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Asumisen asiantuntijan tarina
Lapponian historia on syntynyt yrityksen perustajan ja pääomistajan Jouko Riihimäen unelmista, ideoista 
ja ennen kaikkea ahkeruudesta. Yrittäjäksi ryhtyminen on ollut Riihimäelle elämäntapa ja sydämen asia jo 
lapsesta saakka. Ensimmäiset taskurahat ansaittiin jo kahdeksan vuotiaana käpyjä keräämällä ja kaksitoista 
vuotiaana Riihimäki keräsi varsin hyvillä tienisteillä metallia ystävänsä kanssa. Kuudentoista vanhana Riihi-
mäki pääsi sitkeän yrittämisen jälkeen Kemijoelle uittoon tukkipuolen lankapojaksi. Työtä tehtiin kuutena 
päivänä viikossa ja päivien pituus oli 12 tuntia. Seuraavat kaksi kesää kuluivat pöllikoneen kuljettajana. 
Nuoren miehen harrastuksiin kuului myös meripartio. 

Työ opetti ahkeraa tekijäänsä ja elämän kokemusta karttui lisää kun Riihimäki päätti lähteä Ruotsiin 
rakennustöihin. Kielitaito parani ja rakentaminen tuli tutuksi. Enää puuttui vain kaupallinen koulutus ja 
Riihimäki palasikin takaisin Suomeen suorittamaan kaupallisen tutkinnon. Kipinä asumisen asiantuntijaksi 
ryhtymisestä oli syttynyt.

Lapponia on toteuttanut asumisen unelmia jo lähes 30 vuotta
Riihimäen vankka kokemus ja ennakkoluuloton asenne kehittää jotain teknisesti parempaa, johtivat vuon-
na 1981 oman talotehtaan perustamiseen Kemin Lautiosaareen, josta ensimmäinen talopakettitoimitus 
lastattiin maaliskuussa 1982. Samalla syntyi kotimaan markkinoille uusi tuoteinnovaatio – lämpöhirsi.

Lämpöhirsituote saavutti nopeasti suuren suosion markkinoilla ylivoimaisten ominaisuuksiensa 
– lämpimyyden, rakentamisen nopeuden ja rakenteen elämättömyyden – ansiosta. Vuonna 1988 yhtiön 
perustajille myönnettiin vuoden yritäjä-palkinto. Uuden ja samalla Suomen moderneimman talotehtaan 
avajaisia vietettiin Kemin Ajoksessa 18.8.1989. 1990-luvun raskaiden lamavuosien jälkeen Lapponia kasvoi 
ja kehittyi jälleen tasaisesti. Uutuusmalleja esiteltiin asuntomessuilla ja kiitosta saatiin myös Suomen 
presidentiltä.

2000-luvulla Lapponia on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä merkittävänä laadukkaiden puutalojen 
valmistajana. Yhtiön menestys vientimarkkinoilla osoittaa, että talot ovat omaleimaisia suomalaisia taloja, 
mutta samalla myös riittävän kansainvälisiä löytääkseen ystäviä eri puolelta maailmaa.

Lapponian matka puutalokonserniksi
Tänä päivänä Lapponia on luotettava ja monipuolinen puutalokonserni, joka tarjoaa asiakkaillemme 
kaikilla markkinoilla olevilla tekniikoilla toteutettuja puutaloja. On unelmasi sitten perinteinen tai moderni 
hirsi- tai puutalo, voit luottaa asumisen unelmasi meidän käsiimme. Olemme edelleenkin tunnettuja erin-
omaisista tilaratkaisuistamme ja haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Lapponia on ollut perustamisesta saakka innovatiivinen ja nuorekas yritys. Olemme tuoneet markki-
noille ensimmäisenä lämpöhirsirakenteen, rakentaneet messuvoittajataloja ja kehittäneet tuotteitamme 
ja palveluitamme asiakasnäkökulma edellä. Lapponian yrityskulttuuriin on kuulunut läpi vuosien ylpeys 
oman työn laadusta. Kaikki työntekijämme tekevät parhaansa, jotta asiakkaamme voivat olla myös ylpeitä 
omasta talounelmastaan.

Esitteessä olevat julkisivu- ja sisustuskuvat ovat viitteellisiä.
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Arkkitehtien ajatuksia...

– Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet avarat, valoisat tilat ja huonei-
den väljä mitoitus. Nykyajan yksilölliset tarpeet vaativat asunnolta mu-
kautumista vaihteleviin tarpeisiin. Asuin- ja harrastetoiminnot löytävät 
malliston asunnoista luontevasti omat paikkansa.

