
Hyödynnä nyt 
Kimara-Suosikkien

MAHTAVAT 
HINTAEDUT!

www.kimara.fi

Talo-
Suosikit



Kimara - 
luonnollinen osa

ekologista
asumistapaa!
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Kimara-talojen ulkoseinävaihtoehdot

Pyöröhirsi, 
210 tai 230 mm 
ilman lisäläm-
möneristystä

Lamellihirsi 
180, 205, 243 tai 
275 mm ilman lisä-
lämmöneristystä

Sisäpuolinen 
lämmöneristys

Ulkopuolinen
lämmöneristys

Lamellihirsi

Lämmöneriste

Tuulensuoja

Tuuletusrako

Ulkovuorilauta

Sukupolvesta toiseen meissä asuu halu irtautua 
arjesta ja lähteä saaristoon, järvimaisemaan tai 
tunturin kupeseen. 

Siksi Kimara-hirsitaloissa on suunnittelussa otettu 
huomioon kaksi lähtökohtaa: suomalainen luonto ja 
asuminen. 

Kattava Kimara-hirsitalomallistomme sisältää laajan 
valikoiman vaihtoehtoja pienperheen tupaidyllistä 
kartanomaiseen hohtoon. Lisäksi joustavat 
huonekorkeudet ja pitkälle kehitetty toiminnallisuus 
mahdollistavat rakentajakohtaiset ratkaisut.

Siksi Kimara-hirsitalo on kestävä päätös.

Esitteen sivulta 31 voit lukea, kuinka tekemällä 
nyt oikeita valintoja edistät tulevien sukupolvien 
egologista elämäntapaa.

Tutustu tähän edulliseen Kimara Talosuosikit 
-mallistoon ja valitse Sinulle ja perheellesi sopiva 
hirsikoti. 

Kimara on sijoitus elämään!

Katso koko mallisto: www.kimara.fi

Kimara - elämisen tasoa!

Kimaran saat kahdella 
eri toimitustavalla

Täyspuuosa-
toimitus

Jätti-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat ikkunoineen ja ovi-
neen. Pääset rakentamisessa jo pitkälle.
Toimitussisältö takasivulla.

Saat täydellisen puuosatoimituksen lisäksi tosi 
runsaan varustelun. 
Katso varustelut takasivulta!

Pyöröhirret, mänty

KIMARA-HIRSIVALIKOIMASTA LÖYDÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEESI SOPIVAN HIRSIVAIHTOEHDON

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 mm120 x 170 mm
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Kimara K 67
Pienen perheen hirsikoti. Hyvä katettu 
saunaterassi lisää viihtyvyyttä.

3 h+k
Huoneistoala  67 m2

kerrosala 75 m2

Kokonaisala  85 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

Kimara on suomalaista puurakentamista parhaim-
millaan.
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Kimara K67
05.11.2008

K 67 1:100

Täyspuuosa-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat ikkunoineen 
ja ovineen. Pääset rakentamisessa jo 
pitkälle.
Toimitussisältö takasivulla.
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K 73 1:100

Kimara K 73
Kolmen huoneen ja keittiön kokoinen näppärä 
pienen perheen hirsikoti.
Sopii mainiosti nuorenparin ensipesäksi.

3 h+k
Huoneistoala  73 m2

kerrosala 80,5 m2

Kokonaisala  88 m2

Aidossa Kimara-hirsitalossa on puhdas huoneil-
ma. ja se kestää sukopolvelta toiselle.

Kuvan talo höylähirrestä.

Jätti-
toimitus

Saat täydellisen puuosatoimituksen 
lisäksi tosi runsaan varustelun. 
Katso varustelut takasivulta!
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K 74 1:100

Kimara K 74
Avara olohuone-keittiö -osa. Mukavuutta 
lisää olohuoneen vieressä oleva terassi.

Nätti ”pikkutalo”.

3 h+k
Huoneistoala  74 m2

kerrosala 83 m2

Kokonaisala  95 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

Kuvan talo lamellihirrestä lyhytnurkilla (citynurkka) Valoisat ja avarat Kimara-talot ilmavine ja korkeine oleskelutiloineen luovat 
viihtyisyyttä.
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K 89 1:100

Kimara K 89
Hyvä perusmalli, jossa kolme eri vaihtoehtoa. Yksita-
soinen on pienen perheen koti (K 89 ). 
Mikäli haluat ennakoida kasvuvaraa, rakenna silloin 
Kimara K 89 vinttivarauksella, jolloin yläkerran voit 
viimeistellä asumiseen tarpeittesi mukaan (ulkokuva ja 
tiedot sivulla 8). 

