuttavat esimerkiksi ta-
lon sijoitteluun ja näin ollen pääoven 
sijaintiin. Pohjaratkaisuihin voi tehdä 
muutoksia.

Lisävalinnat
My House -taloihin on tarjolla useita tyy-
likkäitä ratkaisuja, joilla viimeistelet tulevan 
kotisi. Tutustu viimeisimpiin ratkaisuihin 
ValmisKontio-myyjän kanssa.

Arkkitehtuurin tyyli
Kun pohjaratkaisu on valittu, on helpom-
paa valita talon ulkonäkö. Lähes kaikki mal-
lit on saatavilla kolmella eri tyylillä. Tyyliä 
voi tietysti muunnella sopimaan omaan 
makuun ja talon ympäristöön.

Sisustus kuvastaa asukkaitaan ja tekee 
ison osan kodin tunnelmasta. Koostim-
me oman kodin pintojen suunnittelun 
avuksi kolme erilaista tyyliä, jotka mukai-
levat myös kolmea ulkoasun tyyliä. Yh-
distele ja muuntele vapaasti! Lopulliset 
valinnat käydään suunnittelijan kanssa 
läpi, joten voit olla varma, että kodistasi 
tulee tyylisi mukainen.

Sisustuksen tyyli

Kontio Living -keittiöt on suunniteltu so-
pimaan täydellisesti yhteen Kontio-arkki-
tehtuurin kanssa. Kaikkiin kolmeen tyyliin 
löytyy paljon vaihtoehtoja ja suunnitel-
mat käydään läpi ja viimeistellään yhdes-
sä keittiösuunnittelijan kanssa. Valmiiksi 
tarkkaan harkitusta valikoimasta on help-
poa löytää mieleiset ratkaisut!

Keittiö

Näin luot oman
My Housesi

Luo oma kotisi

Valitse
tyylisi

elää
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Pulpettikatto
California
Pulpettikatto tuo talon arkkitehtuuriin 
moderniutta ja näyttävyyttä. Raikkaat 
ja syvät värit tekevät kokonaisuudesta 
mielenkiintoisen. Kutsuva lämmin mo-
dernius on lempeä vaihtoehto pelkis-
tetylle, modernille tyylille.

Jyrkkä harjakatto
New England
Jyrkkä harjakatto tuo kaikuja perintei-
sestä arkkitehtuurista. Yhdistämällä se 
julkisivujen vaaleaan sävymaailmaan ja 
ikkunaristikohin, tulee tyylistä raikkaan 
ajaton, mutta silti ajankohtainen.

Loiva harjakatto
Hampton
Loiva harjakatto ja harmoniset värit 
muodostavat ryhdikkästä tyyliä, joka ei 
korosta itseään, mutta ei myöskään ole 
yhtään häpeilevä.

ARKKITEHTUURI
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California
Löydä tyylisi

My House 138B
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California
Kaliforniasta inspiraatiota hakeva moderni tyyli 
on lämmin ja kutsuva. Vuosikymmeniä kehitty-
nyt moderni arkkitehtuuri, ympäri maailmaa tu-
levat vaikutteet ja lämmin ilmasto tuovat tyyliin 
ajatonta särmää.

Sisustus
Erilaiset tekstuurit ja metalliset yksityiskohdat korostavat toisiaan kauniisti. 

Rehelliset luonnonmateriaalit ja luonnolliset sävyt tekevät tyylistä ajattoman. 

Yhdistä harkitusti 50- ja 60-lukujen klassikkokalusteita ja -valaisimia!

Lisäsyvyyttä kokonaisuuteen tuo taide.

My House 138B
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“  Syvät värit 
elävöittävät 
arkkitehtuuria.”

My House 138B
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My House 138B

New England
Löydä tyylisi
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Korotettu sisäkatto saatavilla kaikkiin malleihin. Korote-
tun alueen sijainti on merkitty pohjakuviin. Harjakatossa 
katto nousee kohti harjaa.
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New England
New England -tyyli syntyy ripauksesta maalais-
romantiikkaa, nykyajan linjakasta arkkiteh-
tuuria ja pohjoismaista vähäeleisyyttä. Kotoisa 
tunnelma kutsuu viettämään yhdessä niin arkea 
kuin vapaa-aikaa.

