
Savusaunasta - Luhtiaittaan, 41 erilaista mallia!

Saunamökit
ja aitat

www.kimara.fi



Saunamökit ja aitat edulliseen tarjoushintaan!

95 x 170 mm 
höylähirsi

150 mm 
pyöröhirsi

Kimara-hirsivalikoimasta löydät käyttötarkoitukseesi sopivan hirsivaihtoehdon

Sukupolvesta toiseen meissä asuu halu irtautua 

arjen askareista ja päästä ulkosaaristoon, järvi-

maisemaan tai tunturin kupeeseen.

Toteuta nyt unelmasi, 
valitse oma Kimarasi!

Olemme tähän esitteeseen valinneet suosituimmat Kimara saunamökki- ja aittamallit 

sekä pihapiiriä täydentämään Grillikatoksen ja Pihakeittiön.

Nämä mallit tarjoamme normaalia nopeammalla toimitusajalla, kun kyseessä on muut-

tamaton vakiomalli ja hirsivaihtoehtoina joko 95 x 170 mm höylähirsi tai 150 mm pyö-

röhirsi. Mikäli vakiomalli ei sellaisenaan sinulle käy, muutokset toki ovat mahdollisia, 

mutta silloin toimitusaika on normaalin toimitusaikaluettelon mukainen. Samoin käy 

jos haluat jonkin muun kuin edellä mainitun hirsikoon. Vaihtoehtoja on, hirsiäkin peräti 

neljätoista eri mallia ja kokoa. Ei muuta kuin päättämään! 

Tarjoushinnat ovat täydellisen puuosatoimituksen hintoja. Mutta kysy myyjältä myös 

esitteen takasivulla olevan Lisäpaketin tarjoushintaa. Saat sen samassa kuormassa vai-

vattomasti, edullisesti ja puuosatoimituksen rahtihintaan sisältyen. 

Lisäpaketti siis ilman erillistä rahtiveloitusta!

Kysy vakiomallin nopeaa toimitusaikaa talomyyjältä!

Pyöröhirret, mänty

Ø 230 mm
lamellihirsi

Ø 210 mmØ 170 mmØ 150 mm

Höylähirret, mänty

Lamellihirret, mänty

95 x 170 mm

95 x 170 mm 180 x 170 mm135 x 170 mm 205 x 220 mm 135 x 275 mm 205 x 275 mm 243 x 275 mm 275 x 275 mm

120 x 170 mm
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Kimara Savusauna
Kun todella haluat nauttia saunomisen ihanuudesta, 
silloin valintasi on Kimara Savusauna! 

Siinä on huomioitu tärkeät savusaunan ”kriteerit”, 
kuten riittävä sisäkorkeus, matala ovi, ikkuna ja lauteet 
juuri oikealla korkeudella sekä ”räppänä” takaseinällä. 

Sametinpehmeitä löylyjä!

Kerrosala 11 m2

Kokonaiskäyttöala 15 m2

1:100
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Kimara 17
Sopii mainiosti omakotitalon pihapiiriin tai kesäpaikan 
rantasaunaksi. Tilavassa saunassa hyvä peseytyä. 

Aittamalliin mahtuu useampikin yöpyjä. 

Kerrosala 11 m2

Kokonaiskäyttöala 17 m2

17 A 1:100

17 B 1:100
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Kimara 21
Hyvä saunamökki, jossa tilavan tuvan lisäksi hyvänkoinen 
sauna ja erillinen pesuhuone. 

Kuistilla kiva suojaisa nurkkaus tuvan ikkuna alla, jossa 
mukava ”jäähdytellä” saunomisen jälkeen.

Kerrosala 15 m2

Kokonaiskäyttöala 21 m2

1:100
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Kimara 22
Tässä saunamökissä on saunan lisäksi tupa, jonka voit 
kalustaa pienellä keittiöryhmällä ja tunnelmaa luovalla 
takalla. 

Saunattomassa mallissa on jopa erillinen makuualkovi. 

Kerrosala 16 m2

Kokonaiskäyttöala 23 m2

22 B 1:100

22 A 1:100
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Kimara 28
Todella tilava sauna ja tupa. Sopii mainiosti ensimmäiseksi 
mökiksi rantapaikalle. 

Saunattomassa mallissa erillinen keittiö, tupa sekä makuu-
alkovi. 

