
Taloja massiivisesta puusta – laatua tuleville sukupolville



Pohjoinen Suomi

Aurinko pysyy 73 päivää horisontin yläpuolella.
Koko maa on talvikuukausina lumen peitossa, 
lämpötila laskee jopa alle -45 asteen.

Vaativa alue niin ihmiselle kuin luonnolle.



Täällä kasvaa Pohjoisen mänty
Erityisen tiheäsyinen ja säänkestävä.

Joka tästä puusta rakentaa, 
hän rakentaa kestävästi ja ekologisesti.

 
Laatua tuleville sukupolville.



Me käytämme oikeaa, 
tiheäsyistä pohjoisen 
mäntyä joka on eniten 
käytetty raaka-aine
hirsirakentamisessa 
maailmanlaajuisesti.

Esivalmistetut laadukkaat 
komponentit takaavat 
laadukkaan lopputuloksen 
ja lyhyen rakennusajan.

Lyhyt 
rakennusaika



Kestävyys on meille tärkeä 
arvo. Käyttäessämme met-
siämme pidämme huolen 
että jokaisen kaadetun 
puun tilalle istutetaan 
uusi.

*PEFC-sertifikaatti varmistaa 
kestävän metsänhoidon

Kestävyys

Lyhyt 
rakennusaika



”Meidän talossam-
me, jonka isäni ja 
äitini ovat meille 
rakentaneet, voivat 
minunkin lapseni 
sitten aikanaan asua 
miellyttävästi ja ter-
veellisesti.”

Ensimmäiset hirsitalot 
rakennettiin jo n. 1.200  vuotta 

ennen ajanlaskumme alkua.

Hirsirakentaminen lasketaankin 
yhdeksi vanhimmista rakentamis-

tekniikoista maailmassa!

Terveellinen 
sisäilma



Vapaa-ajan asunnot, 
omakotitalot ja julkiset 
rakennukset.

Puu materiaalina laa-
jentaa arkkitehtuurin 
rajoja.

Yhteispeliä

Rovaniemi Hirsitalot Oy 
toteuttaa 

yksilöllisiä ratkaisuja.

Ilmapiiri, laatu ja 
estetiikka täydellisessä 

harmoniassa.



Mittatarkat nurkkavaihtoehdot ja 
seinien tiiveys ekologisilla ratkaisuilla 

avaavat uuden ulottuvuuden terveelli-
sen asuinympäristöön.

Rakennusten kokonaistiiveys ja 
stabiliteetti – vuosien tutkimustyön ja 

kehityksen tulosta. 

Monimuotoisuus 
kokemuksen kautta

Kansainvälinen: 
Pohjoisesta kotoisin, 
kaikkialla 
”kuin kotonaan”.



Rakennusmateriaalina 
puu ei luo vain tun-
nelmaa, vaan se myös 
määrittelee asuinilman 
laadun joka on hen-
gittävä, terveellinen ja 
hiilidioksidineutraali.

Talonne 
hengittää



Valitse omasi lukuisis-
ta hyviksi todetuista 
talomalleistamme tai 
suunnittele unelmiesi talo 
yksilöllisesti kanssamme.

Myynti- ja suunnitteluti-
imimme iloitsee jo etukä-
teen yhteistyöstämme!

Jokainen 
hirsitalo 
on 
yksilöllinen.



MASSIIVISET HÖYLÄHIRRET  
Leveys:  70 – 215 mm 

MASSIIVISET PYÖRÖHIRRET
Halkaisija: 170 – 300 mm

LIIMATUT HÖYLÄHIRRET
Leveys:    76 - 600 mm

(Isoimmat liimahirret maailmassa)

LIIMATTU PYÖRÖHIRSI
Halkaisija: 190 - 300 mm

KÄSINVEISTETYT KEHIKOT
Halkaisija: 300 - 380 mm

KÄSINVEISTETTY KELO
Halkaisija: 230 - 400 mm

(vain männystä)

Tarjoamme  teille 
ainutkertaisen,

yli 50  hirsiprofiilin 
valikoiman.

Ole hyvä 
ja valitse mieleisesi: 

massiivihirsi, 
liimahirsi, 

laskeutumaton 
liimahirsi,  

vesipestyAihkihirsi 
tai käsin veistetty 
luksustuote Kelo. 

Kaikki nämä joko 
männystä tai kuusesta.



UNELMIESI TALO MASSIIVIPUUSTA
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