Sisustus
Runsas vaaleiden sävyjen ja erilaisten kuosien ja tekstuurien yhdistely ovat 

tyylin kulmakiviä. Kokonaisuuteen tuo modernia vivahdetta huonekalujen 

sirot jalat tai yllättävät yksityiskohdat, kuten messinkinen sivupöytä nojatuolin 

kaverina. Erilaisten tekstiilien yhdistely ja runsas käyttö tuovat tyyliin pehmeää 

ja kutsuvaa tunnelmaa.

My House 140A
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My House 138B

“  Vaaleat 
sävyt korostavat
New England -tyyliä.”
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My House 138B

Hampton
Löydä tyylisi
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Hampton
Vivahteikas Hampton-tyyli on raikas ja kotoisa. 
Hillitty tyylikkyys syntyy hienovaraisesta värien 
käytöstä ja pelkistetystä arkkitehtuurista, joka 
sopii taatusti jokaiseen notkoon, saarelmaan ja 
taajamaan.

Sisustus
Vaaleat pinnat ovat tyylin perusta, johon lisätään mielenkiintoa muhkeita ja 

siroja huonekaluja yhdistelemällä. Sekaan solahtaa mukavasti tämän päivän 

huonekalu- ja valaisinuutuudet, joista muodostuu tulevaisuuden klassikoita. 

Punotut korit ja ruukut sekä viherkasvit viimeistelevät tyylin.

My House 121A
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My House 138B

“  Hamptonia pukee 
sävyt vaaleasta tummaan. 
Yhdistä rohkeasti useampi 
väri yhteen.”
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Kodin alkaessa valmistua voi rauhassa keskittyä etsimään 
omaan tyyliin sopivia huonekaluja ja sisustuselement-
tejä. Löytyykö nykyisestä kodista jo kultakimpaleita tai 
kaipaako tulevan kodin sisustus vielä joitakin uusia jut-
tuja? Tässä poimintoja kolmeen tyyliin!

Tyyli
elää

Kontio Living -keittiöiden ja värimaail-
mojen valintojen ja viimeistelyn jälkeen 
jää vielä yksi hauska osuus suunnitelta-
vaksi - irtosisustus!

Syviä sävyjä, rehellisiä 
materiaaleja ja ripaus 
boheemiutta.

Löydä lisää
inspiraatiota

KontioTV esittelee erilaisia hirsi-
taloja ja -huviloita, joista voit poi-
mia ideoita myös omaan kotiisi!

KONTIO.FI/TV

Kontio Stories -blogista löydät 
juttuja hirsirakentamisen maail-
masta. Löydä inspiraatiota mui-
den kokemuksista, ideoista ja 
toteutuksista!

KONTIO.FI/STORIES

California

Tom Dixon Melt LED
riippuvalaisin, savu

&Tradition Como SC53
johdoton pöytävalaisin,
pronssattu messinki

Menu Androgyne sivupöytä,
50 cm, pähkinä - Kunis Breccia

Vitra Eames DSW tuoli,
valkoinen - vaahtera

Vitra Cork Family
sivupöytä jakkara,
Model C

By Lassen Saxe
nojatuoli ruskea tammi 
- ruskea nahka

HAY Stripe kynttilä, bright
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Ilmavuutta ja keveyttä sekä 
pilkahdus leikkisyyttä.

Hampton

GUBI Multi-Lite
riippuvalaisin,
kromi - musta

&Tradition Manhattan SC52 
johdoton pöytävalaisin

Artek riippuvalaisin A331

Muuto Airy sohvapöytä, 
pieni, luumu

&Tradition Lucca SC51 
pöytävalaisin, opaali - 
punaruskea

HAY Soft Edge 12 tuoli, 
dusty green

Marimekko Lempiheppa
keräilyesine

CH24 Wishbone tuoli,
saippuoitu pyökki
- paperinaru

New Works Covent
nojatuoli, vaaleanharmaaMuubs Luna 40 ruukkuFogia Arch hylly, matala, lakattu tammi

Klassista kauneutta
ja pehmeitä muotoja
yhdistettynä harmonisiin
sävyihin.