Tai toteuta heti 5 huonetta ja keittiön kokoinen hirsiu-
nelma K 115, jonka ulkokuva ja tiedot myös sivulla 8.

3 h+k
Huoneistoala  89 m2

kerrosala 92 m2

Kokonaisala  104 m2

Kimara-hirsitalo on kestävä päätös.

Kuvan talo lamellihirrestä.
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Kimara K 89/K 115
Tässä edellisen sivun pohjaratkaisu Kimara 
K 89 vinttivarauksella sekä Kimara K 115 
vintillä. Ulospäin molemmat vaihtoehdot 
ovat samanlaisia. Todella tehokas malli, 
jossa ei hukkatilaa ole. 

Valitse näistä kolmesta vaihtoehdosta 
itsellesi sopiva malli.

Kimara K 89
vinttivarauksella

Kimara K 115
vintillä

3 h+k + vinttivaraus
Huoneistoala  89 m2

kerrosala 97 m2

Kokonaisala  104 m2

5 h+k vintillä
Huoneistoala  115 m2

kerrosala 137 m2

Kokonaisala  144 m2

K 89/K 115 1:100

yläkerta 
malliin 
K 115 1:150

Kuvan talo lamellihirrestä.
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Kimara K 93
Pieni tehokas hirsikoti, jossa kahden makuu-
huoneen lisäksi kolmas makuuhuone parvella.
Tosi avara olohuone isoine ikkunoineen ja kor-
keine huonetiloineen.
Paljon terassitilaa.

Kuvan talo lamellihirrestä.

3 h+k+parvi
Huoneistoala  93 m2

kerrosala 103 m2

Kokonaisala  145 m2

K 93 1:100

K 93 parvi
1:150
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Kimara K 104
Hyvä ja avara pohjaratkaisu. Kolme tilavaa 
makuuhuonetta ja hyvä kodinhoitohuone 
ja pesuhuone.

4 h+k
Huoneistoala  104 m2

kerrosala 114 m2

Kokonaisala  126 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

K 104 1:100

Kimaran saat kahdella eri toimitustavalla

Täyspuuosa-
toimitus

Jätti-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat 
ikkunoineen ja ovineen. 
Pääset rakentamisessa jo 
pitkälle. Toimitussisältö 
takasivulla.

Saat täydellisen puuosa-
toimituksen lisäksi tosi 
runsaan varustelun. 
Katso varustelut taka-
sivulta!
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K 105 1:100

Kimara K 105
Hyvä valoisa ja avara hirsikoti. Pajon terassi-
tilaa ja lisäksi viihtyisä katettu saunakuisti.

4 h+k
Huoneistoala  105 m2

kerrosala 115 m2

Kokonaisala  168 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.
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K 109 1:100

Kimara K 109
Hyvä selkeä pohjaratkaisu, jossa kolme tilavaa 
makuuhuonetta sekä iso keittiö. Avaruutta 
lisää olohuone-keittiöosan vino sisäkatto. 
Tilavat kodinhoitohuone ja pesuhuone.

Kimara K 109 -talosta muunnosmalli K 109 B.
Muutoksena mm. sisääntulokuisti harjakuistiksi ja 
lisätty talon päätyyn katettu saunakuisti. Malli on 
niinsanottu lyhytnurkka-versio.
Tarkemmat tiedot talomallista saat Kimara-myyjältäsi.

4 h+k
Huoneistoala  109 m2

kerrosala 118 m2

Kokonaisala  121 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

Kimaran saat kahdella eri toimitustavalla

Täyspuuosa-
toimitus

Jätti-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat 
ikkunoineen ja ovineen. 
Pääset rakentamisessa jo 
pitkälle. Toimitussisältö 
takasivulla.

Saat täydellisen puuosa-
toimituksen lisäksi tosi 
runsaan varustelun. 
Katso varustelut taka-
sivulta!

12 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta.                                         www.kimara.f i



Kimara K 112 on tyylikäs 
ja persoonallinen myös 
pihan puolelta.