Kerrosala 20 m2

Kokonaiskäyttöala 28 m2

28 A 1:100

28 B 1:100
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1:100

Kimara 29
Pikkunätti persoonallinen saunamökki, jossa tilavan 
tuvan lisäksi tosi iso sauna. Hauskaa ilmettä sekä 
valoa tupaan antaa näppärät kattoikkunat. 

Tupaan voit halutessasi sijoittaa myös Kimara Mini-
keittiön.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 29 m2
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Kimara 30
Hyvä sivukuistimalli, jossa tilavat sauna, pesuhuone sekä 
tupa. Halutessasi voit tupaan hankkia Kimara Minikeittiön. 

Saunattomassa mallissa ”extrana” tuvan ja makuualkovin 
lisäksi tilava keittiö, johon on myös mahdollista asentaa 
Kimara Minikeittiö. 

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 30 m2

30 B 1:100

30 A 1:100
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Kimara 32
Hyvännäköinen parvellinen saunamökki, jossa tilava 
tupa. Nukkumatilaa löytyy parvelta. 

Kerrosala 20 m2

Kokonaiskäyttöala 32 m2

1:100

parvi 1:100
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Kimara 33
Iso tupa, johon sopii hyvin mm. Kimara Minikeittiö. Myös tilava 
sauna ja pesuhuone. Pesuhuoneeseen sopii hyvin suihkun lisäksi 
WC-allas ja pesuallas. Käy hyvin kaava-alueelle jossa rantasau-
nan max. kerrosala on 25 m2.

Saunattomassa mallissa tilavan tuvan lisäksi iso makuuhuone, 
johon sopii useampi yöpyjä.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 33 m2

33 A 1:100

33 B 1:100

11 Kysy vakiomallin nopeaa toimitusaikaa!



Kimara 34
Moderni saunamökki jossa tilavan tuvan 
lisäksi hyvänkokoiset sauna, pesuhuone ja 
pukuhuone. 

Uutta ilmettä sekä valoa tupaan antaa 
myös kattoikkunat.

Kerrosala 30 m2

Kokonaiskäyttöala 34 m2

1:100 
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Kimara 35
Saunamökissä tilavat sauna ja takkatupa sekä nukkumatilat 
parvella. Myös tupaan saa lisänukkumatilaa esim. levitettävästä 
vuodesohvasta.

Saunattomassa mallissa jopa erillinen makuualkovi.

Kerrosala 20 m2

Kokonaiskäyttöala 35 m2

A parvi 1:200 35 B 1:100

35 A 1:100

B parvi 1:200
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Kimara 36
Modernia saunamökkityyliä edustava uutuus-
malli. Iso sauna ja valoisa takkatupa. Paljon 
katettua terassitilaa.

Kerrosala 20 m2

Kokonaiskäyttöala 36 m2

 1:100
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Kimara 37
Hyvänkokoinen saunamökki. Tilava takkatupa, johon voit 
hankkia kätevän Kimara Minikeittiön.

Saunattomassa mallissa ruhtinaallisen iso makuuhuone.

37 B 1:100

Kerrosala  25 m2

Kokonaiskäyttöala  37 m2

KUISTI

37 A 1:100
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1:100

parvi 1:100

Kimara 40
Suositun Kimara 32 -saunamökin ”isoveli”, jossa sekä 
leveyttä että pituutta lisätty puoli metriä. Näin on saatu 
tosi tilava tupa ja parvi sekä erillinen pesuhuone. 

Myös kuistilla mukavasti tilaa. Parvella nukkumatilaa 
useallekin nukkujalle.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 40 m2
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Kimara 42
Todella tilava tupakeittiö, johon sopii hyvin Kimara 
Minikeittiö. Iso sauna ja tehokas pesuhuone jossa 
suihkun lisäksi tilat myös WC-altaalle ja pesualtaalle. 
Makuualkoviin sopii myös pari vaatekomeroa.

Saunattomassa mallissa todella avara tupakeittiö sekä 
kaksi makuualkovia ja paljon vaatekaappitilaa.

Kerrosala 35 m2

Kokonaiskäyttöala 42 m2

42 A 1:100

42 B 1:100
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Kimara 45
Modernia saunamökkityyliä edustava utuusmal-
li. Hyvä sauna ja pesuhuone, jossa tila suihkulle 
ja WC- altaalle. 

Valoisa takkatupa, johon voit hankkia näppärän 
Kimara Minikeittiön. Paljon katettua terassitilaa. 