New England

HAY Hee nojatuoli, 
valkoinen
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My House 159

Kaikkiin malleihin on valittavissa
A-päätyterassi kuten tässä kuvassa.
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My House 159:n yläkerran kylpyhuone tarjoaa hienon 

mahdollisuuden luoda  elämyksellinen tila, joka ilahdut-

taa koko perhettä joka aamu ja ilta. Muissa tiloissa tämä 

näyttävä laatta kulkee lattialla, mutta kylpyhuoneessa se 

nostettiin reilusti myös seinille. Kontio Living -allaskalus-

te ja katon sävy valittiin samaan tunnelmaan sopiviksi.

LU K S U S TA
A R K E E N

Tyyli elää! 
Tämäkin talo muuttuu helposti New England -tyyliseksi 
ikkunaristikoin ja vaihtamalla syvennyksen tehosteväri 
ruskeasta mustaksi - vertaa edellisen aukeaman kuvaan.
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My House 159 88,5 + 70 = 159 m2
KERROSALA

141 m2
HUONEISTOALA
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My House 136
California-tyylillä
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Vinkki:
Tumman talon ulkoasuun tuo mielenkiintoa harkittu 
lisäväri, joka löytää paikkansa räystäänalusesta,
kaiteista tai rimoituksista.
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MY HOUSE 136 A1 harja1/harja2/pu 
KA  70+66=136 m2 (205)
HA 59,5+63=123 m2 (205)  
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MY HOUSE 136 A1 harja1/harja2/pu 
KA  70+66=136 m2 (205)
HA 59,5+63=123 m2 (205) 
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My House 136A1 70 + 66 = 136 m2
KERROSALA

123 m2
HUONEISTOALA
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MY HOUSE 136 A2 harja1/harja2/pu 
KA  70+54=124 m2 (205)
HA 59,5+51=111 m2 (205)  
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MY HOUSE 136 A2 harja1/harja2/pu 
KA  70+54=124 m2 (205)
HA 59,5+51=111 m2 (205)  
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My House 136A2 70 + 54 = 124 m2
KERROSALA

111 m2
HUONEISTOALA

“  Korkea 
oleskelutila 
luo upeasti 
tilantuntua.”
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Vinkki:
New England -tyylin pihaan sopii erityisen
hyvin puiset istutusaltaat kukille ja hyötykasveille. 
Laatoitukset rajautuvat kauniisti mukulakivillä.

My House 140
My House 140B New England -tyylillä
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My House 140A 140 m2
KERROSALA

130 m2
HUONEISTOALA

“  Keittiöstä näkee kätevästi pihaan-
tulijat ja olohuone avautuu mukavasti 
takapihan puolelle.”

9
8

0
0

13800

et

kuisti

mh

wc

oh

aula

khh+
tekn

pe

s
ke

mhmhmh

vino
 sisäkatto

 

varaus



35|  My House  |

My House 140B 140 m2
KERROSALA

130 m2
HUONEISTOALA
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My House 140C 140 m2
KERROSALA

130 m2
HUONEISTOALA
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My House 140D 140 m2
KERROSALA

130 m2
HUONEISTOALA

Vinkki:
Mieti pohjaratkaisua valitessa, miten talo sijoittuu tontille ja 
kuinka aurinko kiertää taloa aamusta iltaan. Haluatko herätä 
aamulla auringon paistaessa ikkunaan tai ilta-auringon
lankeavan sisään olohuoneen ikkunoista?
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My House 140E 140 m2
KERROSALA

130 m2
HUONEISTOALA
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Katso
hirsiasiaa
Kontio TV tarjoaa ajankohtaista asiaa hirrestä

kontio.fi/tv
YouTube: Kontio Log Houses

Kontio kylässä: 
Aurinkometsä

Hill House
Tuusulan

asuntomessuilla

Kontio kylässä:
Villa Glass 50 ja 25

Kontio kylässä:
Glass House -talo

Kontio kylässä:
Sky House
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My House 138
My House 138B California-tyylillä
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Hampton-tyyli
Pohjoismaista tunnelmaa huokuva My Hou-

se 138 on kotonaan suomalaisessa mielen-

maisemassa. Tyyliin tuo lisää persoonalli-

suutta ja mielenkiintoa ruskeat tai muuten 

sävytetyt ikkunat ja ovet. Saatavilla oleviin 

harkittuihin vakioväreihin on helppoa yh-

distää erilaisia seinän sävyjä.