K 112 1:100

Kimara K 112
Tässä on oivaa suunnittelua ja hirsi-
osaamista parhaimmillaan. 
Talon erikoisuuksiin kuuluu mm. jän-
nästi ulokkeeseen sijoitetut sauna ja 
saunakuisti, jotka onnistuneesti su-
lautuvat rakennuksen pihajulkisivuun. 
Tilava lasikuisti sekä valokatteellinen 
iso avoterassi ovat tämän unelmako-
din ”extraa”.

4 h+k
Huoneistoala  111,5 m2

kerrosala 122 m2

Kokonaisala  157 m2

Kuvan talo lamellihirrestä hirsipäädyllä.

Kimaran yksityiskohdat ovat 
ilo silmälle.
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K 116 1:100

Kimara K 116
Tyylikkään näköinen ison perheen hir-
sikoti. Keittiö-ruokailu erotettu omana 
ryhmänä heti sisäänkäynnin yhteydessä. 
Tulisija talon sydämessä ja paljon viihtyi-
sää terassitilaa.

4 h+k
Huoneistoala  116 m2

kerrosala 126 m2

Kokonaisala  156 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

Toimivat tilaratkaisut toistuvat kaikenkokoi-
sissa malleissa.
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Kimara K 117
Valoisa ja avara hirsikoti. Tilavat makuu-
huoneet, avara keittiö-olohuone.
Hyvä saunaosasto kodinhoitohuoneineen 
sekä mahdollisuus laittaa puulämmittei-
nen kiuas. 
Paljon terassitilaa ja lisäksi viihtyisä katet-
tu saunakuisti.

4 h+k
Huoneistoala  117 m2

kerrosala 127 m2

Kokonaisala  177 m2

K 117 1:100
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Kimara K 119
Suosittu ison perheen yksiker-
roksinen hirsikoti. Avaruutta 
oleskeluun lisää olohuoneen ja 
keittiön vinot sisäkatot. 
Sisäpihalla kiva katettu kuisti.

5 h+k
Huoneistoala  119 m2

kerrosala 129 m2

Kokonaisala  146 m2

Kuvan talo lamellihirrestä hirsipäädyllä

K 119 1:100

Kuvan talo lamellihirrestä hirsipäädyllä

Aito hirsi luo tunnelmaa!

Kuvan talo lamellihirrestä.
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05.11.2008
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Kimara K 121
Tosi näyttävä ja tilava hirsikoti. Keskikoisesta ne-
liömäärästään huolimatta hyvin tilava ja toimin-
noiltaan selkeä hirsitalo. Talossa on upeat oleske-
lutilat ja isot makuuhuoneet yläkerrassa. 
Alakerrassa vieraita varten erillinen vierashuone. 
Julkisivua komistaa kivannäköinen parveke.

4 h+k
Huoneistoala  121 m2

kerrosala 132 m2

Kokonaisala  146 m2

Kuvan talo lamellihirrestä.

K 121 1:100

K 121 
yläkerta 
1:150

Kotoisassa Kimara-hirsitalossa todella viihtyy.
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Kimara K 122
Valoisa ja avara hirsikoti. Hyvä 
saunaosasto ja erittäin tarpeellinen 
tekninen tila.
Paljon terassitilaa.

K 122 1:100

4 h+k
Huoneistoala  122 m2

kerrosala 132 m2

Kokonaisala  174 m2

Kimaran saat kahdella 
eri toimitustavalla

Täyspuuosa-
toimitus

Jätti-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat ikkunoi-
neen ja ovineen. Pääset raken-
tamisessa jo pitkälle.
Toimitussisältö takasivulla.

Saat täydellisen puuosatoi-
mituksen lisäksi tosi runsaan 
varustelun. 
Katso varustelut takasivulta!
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Kimara K 132
Mahtava hirsikoti rinnetontille. Tilava tupa-
keittiö ja koko päädyn mittainen parveke. 
Alakerrassa tilava takkahuone, työhuone 
sekä saunaosasto.

5 h+k
Huoneistoala  132 m2

kerrosala 162 m2

Kokonaisala  190 m2

K 132 alakerta 1:150

K 132 1:100

19www.kimara.f i                                 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta.

Kuvan talo lamellihirrestä 



K 134 1:100

Kimara K 134
Tyylikäs uutta suunnittelua oleva ”toivekoti”. 
Upea olohuone-keittiöosa on vinojen sisäkattojen 
vuoksi erittäin ilmava. Hyvä saunaosasto ja tilava 
kodinhoitohuone. 
Paljon katettua terassitilaa.