Valoisuutta ja yhteyttä ympäröivään luontoon korotetaan päätilojen 
lattiaan asti ulottuvilla ikkunoilla. Lisäksi talojen parvekkeet ja terassit 
yhdistävät osaltaan rakennusta ympäristöönsä ja antavat tarvittaessa 
näkösuojaa ja omaa rauhaa.

Pesu- ja saunatilojen suunnittelussa on panostettu myös väljyyteen ja 
valoisuuteen. Varsinkin pesuhuoneissa on luonnonvalon saanti ollut 
tärkeänä tavoitteena. Pesutilojen kalustus on laadukas ja yksinkertaisen 
tyylikäs vaativan käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Tero Ahava, arkkitehti SAFA

– Lapponia Housen omakotitalomallisto on uudistunut. Tämän esitteen 
mallit ovat moduulimitoitettuja, joten sisätilojen mittasuhteet toimivat 
erinomaisesti ja asumistilat ovat sopusuhtaiset keskenään. Moduulimi-
toitus on hyvä lähtökohta talojen sisustuksen suunnittelussa. Standardi-
mitoitus helpottaa sekä keittiökaapistojen että märkätilojen kalusteiden 
suunnittelua huomattavasti. Tiloihin on helppo sijoittaa eri valmistajien 
kalusteita. Talojen upea ulkonäkö heijastaa laadukasta skandinaavista 
designia, mikä luo modernin ja ajattoman asumistunnelman.

Anne Kosonen, sisustusarkkitehti
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Kerrosala yhteensä 243,0 m2

Alakerta 174,0 m2

Yläkerta 69,0 m2

Huoneistoala yhteensä 196,0 m2 

Käyttöala yhteensä 356,0 m2 

Terassit 113,0 m2
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Lapponia356Blue1