New England -tyyli
Yhdistämällä rohkeasti mustat ikkunat ja 

ovet muuten vaaleaan ulkoväritykseen 

syntyy raikkaan ja ajattoman näköinen, 

perinteistä ammentava tyyli. Ikkunoihin 

sopimaan sävytetty kuultomusta katoksen 

seinä on harkittu yksityiskohta, joka tuo jul-

kisivuun lisää ryhtiä ja mielenkiintoa.
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My House 138A 138 m2
KERROSALA

128 m2
HUONEISTOALA
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My House 138B 138 m2
KERROSALA

128 m2
HUONEISTOALA
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My House 138C 138 m2
KERROSALA

128 m2
HUONEISTOALA

“  Talon L-muoto antaa pihalle 
suojaa useammalta suunnalta. 
Aidoilla, istutuksilla ja pihara-
kennuksilla teet pihasta vieläkin 
yksityisemmän.”
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Hirsiseinissä on kaunis, luonnollinen puun 
tekstuuri, joka luo puitteet muulle sisustuksel-
le. Hirren kaveriksi on luonnollista ja helppoa 
yhdistellä erilaisia materiaaleja ja tekstuureita.

Erilaisia materiaaleja ja yksityiskohtia valittaessa kannat-
taa miettiä, minkälaista tunnelmaa mihinkin tilaan hae-
taan. Halutaanko saunaosastoon levollinen rauhoittava 
tunnelma, kun vierasvessa voisikin olla vaikkapa hieman 
yllättävämpi piristäjä?

Näyttävällä laatalla
syntyy ajatukset
arjesta irroittava
tunnelmallinen tila.
Ghost taupe.

Kylpyhuoneeseen
syntyy harmoninen
tunnelma valitsemalla
lattiaan ja seinille saman
sarjan laatta. Concept bianco.

Ghost Concept

Laatoilla on iso vaikutus sisustukseen ja erityisesti kosteiden tilojen tunnel-

maan. Laattavalikoima on poimittu sopimaan hirren kanssa yhteen. Vaihtoeh-

toja on näyttävistä rouheista pinnoista rauhalliseen kevyesti kuvioituun malliin 

sekä kauniisiin, perusvalkoisiin vaihtoehtoihin saakka.

Tunnelmaa



47|  My House  |

Ulla-takassa
on sävytetty
sileä tai
hiertopinta.

Makuuhuoneiden
kokolattiamatto
kasvattaa jatkuvasti
suosiotaan.

Kokolattiamatto on nykypäivän luksusta. 

Matto pehmentää huoneen äänimaailmaa 

ja tuo kotoisuutta ja rauhallista tunnelmaa 

erityisesti makuuhuoneisiin.

Takka on kodin katseenkiinnittäjä ja myös 

sovitettavissa sisustukseen. Kontio Living 

-valikoiman takkoihin on valittavissa mallista 

riippuen erilaisia pintasävyjä ja -materiaaleja.

Tulipesän korkeus kannattaa myös miettiä 

takan sijainnin mukaan. Osassa malleja tuli-

pesä on nostettu hieman ylemmäksi, jolloin 

se näkyy hyvin myös vaikkapa ruokapöydän 

tai sohvan takaa laajemmalle.

Pehmeyttä Lämpöä

Forbo Tessera Nordpeis Monaco

Kontio Living -valikoimaan on valittu Kontion arkkitehtuuriin sopivia,
kansainvälisen tason tyylikkyyttä edustavia tuotteita.

Näin saat helposti muuttovalmiin kotisi jokaista yksityiskohtaa myöten kauniina.
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My House 125A 125 m2
KERROSALA

115 m2
HUONEISTOALA

My House 125
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My House 125 -malleille on ominaista tilava eteinen ja 
oleskelutilat. Jokaisessa mallissa on neljä makuuhuonetta, 
jotka ovat hyödynnettävissä eri käyttötarkoituksiin.
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Luo tyylisi
Tämäkin malli on saatavissa kolmella eri tyylillä. 

Valitse mieleinen pohjaratkaisu ja yhdistä siihen 

tyyliisi ja tonttisi kaavaan sopiva kattoratkaisu.

My House 125D
New England-tyylillä

My House 125C

125 m2
KERROSALA

115 m2
HUONEISTOALA
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Värillä on väliä
Voit korostaa talosi tyylisuuntaa valitsemalla ark-

kitehtuuria korostavan värin. California-tyyliin so-

pii erityisen hyvin hieman voimakkaammat sävyt, 

kun Hampton ja New England korostuvat hieman 

pehmeämmillä ja vaaleammilla sävyillä.