4 h+k
Huoneistoala  134 m2

kerrosala 148 m2

Kokonaisala  191 m2

Kuvan talo lamellihirrestä 
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Kuvan talo lamellihirrestä 

K 149 
yläkerta 

1:150

Kimara K 149
Tilava hirsikoti isollekin perheelle. Keittiö-
olohuone upean avara, iso saunaosasto ja 
hyvä katettu terassi. 
Kiva parveke omalle pihalle päin.

5 h+k
Huoneistoala  149 m2

kerrosala 167 m2

Kokonaisala  187 m2

K 149 1:100
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K 150 1:100

Kimara K 150
Upea nykyajan hirsikoti isollekin 
perheelle. Mahtava keittiö-ruokailu-
olohuone -osa. Olohuoneen koro-
tettu sisäkatto tuo lisää avaruutta. 
Hyvä saunaosasto. 
Hyvä katettu terassi.

5 h+k
Huoneistoala  150 m2

kerrosala 162 m2

Kokonaisala  191 m2

Kuvan talo lamellihirrestä City-nurkalla.

22 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta.                                         www.kimara.f i



Kimara K 152
Unelmahirsikoti isommallekin perheelle. Avara 
olohuone-keittiötila, jossa myös tilava ruokailu-
erkkeri. Tosi tilava kodinhoitohuone sekä alakerran 
makuuhuone. 
Hyvä katettu terassi, jolla varmasti paljon käyttöä 
kesäaikana.

5 h+k
Huoneistoala  152 m2

kerrosala 172 m2

Kokonaisala  191 m2

Kuvan talo lamellihirrestä. 

K 152 
yläkerta 
1:150

K 152 1:100
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Kimara K 159
Upea isollekin perheelle riittävä hirsikoti. Avara 
ja valoisa olohuone, ja korkeuttakin riittävästi. 
Hyvä saunaosasto ja saunakuisti.

5 h+k
Huoneistoala  159 m2

kerrosala 173 m2

Kokonaisala  218 m2

Kuvan talo lamellihirrestä. 

K 159 1:100

K 159 
yläkerta 
1:150
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Kimara K 174
Jos haluat asua kolmen kerroksen hirsikodissa, valitse 
tämä upea ”hirsilinna”.
Avaraa tilaa on ruhtinaallisesti. Todella unelmakoti.

5 h+k
Huoneistoala  174 m2

kerrosala 194 m2

Kokonaisala  228 m2

K 174 parvi 1:150

K 174 1:100

K 174 
yläkerta 
1:150
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Kimara K 189
Tässä lisää Kimaran uutta modernia suunnittelua. 
Todella tilava hirsikoti, joka City-nurkkaisena sopii-
mainiosti myös kaupunkitontille. 
Iso oleskelutila ja tilava saunaosasto.

5 h+k
Huoneistoala  189 m2

kerrosala 212 m2

Kokonaisala  245 m2

K 189 
yläkerta 
1:150

K 189 1:100
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K 200 1:100

Kimara K 200
Kimara-malliston lippulaiva 
rinnetontille. Todella upea ison 
perheen unelmakoti. Vinon si-
säkaton alta löytyy avara oleske-
lutila.

6 h+k
Huoneistoala  200 m2

kerrosala 257 m2

Kokonaisala  327 m2

K 200 alakerta 1:150

Kuvan talo lamellihirrestä 
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Kimara K 102 paritalo
Hyvä paritalo esim. golf- tai hiihtokeskuk-
seen. Huoneistosta löytyy kaikki tarpeellinen 
pienelle porukalle.
Varaston voi tarvittaessa tehdä myös lämpi-
mäksi.
Soveltuu hyvin myös vuokrauskäyttöön.

6 h+k
Huoneistoala  (2 x 51 m2) 102 m2

kerrosala (2 x 60 m2) 120 m2

Kokonaisala  158 m2

K 102 1:100

Kimaran saat kahdella 
eri toimitustavalla

Täyspuuosa-
toimitus

Jätti-
toimitus

Sisältää kaikki puuosat ikkunoi-
neen ja ovineen. Pääset raken-
tamisessa jo pitkälle.
Toimitussisältö takasivulla.