Käy kaava-alueelle jossa rantasaunan max. 
kerrosala 25 m2.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 45 m2
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1:100

Kimara 46
Modernia saunamökkityyliä parhaimmil-
laan. Tässä panostettu tilavaan saunaan, 
johon mahtuu yhtäaikaa jopa 6 - 7 sau-
nojaa.

Myös tilava pesuhuone ja erillinen WC. 
Paljon katettua terassitilaa.

Kerrosala 30 m2

Kokonaiskäyttöala 46 m2
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Kimara 48
Hyvä ja näyttävä parvellinen saunamökki, jossa iso sauna ja 
tilava tupa. Tuvassa paikka Kimara Minikeittiölle. Nukkuma-
paikat parvella, ja lisää tuvan levitettävässä vuodesohvassa.

Saunattomassa mallissa hyvä makuuhuone, jossa tilaa pari-
sängyn lisäksi vaatekomeroille. 

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 48 m2

48 A 1:100

48 B 1:100

parvi 1:200
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1:100

parvi 1:150

Kimara 49
Suositun Kimara 33-mallin parviversio. Hyvä pe-
suhuone, jossa suihkun lisäksi tilat WC-altaalle ja 
pesualtaalle.

Parvella hyvät nukkumatilat kahdelle aikuiselle ja 
lisäksi lapselle.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 49 m2
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Kimara 52
Viihtyisä saunamökki jossa tilava tupa sekä 
valoisa sauna ja pesuhuone. 

Saunaosasto on erillisenä, jonka ansiosta 
tupa ei kuumene kesällä vaikka saunotaan 
paljon.

Paljon kuistitilaa. 

Kerrosala 30 m2

Kokonaiskäyttöala 55 m2

1:100

22 Toteuta unelmasi - valitse Kimara



Kimara 53
Parvellinen saunamökki, jossa tilava sauna 
ja pesuhuone. Pesuhuoneesta käynti suoraan 
kuistille.

Tupaan voi halutessa asentaa myös Kimara 
Minikeittiön. Parvella nukkumatilaa usealle 
henkilölle.

Paljon katettua terassitilaa.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 53 m2

1:100

parvi 1:150

23 Kysy vakiomallin nopeaa toimitusaikaa!



Kimara 55
Suositun Kimara 45 -mallin moderni parviversio. 
Parvella hyvät nukkumatilat kahdelle aikuiselle 
ja lapselle. Hyvä sauna ja pesuhuone, jossa tila 
suihkulle ja WC-altaalle. Saunattomassa mallissa 
erillinen keittiö ja makuualkovi.

Isojen ikkunoiden ansiosta valoisa ja avara tak-
katupa. Paljon katettua terassitilaa.

Kerrosala 25 m2

Kokonaiskäyttöala 55 m2

A parvi 1:200

55 A 1:100

55 B 1:100B parvi 1:200
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Kimara 56
Tässä parvellinen luxus-saunamökki, joka riittää jopa pienelle 
perheelle loma-asunnoksi. Avara tupakeittiö, jossa tila Kimara 
Minikeittiölle. Myös tilavat sauna ja pesuhuone. Nukkumatilat 
parvella.

Saunattomassa mallissa erillinen keittiö sekä parven lisäksi 
makuualkovi jossa jopa vaatekaappitilaa. 

Kerrosala 30 m2

Kokonaiskäyttöala 56 m2

A parvi 1:200 B parvi 1:200

56 A 1:100

56 B 1:100
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Kimara 57
Hyvänkokoinen saunamökki joka käy vaikkapa 
pienen perheen loma-asunnoksi. Avara tupakeittiö 
sekä hyvä makuuhuone. 

Iso parvi, jossa nukkumatilaa usealle yöpyjälle.

Kerrosala  30 m2

Kokonaiskäyttöala  57 m2

26 Toteuta unelmasi - valitse Kimara



1:100

1:150

Kimara 62
Hyvä parvellinen saunamökki, jossa tilava 
tupa ja parvi sekä iso sauna ja pesuhuone.

Tupaan voi halutessa asentaa myös Kimara 
Minikeittiön.

Parvella nukkumatilaa usealle henkilölle.

Mökissä runsaasti katettua terassitilaa.

Kerrosala 29 m2

Kokonaiskäyttöala 62 m2
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Kimara Pariaitta
Tähän rakennukseen voi majoittua tosi isokin poruk-
ka. 

Voit sisustaa tämän joko oheisen mallin mukaan eli 
toinen osa parivuoteella ja vaatekomeroilla, tai niin 
että molemmat osat ovat erillisillä vuoteilla ja jopa 
kerrossängyillä halutessasi. Vinon sisäkaton vuoksi 
tosi valoisa ja avara tunnelma. 