My House 125D
New England-tyylillä

My House 125D
California-tyylillä

My House 125D

125 m2
KERROSALA

115 m2
HUONEISTOALA
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My House 121
My House 121A Nordic-tyylillä
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Sisäänvedetty terassi tuo tälle talomallille 
persoonallista ulkonäköä. Korosta syvennystä 
ja tee sisäänkäynnistä näyttävä valitsemalla 
seinille muusta talosta poikkeava sävy.

121A sopii erityisen hyvin tontin 

perälle oleskelutilojen avautuessa 

etupihalle.

121B on puolestaan täydellinen 

pihan etuosaan, jolloin oleskelu-

tiloista on näkymä takapihalle.
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My House 115
My House 115B New England -tyylillä
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My House 115B 115 m2
KERROSALA

105 m2
HUONEISTOALA

“  Erkkerin ja terassin edessä olevat 
istutusaltaat tekevät talosta entistäkin 
arvokkaamman näköisen.”

Tilava erkkeri tuo talolle näyttävyyttä ja tekee olohuoneesta juh-
lavan korkean. Kolmeen suuntaan avautuvista ikkunoista tulvii 
valoa aikaisesta aamusta iltahämärään saakka. Jättämällä 
ikkunaristikot pois talon tyyli muuttuu yllättävän moderniksi.
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Vinkki:
California-tyylin pihaan sopii kauniisti Corten-teräksestä tehdyt
yksityiskohdat. Kauniisti ruostuvasta teräksestä valmistetaan mm.
erilaisia istutusaltaita ja -ruukkuja sekä rajausnauhoja.

My House 107
My House 107A California-tyylillä
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My House 107A 107 m2
KERROSALA

98,5 m2
HUONEISTOALA

My House 107B 107 m2
KERROSALA

98,5 m2
HUONEISTOALA
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Sopii kaikille tonteille
My House-malleista on jokaisessa kokoluo-

kassa useita erilaisia pohjaversioita. Pääsisään-

käynti on sijoitettu pohjissa eri puolille taloa, 

jotta talon sijoittaminen parhaalla mahdolli-

sella tavalla tontille huomioiden ilmansuun-

nat, naapurusto ja tontille kulku olisi helppoa.

Myös asemakaavassa voi olla määritelty ton-

tille talon sijainti, joten kannattaa tutustua hy-

vissä ajoin oman tontin tietoihin.

My House 107C 107 m2
KERROSALA

98,5 m2
HUONEISTOALA
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Kätevän kokoinen talo on 
helppo sijoittaa monenlaisille 
tonteille ja tyylivaihtoehtojen 
ansiosta se soveltuu helposti 
erilaisiin ympäristöihin. 

New England -tyylin sisustuksessa hyödynne-

tään eri materiaaleja ja vaalean sävyjä. Tällöin 

kodin tunnelmasta tulee pehmyt ja kutsuva.

My House 102
My House 102A New England -tyylillä
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Täydellinen valinta pienelle perheelle tai 
vapaa-ajan asunnoksi, kun haluat nauttia 
kakkoskodista ympärivuotisesti. Tämäkin 
talo on saatavilla kolmella eri tyylillä – mikä 
niistä sopii parhaiten omaan tyyliisi?

Vinkki:
Erilaisilla terasseilla ja kivetyksillä
pihalle saa paljon lisää oleskelutilaa
ja näyttävyyttä.

My House 91
My House 91A California-tyylillä
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Kontion hirsirakennukset eivät vain näytä hyvältä, 
vaan ovat lisäksi terveellisiä asua ja elää. Kontiolla 
on vankka asiantuntemus terveellisistä hirsiko-
deista. Kontion tuotekehitystiimi tekee yhteistyötä 
alan johtavien asiantuntijoiden kanssa terveellisen 
kodinsuunnittelun kehittämiseksi ja asukkaiden 
päivittäisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kontion 
Healthy Living™ pohjautuu 50 vuoden kokemuk-
seen terveellisestä asumisesta ja rakentamisesta.