Saat täydellisen puuosatoi-
mituksen lisäksi tosi runsaan 
varustelun. 
Katso varustelut takasivulta!
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Kimara K 140 
paritalo
Loistava paritalo esim. hiih-
tokeskukseen rakennettavak-
si. Avara ja valoisa oleskelu, 
hyvät makuuhuoneet ja kol-
mas makuuhuone parvella. 
Tärkeä välinevarasto sisään-
käynnin yhteydessä. Myös 
paljon terassitilaa.
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6 h+k
Huoneistoala (2x70 m2)  140 m2

kerrosala (2x81 m2) 162 m2

Kokonaisala  204 m2

K 140 1:100

K 140 
parvi 1:150
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Kimara AK 9
Hyvä autokatos-varasto.

Kimara AT 29
Edullinen autotalli-
varaston perusmalli.

Kimara AT 32
Hiukan tilavampi auto-
talli ja varaston lisäksi 
näppärä katos.

Kimara AT 52
Tilava kahden auton talli 
ja iso varasto.

Kerrosala 9 m2

Kokonaisala  29 m2
Kerrosala 29 m2

Kokonaisala  29 m2

Kerrosala 32 m2

Kokonaisala  38 m2

Kerrosala 52 m2

Kokonaisala  52 m2
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Hirsirakennus on 
ekologinen vaihtoehto

Tutkimusten mukaan hirsiseinän raken-
taminen on ekologisuudessa aivan omaa 
luokkaansa. Hirsiseinän valmistus kuluttaa 
energiaa erittäin vähän ja samalla myös 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset. Hirsiseinän 
valmistamiseen käytettävä energia on pääosin 
(yli 80 %:sti) uusiutuvaa energiaa. Itse asiassa 
valmistuksen yhteydessä syntyy sivutuotteena 
(puru ja hake) kaksi kertaa enemmän puhdas-
ta energiaa kuin hirsiseinän valmistamiseen 
kuluu. Lisäksi seinään sitoutuu pitkän elin-
kaarensa ajaksi kymmenkertaisesti se hiili-
dioksidimäärä, joka valmistuksen yhteydessä 
hiilidioiksidipäästöjä vapautuu ilmakehään. 

Tämä ns. hiilinielu kompensoi käytännössä 
rakennuksen käytön aikaista energiakulutusta 
lämmitysmuodosta riippuen 6 -12 vuotta. 
Hirsiseinän valmistaminen vähentää siis kas-
vihuonekaasupäästöjä.

Asu ja elä ekologisesti

Hirsirakennus tarjoaa loistavat puitteet elää 
mukavasti ja ekologisesti. Nykyaikaisella tek-
nologialla valmistettu hirsirakennus on tiivis 
ja energiatehokas. Massiivisen hirsiseinän hy-

vän lämmönvarauskyvyn vuoksi seinän pinta 
henkii aina sopivaa lämpötilaa. Seinä kyke-
nee keväällä ja syksyllä varaamaan itseensä 
lämpöä suoraan auringon säteilystä. Kesäisin 
siihen varastoituu yöviileyttä. Näin hirsi tasaa 
lämpötiloja ja vähentää lämmitys- ja viilen-
nystarvetta, joten se säästää paljon energiaa!

Hirsitalossa on 
hyvä hengittää

Hirsirakennus tarjoaa perheellesi ylivoimaisen 
hyvän sisäilman. Hirsiseinä tasaa tehokkaasti 
sisäilman kosteus- ja lämpötilavaihteluita, 
jolloin sisäilman laatua heikentävien bak-
teerien, virusten ja pölyn määrä on erittäin 
vähäinen. Yksi hirsirakennuksessa vietetty 
vuorokausi on tehnyt monesta suomalaisesta 
”hirsifanin” loppuelämäkseen!

Hirsi on kierrätettävä 
materiaali

Elinkaarensa lopussa hirsirakennuksen puu-
materiaalia voidaan kierrättää uuteen käyt-
töön joko hirsiseinänä, uudelleen sahattuna 
runkopuutavarana tai uusiutuvana energiana.

Tekemällä nyt oikeita valintoja edistät myös 
tulevien sukupolvien ekologista elämäntapaa!

Hirsi - kaunis, riskitön ja 
ekologinen rakennusmateriaali 

Hirsiseinän nerokkuus on sen yksinkertaisuudessa. Siinä on pääasiassa 
vain yhtä materiaalia, joka on jo valmiiksi testattu tulipalopakkasissa, 
kesähelteissä, myrskytuulissa ja sateissa. 

Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteiden 
vaihtelu yhdessä lisätyn eristyspaksuuden 
kanssa lisää monikerroksisten seinien ho-
meriskiä. Massiivihirsiseinä on myös näissä 
olosuhteissa täysin riskitön rakenne. Yksiai-
neisena homogeenisenä rakenteena kosteus 
ei tiivisty rakenteisiin.

Kimara täyttää kiristyvät 
energiavaatimukset

1. 1. 2010 Suomessa astuivat voimaan uudet 
rakennusten energiatehokkuusmääräykset. 
Uusien määräysten tavoitteena on alentaa 
rakennusten energiankulutusta 20 %.

Määräykset koskevat asuinrakennuksia ja 
suuria kokovuotiseen käyttöön tarkoitettuja 
lomaasuntoja. Rakennukset eivät kuulu mää-
räysten piiriin, kun rakennuksen pinta-ala on 
enintään 50 m2 tai käyttö ei ole tarkoitettu 
kokovuotiseksi tai talviaikaiseksi yli neljän 
kuukauden ajan vuodessa. Määräykset eivät 
siis koske pieniä huviloita eikä yli 50 m2 
vapaa-ajan asuntoja, jos käyttö on talviaikaan 
satunnaista.

Massiivisella hirsirakenteella on lukuisia suo-
tuisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia:

•  Puuhun sitoutuu runsaasti hiiltä (ns. hiilinielu)
•  Hirsirakennuksen valmistamiseen kuluu erittäin 
 vähän uusiutumatonta energiaa ja valmistuksessa 
 syntyy enemmän energiaa kuin kuluu
•  Puu on uusiutuva ja täysin kierrätettävä raaka-aine
•  Massiivinen hirsirakenne varaa itseensä 
 aurinkoenergiaa
• Hirsinen seinärakenne on rakennusfysikaalisesti 
 varmatoiminen
•  Hirsiseinä tasapainottaa sisäilman kosteutta ja 
 näin parantaa rakennuksen sisäilman laatua

Näiden ominaisuuksiensa vuoksi massiiviselle 
(paksuus vähintään 180 mm) hirsiseinälle on 
energiamääräyksissä määritetty muista seinä-
rakenteista lievemmät vaatimukset.

Hirsisten omakotitalojen ja ympärivuotisten 
yli 50 m2 loma-asuntojen rakentaminen on 
siis edelleen mahdollista myös massiivihirsil-
lä, joiden paksuus on vähintään 180 mm.

Tulevat 
energiamääräykset 2012

Hiilidioksidipäästöjen pienentämistavoittei-
den myötä energiamääräykset tulevat seuraa-
van kerran muuttumaan vuonna 2012.
Niissä siirrytään tarkastelemaan yksittäisten 
kulutustekijöiden sijasta kokonaisenergian 
kulutusta. Hirsirakennusten suotuisat vaiku-
tukset (täysin uusiutuva raaka-aine, hiilinielu, 
yms.) tullaan määräyksissä edelleen huomioi-
maan lievennyksien muodossa.

2012 jälkeenkin energiamääräykset tule-
vat edelleen kiristymään. Tällöin siirrytään 
tarkastelemaan rakennuksen koko elinkaaren 
ympäristövaikutuksia. Näin hirsirakennusten 
ekologisuus tulee kokonaisuutena huomioi-
duksi.

Hirsi on jo tänään oikea ratkaisu niille, jotka 
haluavat kantaa vastuunsa ympäristömme 
tilasta myös tulevaisuudessa!

Kimara täyttää kiristyvät energiavaatimukset 
niin tiiviydeltään, ekologisuudeltaan, sisäil-
man laadultaan kuin rakenteellisestikin. 
Uusien määräysten aktiivinen seuraaminen 
ja niiden noudattaminen takaavat, että 
Kimara-hirsirakennukset soveltuvat erin-
omaisesti omakotitaloksi tai ympärivuotiseen 
vapaa-ajan viettoon. Tutkimustyön tuloksena 
voimme tarjota taloihin ja ympärivuotisiin 
vapaa-ajan asuntoihin useita energiatehok-
kaita, määräykset täyttäviä vaihtoehtoja. 