7

8,7

19
,8

9,6





99

Lapponia356Blue2

Kerrosala yhteensä 243,0 m2

Alakerta 174,0 m2

Yläkerta 69,0 m2

Huoneistoala yhteensä 196,0 m2 

Käyttöala yhteensä 356,0 m2 

Terassit 113,0 m2

1:200
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1:150

11

Lapponia270Nuovo

11

Kerrosala yhteensä 236,0 m2

Alakerta 126,5 m2

Yläkerta 109,5 m2

Huoneistoala yhteensä 203,0 m2 

Käyttöala yhteensä 270,0 m2 

Terassit 34,0 m2

16
,2

8,4
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1:150

13

Lapponia239Nordia

Kerrosala yhteensä 207,0 m2

Alakerta 105,0 m2

Yläkerta 102,0 m2

Huoneistoala yhteensä 177,0 m2 

Käyttöala yhteensä 239,0 m2 

Terassit 32,0 m2

12
,6

8,4
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1:150

Lapponia171Nordia

15

Kerrosala yhteensä 144,0 m2

Alakerta 90,0 m2

Yläkerta 54,0 m2

Huoneistoala yhteensä 125,0 m2 

Käyttöala yhteensä 171,0 m2 

Terassit 27,0 m2

10,8

8,
4





1:125

Lapponia230Nuovo

17

Kerrosala yhteensä 197,0 m2

Alakerta 100,5 m2

Yläkerta 96,5 m2

Huoneistoala yhteensä 167,0 m2 

Käyttöala yhteensä 230,0 m2 

Terassit 33,0 m2

8,4

12
,0
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1:150

19

Lapponia225Arctia

Kerrosala yhteensä 185,5 m2

Alakerta 91,5 m2

Yläkerta 94,0 m2

Huoneistoala yhteensä 157,0 m2 

Käyttöala yhteensä 255,0 m2 

Terassit 39,5 m2

13
,0

6,4

2,0
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1:150

Lapponia199Arctia

21

Kerrosala yhteensä 184,5 m2

Alakerta 91,0 m2

Yläkerta 93,5 m2

Huoneistoala yhteensä 157,5 m2 

Käyttöala yhteensä 199,0 m2 

Terassit 14,5 m2

11
,2

8,8
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1:150

Lapponia198Nuovo

23

Kerrosala yhteensä 168,0 m2

Alakerta 90,5 m2

Yläkerta 77,5 m2

Huoneistoala yhteensä 142,0 m2 

Käyttöala yhteensä 198,0 m2 

Terassit 30,0 m2

10
,8

8,4
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1:125

Lapponia170

25

Kerrosala 147,0 m2

Huoneistoala 130,0 m2 

Käyttöala 170,0 m2 

Terassit 23,0 m2

17,4

5,
4

15,0

9,
0
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1:125

Lapponia129

27

Kerrosala 115,0 m2

Huoneistoala 101,0 m2 

Käyttöala 129,0 m2 

Terassit 14,0 m2

13,8

8,
4
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Lapponia113

1:125

29

Kerrosala 100,0 m2

Huoneistoala 87,0 m2 

Käyttöala 113,0 m2 

Terassit 13,0 m2

12,0

8,
4
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1:125

Lapponia39Mini

31

Kerrosala 33,0 m2

Huoneistoala 29,0 m2 

Käyttöala 39,0 m2 

Terassit 6,0 m2

Lapponia31Mini

Lapponia27Mini

Kerrosala 25,0 m2

Huoneistoala 23,0 m2 

Käyttöala 31,0 m2 

Terassit 6,0 m2

Kerrosala 21,0 m2

Huoneistoala 18,5 m2 

Käyttöala 27,0 m2 

Terassit 6,0 m2

3,
3

6,3

3,
3

7,5

3,
3

9,9



Lapponia House – puutavaratalo  
kaikilla runkorakennustekniikoilla
Lapponia House toimittaa hirsi- ja puutaloja kaikilla markkinoilla olevilla puutalojen runkorakennustek-
niikoilla. Valitse itsellesi ja perheellesi sopivin rakentamisratkaisu ja toteuta asumisen unelmasi. Puutalois-
samme käytetään ainoastaan hyvälaatuista ja ekologisesti kasvatettua puuta.

Lämpöhirsitalo
Lämpöhiristalon seinäelementit valmistetaan laadukkaista hirsipaneeleista. Taloon voidaan asentaa 
hirsinurkat, jolloin talon ulkonäkö vastaa perinteistä hirsitaloa. Lämpöhirsielementeistä rakennetun talon 
etuna on nopea pystytys ja huoltovapaa asuminen. Lämpöhirsi ei painu ja sen lämmöneristävyys on huip-
puluokkaa. Lämpöhirsitalojemme seinäelementit valmistetaan modernissa Kemin tehtaassamme kuivissa 
ihanneolosuhteissa. Elementit kuljetetaan suoraan tontille.  

Perinteinen hirsitalo
Perinteisessä hirsitalossa on oma tunnelma ja ilmapiiri. Monelle rakentajalle perinteinen hirsitalo on 
lapsuuden muistoista syntynyt unelma. Perinteinen hirsitalo on luonnollinen ja ympäristöystävällinen 
asumisvaihtoehto. Hirsitaloihin voidaan valita useita hirsivahvuuksia ja -profiileita. 

Pre-cut –talot
Pre-cut –talot sopivat ihmisille, jotka haluavat rakentaa omatoimisesti ja oman aikataulunsa mukaan. Ra-
kentamiseen kuluva aika voi olla tällöin hiukan pidempi. Pre-cut –talojen materiaalit toimitetaan asiakkaan 
tontille katkottuina ja lovettuina runkopuina. Talon pystytys tapahtuu kappaletavarasta suoraan tontilla. 
Tarvittaessa talo voidaan toimittaa myös asennettuna. 

Puutalot
Puutaloissa on tyypillisesti ulkopuolella vaaka- tai pystylautaverhous. Sisäverhouksena on vakiona kipsile-
vyt, jotka maalataan tai tapetoidaan. Perinteinen puutalo sopii hyvin suomalaiseen maisemaan. Puutalot 
ovat pitkälle tehdasvalmistettuja ja hinnaltaan edullisia. Lapponia puutalot ovat suunniteltu sopimaan 
hyvin kaavatonteille Suomessa.



3333

Miksi valita Lapponian laadukas talo
Lapponian tuote- ja palveluvalikoima on ensiluokkainen. Palveluprosessimme on myös hiottu 
asiakaslähtöiseksi. Tässä muutamia kokonaisuuksia, mitkä erottavat meidät muista talotoimittajista.