Todellinen pihapiirin ”komistus”!

Kerrosala 18 m2

Kokonaiskäyttöala 26 m2

1:100
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Kimara Luhtiaitta
Perinteinen pariluhti. Alakerrassa erillinen iso makuuhuone, 
näppärä tupa josta käynti isolle parvelle. Alakerran makuu-
huoneen lisäksi parvella paljon nukkumapaikkoja. 

Tähän mökkiin majoittuu todella isokin porukka. Todellinen 
pihapiirin ”komistus”! 

Kerrosala 29 m2

Kokonaiskäyttöala 52 m2

alakerta 1:100

yläkerta 1:100
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Kimara Grillikota
Tässä ”kulinaristien” todellinen unelmatila. Täällä valmistat 
mitä makoisimmat herkut niin kesällä kuin talvellakin.

Grillikota on myös oivallinen seurusteluun ja illanviettoon.

Kerrosala 15 m2

Kokonaiskäyttöala 15 m2

1:100
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Kimara Pihakeittiö
Tässä loistava ratkaisu ruoan laittoon ja sen nauttimiseen ulkona. 
Voit tehdä tähän grillin, puuhellan, takan jne omien mieltymys-
tesi mukaan. Myös oiva paikka illan istujaisiin ja seurusteluun. 

Kokonaiskäyttöala 14 m2

1:100

Kimara Grillikatos
Perinteisen mallinen grillikatos, jossa penkit kolmella sivulla joten illan istujaisiin 
sopii todella monta seurustelijaa. Voit muurata lattian keskelle esim. hormitiiles-
tä noin 650 x 650 mm:n kokoa olevan grillin, jonka hiilloksen voit tehdä vaikka-
pa puita polttamalle. Todella loistava ja tunnelmallinen grillikatos.

Kokonaiskäyttöala 6 m2

1:100
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Kimara saunamökkien ja aittojen toimitussisältö:
1. Täyspuuosatoimitus (vakiotoimitus)
• sokkelikaista alimman hirsikerran ja perustuksen väliin 
• hirsikehikko valmiiksi työstettynä ja numeroituna 
• tiivistenauha hirsien väliin (pyöröhirsi) 
• tuplatiivistenauha hirsien väliin (höylä- ja lamellihirsi) 
• hirsien asennustarvikkeet: puutapit, teräspultit, jatkosraudat 
• ikkuna- ja oviaukkojen karapuut  
• kevytväliseinien puuosat: runkopuut, hirsipaneelit hirsityypin mukaan
• huopakatteen aluslaudat (raakapontti) 
• yläpohjan tuuletusrakorimat ja tuuletushatut 
• kattopalkit kiinnittimineen ja nauloineen 
• yläpohjan tuulensuojakangas 
• yläpohjan höyrynsulkumuovi, saunan kattoon alumiinipaperi 
• yläpohjan harvalaudoitus 
• sisäkattopaneelit 
• sivuräystäslaudat 
• päätyräystäslaudat 
• päätyräystäiden kolmiorimat 
• päätyräystäiden hattulaudat 
• sivu- ja päätyräystäiden koristepalat (puukat) 
• lattialaudat kuiviin tiloihin ja parvelle 
• lattian höyrynsulkumuovi 
• lattiavasat 
• lattiavasojen kannatinrimat (pilariperustus) 
• lattiavasojen naulauslaudat (laattaperustus) 
• lattian tuulensuojalevyn kannatinlaudat (pilariperustus) 
• kuistin lattialaudat painekyllästetty 
• kuistin lattiavasat painekyllästetty 
• ulkoportaat kolmella askelmalla painekyllästetty 
• ulko-ovet valmiiksi lasitettuina ja suojakäsiteltyinä 
• saunanovi valmiiksi lasitettuna ja suojakäsiteltynä 
• kaksinkertaiset ikkunat aitoristikolla, pintaheloineen, suojakäsiteltyinä 
• ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopuoliset vuorilaudat ja koristeosat 

• ikkunoiden ja ulko-ovien sisäpuoliset vuorilaudat ja koristeosat 
• väliovien vuorilaudat ja koristeosat
• saunan oven vuorilaudat ja koristeosat 
• saunan lauteet ja penkki asennusvalmiina elementteinä 
• parven portaat valmiiksi lakattuna (parvimallit) 
• parven kaiteet 
• jalka- ja kattolistat, myös parvi 
• kuistin kaiteet, palkit, pilarit ja säätöjalat 
• lisäksi Kimara-rakentajakansio, joka sisältää pohja-, julkisivu- ja 
  leikkauspiirustukset rakennuslupaa varten sekä perustuksen mitta-
  piirroksen ja periaateleikkauksen, rakennepiirustukset vakio-
  rakenteista, vakiomallien ja -rakenteiden pystytysohjeet, varastointi-
  ohjeet, maalausohjeet sekä muita ohjeita rakentamiseen.