Pakettiimme kuuluvat kaikki tarvittavat ma-
teriaalit, tarkat työohjeet ja halutessasi myös 
tiiviysmittauspalvelu.

Nykyaikaisen teknologian avulla voimme tehdä paljon ympä-
ristömme hyväksi nykyisestä elintasostamme tinkimättä. 
Tule mukaan Kimaran ekologiseen elämäntapaan!

Kimara - luonnollinen osa 
ekologista elämäntapaa!



Täyspuuosatoimitus
• sokkelikaista alimman hirsikerran ja perustuksen väliin 
• hirsikehikko valmiiksi työstettynä ja numeroituna 
• tiivistenauha hirsien väliin 
• hirsien asennustarvikkeet; puutapit, teräspultit, jatkosraudat 
• ikkuna- ja oviaukkojen karapuut 
• lisäeristysseinän puuosat 195 mm eristeelle 
  (höylähirret 95x170 ja 120x170 mm 
   sekä lamellihirret 95x170, 135x170 ja 135x275 mm)
• kevytväliseinien puuosat; runkopuut, hirsipaneelit hirsityypin 
  mukaan
• asennusvalmiit naulalevyristikot tai kattokehät 
  (kattokehät vinttimalleissa) 
• päätykolmioiden rungot ja tuulensuojat 
• päätykolmioiden ulkopuolen hirsipaneelit tai pystyrimalauta 
• tiilikaton tai peltikaton ruoteet ja aluskate tai raakapontti 
   huopakatolle 
• yläpohjan tuulensuojalevyt ja tuuletusrakorimat
• yläpohjan tuuletusventtiilit muovipinnoitettua peltiä (huopakatolle) 
• yläpohjan höyrynsulkumuovi, saunan kattoon alumiinipaperi 
• yläpohjan harvarimoitus
• sisäkattopaneelit 
• sivuräystäslaudat 
• päätyräystäslaudat 
• räystään aluslaudat (ei huopakatolle)
• päätyräystäiden kolmiorimat (huopakatolle)
• päätyräystäiden hattulaudat (huopakatolle)
• sivu- ja päätyräystäiden koristeosat 
• yläkerran lattialaudat ja jalkalistat (vinttimallit)  
• parvekkeen lattialaudat painekyllästetty  
• parvekkeen lattiavasat painekyllästetty 
• parvekkeen lattiavasojen alapuolen harvalaudoitus 
• valkoiset ulko-ovet lasitettuina 
• tuulikaapin ovi lasiaukollinen mäntypeiliovi, lasitettuna 
   ja lakattuna 
• väliovet mäntypeiliovia valmiiksi lakattuna 
• saunan ovi kokolasiovi, savunharmaa
• kolminkertaiset MSEA-Energy -ikkunat irtoristikoilla
• ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopuoliset vuorilaudat ja koristeosat 
• ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset vuorilaudat ja koristeosat 
• saunan katto- ja seinäpaneelit 
• saunan lauteet ja penkki asennusvalmiina elementteinä 
• yläkerran portaat ja porraskaiteet asennusvalmiina, valmiiksi 
  lakattuna (vintti- ja rinnemallit) 
• parven kaiteet 
• kuistin, terassin ja parvekkeen kaiteet, palkit, pilarit ja säätöjalat 
• lisäksi Kimara-rakentajakansio, joka sisältää pohja-, julkisivu- 
   ja leikkauspiirustukset rakennuslupaa varten sekä perustuksen 
   mittapiirroksen ja periaateleikkauksen, rakennepiirustukset 
   vakiorakenteista, vakiomallien ja  -rakenteiden pystytysohjeet, 
   varastointiohjeet, maalausohjeet sekä muita ohjeita rakentamiseen.

Esitteessä annetut mitat ovat hirren keskeltä keskelle mittoja. Kerrosalat on laskettu ra-
kennuksen ulkoseinien ulkomittojen mukaan. Kerrosalat vaihtelevat eri hirsipaksuuksilla, 
esitteessä kerrosalat on laskettu 205 mm paksulla lamellihirrellä. Yläkerran kerrosalaan 
on laskettu yli 1600 mm korkea osa. Kokonaisalaan on laskettu lämminala, vintti, parve-
ke sekä kuisti ja terassi.Pidätämme oikeuden tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden 
vaihtaa jokin tuote tai tuoteosa toiseen vastaavanlaatuiseen.