• Saat meiltä ympäristöystävällisen ja energiataloudellisen hirsi- tai puutalon kaikilla markkinoilla olevilla 
runkorakennustekniikoilla

• Pidämme huolta asiakkaistamme ja myydyistä taloistamme talopakettitoimituksen jälkeenkin. Lapponia 
Building Systems Oy on tuonut markkinoille uuden huoltopalvelukonseptin, jonka avulla talosi arvo säilyy 
ja voit jättää kaikki talosi huoltoon liittyvät kokonaisuudet luotettavan yhteistyökumppanin hoidettavaksi.

• Lapponian asiakaslähtöinen palveluprosessi
 – Edustajamme ovat kouluttamiamme talomyyjiä, jotka pysyvät tarjoamaan asiakkaille  
  myös avaimet käteen -toimituksia.
 – Suunnittelumme on askeleen edellä olemassa olevia asumistrendejä. Pystymme  
  suunnittelemaan kustannustehokkaasti erilaisiin asumistarpeisiin parhaiten sopivia ratkaisuja.
 – Tuotantomme on moderni ja lämpöhirsitalomme rakennetaan asiakkaalle talotehtaan kuivissa  
  ihanneolosuhteissa. Laadullemme on myös virallinen VTT-tuotesertifikaatti, johon liittyy  
  laadunvalvontasopimus. Tehtaallamme on lisäksi huippumaalaamo.
 – Talojemme pystytykset toteutetaan ammattitaitoisten asennusryhmien kanssa.

Lapponian lämpöhirsirakenne on testattu VTT-laboratoriossa ja sillä on  
VTT:n tuotehyväksyntäsertifikaatti. VTT tekee omia laadunvalvontakäyntejä 
Lapponian tehtaalla. Laatutuotteella on myös hyvä jälleenmyyntiarvo.

Lapponia House Oy:llä on Suomen vahvimmat sertifikaatti. Sen saavat yritykset, 
jotka kuuluvat AAA ja AA+ luokkiin. Vain 10 % suomalaisista yrityksistä kuuluu 
tähän ryhmään. Luokitus perustuu Rating Alfaan, joka analysoi yrityksen talous- ja 
taustatietoja.
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Moduulimitoitus avaa sisustukseen uusia näkymiä
Koti koostuu erilaisista huonetiloista, asumisyksiköistä. Asumisyksiköt valitaan pääasiallisesti elämän 
tilanteen ja tarvittavan asumistilan mukaan. Tulevaisuuden rakentamisessa asumisyksiköitä voidaan lisätä 
valmiiseen taloon ja saada näin lisätilaa esimerkiksi perheen koon kasvaessa.

Yksiköt ovat varustettu Lapponian moduulimitoitetuissa taloissa eri käyttötarkoituksen mukaan. Niiden 
varustetason valitsee käyttäjä.  Hyvin suunniteltuna ne mahdollistavat omassa talossa asumisen myös 
seniorikautena. 

Talojemme materiaalit ja työtavat noudattavat vihreitä arvoja. Ympäristöystävälliset materiaalit ja ter-
veellinen sisäilma kuuluvat nykyaikaiseen asumiseen. 

Lapponian moduulimitoitetut asumisyksiköt ovat valmiiksi varustettuja toimintayksiköitä esim. 
löylyhuonemoduuli voi olla lasinen kuutio. Kiuas on upotettuna divaanimaiseen lavitsaan. Saunatila 
toimii lämmittämättömänä esimerkiksi kodin kauneus -ja terveystilana. Saunan infrapunavaihtoehdotkin 
kiinnostavat jo useita asiakkaitamme.

Keittiökaapistojen moduulointimitoitus perustuu 600 mm mitoitukseen. Liesi-pesupöytäyksikössä sijait-
see laatikkomainen astianpesukone.  Keskusyksikköä voidaan täydentää määrämittaisilla säilytysyksiköillä. 

Asumisen varustustason standardisoituu tulevaisuudessa ja samalla persoonalliset mieltymykset voi-
daan ottaa paremmin huomioon. 

Anne Kosonen, sisustusarkkitehti

visiokeittiö
visiosauna

moduulit



www.isover.fi

Kumppaniverkostomme pitää sisällään vain omien alojensa parasta osaamista.  
Toteutamme sinun asumisunelmasi laadukkaasti yhteistyössä:

Kiitos myös www.zarro.fi, www.aerodesignfurniture.fi ja Pasi Haaranen.



LAPPONIA HOUSE OY
Martinkyläntie 54, FIN-01720 VANTAA, Finland

Tel.: +358 (0)9 7743 660, Fax: +358 (0)9 7743 6633
e-mail: info@lapponiahouse.fi

www.lapponiahouse.fi