LUONNOLLISESTI ANTIBAKTEERINEN ARKTINEN MÄNTY

Kontion käyttämä raaka-aine on aito arktinen mänty. Kontio Arctic Pine™ 

mänty on vahvaa, kaunista ja erittäin kestävää. Puu saa kasvaa hitaasti vahvaksi 

Pohjois-Suomen puhtaissa luonnonmetsissä, kaukana kaupungeista ja teolli-

suusalueista. Arktisella männyllä on myös muita ominaisuuksia, jotka tekevät 

siitä erinomaisen rakennusmateriaalin. Kontio Arctic Pine™ sisältää monia 

antibakteerisia aineita, jotka tarjoavat sisäänrakennetun suojamekanismin 

kosteutta, sieniä ja haitallisia mikrobeja vastaan. Kontio-talot ovat kestäviä ja 

terveellisiä, vaikka ne olisi rakennettu sateisille ja kosteille alueille.

ASTMAATIKON JA ALLERGIKON YSTÄVÄ

Vietämme parhaimmillaan jopa 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Tästä 

syystä terveen rakennuksen ja hyvän sisäilman merkitys korostuu hyvinvoinnin 

ja terveyden kannalta. Kontion hirsitalossa on hyvä hengittää.  Suomessa tehty 

tutkimus osoittaa, että hirsitalossa asuvat ihmiset ovat tyytyväisempiä sisäil-

man laatuun kuin tiili- tai puurunkoisissa taloissa asuvat. Luonnonmukaisen 

hirren eristyskyky on erinomainen ja se tasaa tehokkaasti sisäilman lämpöä ja 

kosteutta eri vuodenaikoina, tarjoten hyvinvointia edistävän ympäristön elää.

Kontio Healthy Living
- TERVEELLISTÄ ASUMISTA

HYVÄKSI SYDÄMELLE

Tutkimukset ovat osoittaneet, että massiivipuusta rakennetuilla taloilla voi olla 

myönteisiä terveysvaikutuksia, etenkin kouluympäristössä. Itävaltalaisessa tut-

kimuksessa tutkittiin erilaisten rakennusmateriaalien vaikutusta opiskelijoiden 

sykkeeseen. Tulokset osoittivat, että luokkahuoneissa, joissa oli massiivipuiset 

seinät, oppilaiden sydämen lyöntitiheys ja stressitaso keskimäärin madaltuivat.

LÖYDÄ LUONTOYHTEYS

Luonto antaa meille elinvoimaa. Luonnon ollessa lähellämme stressimme 

vähenee ja energiatasomme lisääntyvät. Luonto voi toimia myös luovuuden 

ja inspiraation lähteenä. Voimme nauttia luonnosta eri tavoin, niin metsässä 

liikkumalla, kauniita maisemia katselemalla kuin myös hirsitalossa asumalla. 

Kontion hirsitalossa sinulla on luonto myös sisätiloissa.

TYYTYVÄISYYS SISÄILMAN LAATUUN

HIRSITALO PUUTALO KIVITALO

TYYTYVÄINEN MELKO
TYYTYVÄINEN

MELKO
TYYTYMÄTÖN

TYYTYMÄTÖN
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Kontio ArcticPine™ -mänty on 100 % suomalaista lujaa laatua, joka on kas-

vanut napapiirin tuntumassa Pohjois-Suomen puhtaassa luonnossa. Kontion 

käyttämät puut tulevat lähimetsistä 200 kilometrin säteellä tehtaasta. Näin 

kuljetusmatkat ja päästöt pysyvät minimissä. Kaikki puutavara on PEFC-serti-

fioitua, joka on tae kestävästä metsänhoidosta. Kontio istuttaa neljä puuntainta 

jokaista käyttämäänsä puuta kohti. Suomen metsien kasvu kiihtyy jatkuvasti ja 

ylittää vuotuisen puuston poistuman, joten metsävaranto karttuu kaiken aikaa.