Rakentamiseen kuuluu tässä esitetyn Kimara Jättitoimituksen 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, LVIS- tarvikkeet, sisustus- ja pintakäsittelymateriaalit kiin-
nitystarvikkeineen. Jättitoimitus ei sisällä rakennuspaikalla tehtävien töiden kustannuk-
sia. Tämä on lyhyt kuvaus asiakkaan hankintaan jäävistä töistä ja tarvikkeista. Lisätietoja 
hinnoista ja rakennushankkeesi toteutuksesta saat ammattitaitoiselta Kimara-myyjältäsi.

Tule talomyyjän luo, häneltä saat tarkat tiedot talomalleista ja nii-
den toimitussisällöistä. Lisäksi talomyyjämme auttaa Sinua hirsikotisi 
suunnittelussa, rakennuslupa-asioissa sekä monissa muissakin raken-
tamiseen liittyvissä asioissa.

1. Alakerran lattiatarvikkeet
• lattialaudat kuiviin asuintiloihin
• lattian höyrynsulkumuovi tai vaihtoehtona vuorauspaperi
• lattiavasat kuiviin asuintiloihin
• lattiavasojen naulauslaudat
• jalkalistat
• kuistin ja terassin lattialaudat, painekyllästetty
• kuistin ja terassin lattiavasat, painekyllästetty
• ulkoportaat kolmella askelmalla, painekyllästetty

2. Ovien pintahelat
• ulko-ovien messinkiset painikkeet
• ulko-ovien messinkiset avainpesät ja vääntönupit
• väliovien messinkiset painikkeet ja avainkilvet
• saunan oven vetimet

3. Hyttyspuitteet
• hyttyspuitteet tuuletusikkunoihin

3. Vesikate
• palahuopakate alushuopineen
• vaihtoehtona tiilikate
• vaihtoehtona peltikate

4. Lämpöeristeet
• mineraalivilla yläpohjaan
• mineraalivilla välipohjaan (vinttimallit)
• mineraalivilla päätykolmioihin (vinttimallit)
• mineraalivilla kevytseiniin
• mineraalivilla alapohjaan
• mineraalivilla ulkoseiniin (lisäeristetyt talot)

5. Kiintokalusteet
• Petra -keittiökalusteet keittiöön
• Petra -kalusteet kodinhoitohuoneeseen
• Petra -komerot makuuhuoneisiin
• Petra -komerot eteiseen ja tuulikaappiin
• Petra -kalusteet pesuhuoneeseen (talo K 93)

6. Kodinkoneet
• Rosenlew -liesi
• Rosenlew -liesituuletin
• Rosenlew -astianpesukone
• Rosenlew -jää/pakastinkaappi
  (vain talot K 67, K 74, K 102 paritalo ja K 140 paritalo)
• Rosenlew -jää/viileäkaappi (paitsi K 67, K 74, K 102 ja K 140)
• Rosenlew -pakastinkaappi (paitsi K 67, K 74, K 102 ja K 140)

7. Tulisija ja hormi
• Uuniseppien varaava takkauuni Sointu valmiiksi asennettuna
  ja slammattuna (paitsi talot K 112 ja K 149), myös talon
  K 200 alakerran takkahuoneeseen
• Uuniseppien varaava takka-leivinuuni Katri valmiiksi asennettuna
   ja slammattuna (vain talot K 112, K 149 ja K 200 yläkerta)
• Takkojen lisävarusteena eduspelti ja takkavälinesarja
• Iki-harkkohormi joko päältäliitoksella tai lattiasta
  lähtevänä talomallin mukaan valmiiksi asennettuna ja
  slammattuna (päältäliitoksella vaihtoehtona Iki-teräshormi)
• Hormitarvikkeet mm. katon päällisen osan pellitys, sadehattu,
  laastit, tarvittavat palovillat, listat, hormin tiivistekumi
  ja hormin tiivisteteipit höyrynsulku

8. Kuljetus
• Kaikki Jättitoimituksen tavarat toimitetaan vapaasti rakennus-
   paikalle autorahtikelpoisen tien päähän (manner-Suomessa).

Toimitussisältö:
Voit valita Kimaraasi joko täyspuuosatoimituksen tai erikoisvarustellun, muhkean Jättitoimituksen:

Jättitoimitukseen sisältyy täydellisen 
puuosatoimituksen lisäksi:

Katso talopakettien hinnat 
erillisestä hinnastosta.