2. Lisäpaketti (lisätoimitus)
Vesikate
• huopakaton alushuopa  
• bitumikattolaatta, väri musta  
• räystäskaista sivuräystäisiin, väri musta 
• harjalevyt, väri musta
• muovipinnoitettu räystäspelti sivuräystäisiin, väri musta
Lämpöeristeet
• mineraalivilla yläpohjaan
• mineraalivilla välipohjaan (parvimallit)
• mineraalivilla kevytväliseiniin
• mineraalivilla alapohjaan (kuivat tilat)
Ovien pintahelat
• ulko-ovien messinkiset painikkeet, avainpesät ja vääntönupit  
• väliovien messinkiset painikkeet ja peitekilvet
• saunan oven vetimet
Hyttyspuitteet
• hyttyspuitteet tuuletusikkunoihin
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Hinnaston tarjoushinnat ovat 95 x 170 mm höylähirrellä. Mikäli tämä hirsikoko ei ole sinulle sopiva, voit tietysti valita 
Kimaran laajasta neljäntoista hirsimallin valikoimasta itsellesi sopivin hirsimalli ja -koko ( löytyvät sivulta 2).  
Kysy talomyyjältämme hinta ja toimitusaika ja pyydä myös lisäpaketin hinta.

Rakentamiseen kuuluu tässä esitetyn Kimara-toimituksen (täyspuuosatoimitus + lisäpaketti) lisäksi mm. seuraavia han-
kintoja: tontti ja liittymät, LVIS-, perustus- ja maarakennussuunnitelmat, maa-ainekset, routa- ja vesieristeet, perustukset 
ja betonirakenteiset lattiat / välipohjat, pellitykset, kattoturvatuotteet ja rännit, savuhormit, LVIS- tarvikkeet, sisustus- ja 
pintakäsittelymateriaalit kiinnitystarvikkeineen. Kimara-toimitus ei sisällä rakennuspaikalla tehtävien töiden kustannuksia. 
Tämä on lyhyt kuvaus asiakkaan hankintaan jäävistä töistä ja tarvikkeista. Lisätietoja hinnoista ja rakennushankkeesi toteu-
tuksesta saat ammattitaitoiselta Kimara-myyjältäsi.
Rakentamisen kokonaiskustannukset: Rakennustutkimus RTS Oy:n rakentajatutkimuksen mukaan vuonna 2008 raken-
nettujen vapaa-ajan asuntojen keskimääräiset rakentamiskustannukset olivat valmiiksi teetettynä, ilman tonttia 1370 e/
bruttoalaneliö (rakennuksen lämpimien lattioiden kokonaispinta-ala). Kustannukset vaihtelevat merkittävästi johtuen 
suunnittelu- ja toteutustavasta, materiaalien ja työn hinnan vaihteluista, käytettyjen tuotteiden ja palvelujen laatueroista 
sekä varustelun ja huonetilojen runsaudesta. Olennaisesti hintaan vaikuttaa myös onko kyseessä vain kesäkäyttöön vai ym-
pärivuotiseen käyttöön tarkoitettu rakennus. RTS Oy:n tutkimuksessa vapaa-ajan asuntojen hinnat vaihtelivat 740-2500 e/ 
bruttoalaneliö.

Esitteessä annetut mitat ovat hirren keskeltä keskelle mittoja. Kerrosalat on laskettu rakennuksen ulkoseinien ulkomittojen 
mukaan. Kerrosalat vaihtelevat eri hirsipaksuuksilla, esitteessä kerrosalat on laskettu 95 mm paksulla höylähirrellä. Parven 
kerrosalaan on laskettu yli 1600 mm korkea osa. Kokonaiskäyttöalaan on laskettu lämminala, parvi sekä kuisti. Tämän esit-
teen tarjoushinnat ja sisällöt koskevat vain näitä esitteessä olevia malleja. 