HIILINIELU 

Puu koostuu pääasiassa vedestä ja hiilestä selluloosan muodossa. Puun kas-

vaessa se sitoo itseensä noin tonnin hiilidioksidia (CO₂) yhtä kuutiometriä 

kohti vapauttaen samalla happea ilmaan. Hiilidioksidi pysyy varastoituneena 

puussa myös hirsiseinän muodossa. Näin ollen puun käytön lisääminen ra-

kentamisessa on tehokas keino jarruttaa kasvihuonekaasupäästöjä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN EKOTALO

Puu on sataprosenttisesti uusiutuva ja siten erinomainen valinta rakennusma-

teriaaliksi. Käyttämällä puuta uusiutumattomien materiaalien sijaan vähen-

nämme ympäristövaikutuksia. Puun jalostus vaatii vain murto-osan energiasta 

verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin, kuten teräkseen, betoniin, muo-

viin tai metalliin. Kontion hirsirakennuksen hiilijalanjälki on selkeästi pienin 

verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Nykyaikaisella teknologialla val-

mistettu hirsirakennus on tiivis ja energiatehokas. Hirsi tasaa rakennuksen 

lämpötilaeroja ja vähentää niin lämmitys- kuin viilennystarvettakin, säästäen 

runsaasti energiaa.

ENERGIAPOSITIIVINEN TUOTANTO

Kontion tehdas tuottaa enemmän energiaa kuin mitä se käyttää. Tuotan-

nossa tukin joka ikinen osa hyödynnetään. Puun sahauksesta syntyvä hake 

sekä kuori toimitetaan lämpövoimalaan, jossa siitä tuotetaan lämpöenergiaa. 

Kaatopaikkajätettä ei synny ollenkaan.

Kunnioituksesta 
luontoon

Kontion hirsirakennuksen hiilijalanjälki on ver-
taansa vailla – se on selkeästi pienin verrattuna 
muihin rakennusmateriaaleihin. Kuvassa on 
vertailtu eri rakennusmateriaaleilla tehtyjen 
150 neliön talojen keskimääräistä hiilijalanjäl-
keä. Hiilijalanjäljen laskemiseen on käytetty 
Hirsitalolaskuri 2011:a (VTT).

KIVIRUNKOINEN
RAKENNUS
30 tn

PUURUNKOINEN
RAKENNUS
20 tn

KONTIO
HIRSIRAKENNUS
14 tn
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N Ä I N  E T E N E E  M U U T TO VA L M I S  TA LO

Löydä My House
-mallistosta parhaiten

omaan tyyliin
sopivat ratkaisut.

Tapaamisessa Kontio-
myyjän kanssa käydään
kaikki läpi ja katsotaan 

teille paras ratkaisu.

Ota yhteyttä
myyjään ja sovi

tapaaminen.

Toimitussisällön
sopiminen sekä

talokauppa.

1 2 3 4

Rakennusluvan
hakeminen.

Keittön ja pinta-
materiaalien

suunnittelu ja valinta.

Rakennusluvan
saaminen.

5 6 7

Maanrakennustyöt 
tontilla.

Rakentaminen.Muuttovalmiin
hirsitalon toimitus 

tontille.

8 9 10

Talon luovutus ja muutto 
uuteen hirsikotiin!

11
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Kontio on ansaitusti maailman suurin ja 
johtava hirsitalovalmistaja. Alan ainoana 
tuotamme koko prosessin alusta lähtien, 
aina tukista valmiiksi rakennukseksi saakka.

45 vuoden aikana olemme tuottaneet 
yli 50.000 hirsirakennusta ympäri maail-
man sekä rakentaneet vahvan osaamisen 
ja näkemyksen hirsirakentamisen alal-
la. Puuosaamisemme, eli kontiolaisittain 
Woodhow™, on tae asiantuntemuksesta 
ja laadusta.

Vuonna 2021 Kontio toimitti kaikista Suo-
messa myydyistä hirsirakennuksista 30% 
taloista, 27% huviloista ja 18% saunoista.*

Kontiolla on lisäksi Ruotsissa tytäryritys 
Kontio Hus. Kontio vie hirsirakennuksia lu-
kuisiin maihin, kuten Ranskaan, Norjaan ja 
Kanadaan. Vahvasti kasvava segmentti on 
julkiset hirsirakennukset, kuten koulut sekä 
hyvinvointi- ja hoivakeskukset. Viimeisim-
pänä tuoteuutuutena B2B-toiminnoissa 
Kontio toi myyntiin Kontio Block -hirsi-
kerrostalon.

*RTS-tutkimus, Rakennustutkimus RTS Oy

Kontio Block on rakennusliikkeille suunniteltu konsepti vastaamaan
kasvavaan ekologisen puurakentamisen tarpeeseen.

Maailman suurin
hirsitalovalmistaja
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