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HUVILAT |  SAUNAT

3X Valitse tyylisi
Moderni - Classic - Econatur

Pieni ulkoa

SUURI
sisältä

ROHKEASTI

UUDISTUNUT 

NALLE!





VÄRI, JOTA SUOMALAISET JANOAVAT.ÄRI, JOTA SUOMALAISET JANOAVAT.
Kahvipapu-sävy sekä pystyraita-ovi saatavilla

nyt keittiöihin. Esillä Kontio-myymälöissä. KANSAINVÄLISTÄ TYYLIÄ JA LUKSUSTA.
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Tuotekehityksemme on jatkuvaa, joten tämän lehden 
valokuvat, mallinnukset tai pohjakuvat saattavat poiketa 
nykyisestä vakiomallistamme. Econatur hirrellä joidenkin 
ikkunoiden leveyteen voi tulla pieniä muutoksia. Pidätämme 
oikeuden tuotekehitysmuutoksiin ja mahdollisuuden vaihtaa 
jokin tuote toiseen vastaavanlaatuiseen. Tässä lehdessä 
annetut tiedot koskevat vain tämän lehden malleja.

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

Tässä lehdessä esitetyt pohjaratkaisut on esitetty Nalle 
harjaparviratkaisun mukaan. Eri katto- ja kerrosvariaatiot 
voivat aiheuttaa pohjiin pieniä muutoksia. Pohjakuvat 
esitetään 1:75 mittakaavassa.

Kokonaiskäyttöala = kerrosala, parven lattia-ala myös alle 
1600 alojen osalta, terassit ja kuistit.

Kontiolehti nro 12

Päätoimitus
Petri Hiltula
petri.hiltula@kontio.fi

Mediamyynti
Olavi Kujanen, 0500 508 019
olavi.kujanen@kontio.fi

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

Ulkoasu ja taitto
Kouta

Painopaikka
Punamusta, Joensuu

Kontio Nalle -lehti
on Kontiotuote Oy:n
kustantama ja julkaisema.

Löydät kaikki lehtemme
sähköisenä ja tilattavana
www.kontio.fi

Kannen taustana Susanna Sivosen maalaus.
Lue Susannan kolumni sivulta 67.
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matri.fi

Lempi sängynpääty ja yöpöytä, design: KOKO3. Cassia runkopatja, Saara vuodevaatteet ja Tuike päiväpeite, design: MATRI.  
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OnTakat eivät vaadi muurausta 
tai suurta joukkoa ammatti-
asentajia, vaan ne toimitetaan 
aina täysin “tulitikut käteen 
-käyttövalmiina” ja asennetaan 
paikalleen jopa parissa tunnissa.

Uutuusmalli Luna 
- takka ja piippu samassa 
paketissa!

Välitöntä lämpöä 
ja elävän tulen 
tunnelmaa

www.valmistuli.�
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PÄÄKIRJOITUS

2000-luvun
menestynein
Nyt puhumme 2000-luvun suosituimmasta loma-asuntomallistosta, Nallesta. Kun 2000-luvun alussa 

aloin suunnittelemaan Nalle-mallistoa oli syykin siihen selvä: markkinoille tarvittiin uudenlaista mallistoa, 

joka vastaisi nimenomaan asiakkaidemme tarpeisiin ja soveltuisi suomalaiseen maisemaan. Nallesta tuli 

heti hitti ja sama voittokulku on jatkunut 2020-luvulle saakka.

Nallen slogan ’pieni päältä, suuri sisältä’ on varmasti ollut yksi avain Nallen suureen suosioon. Oikein 

sijoiteltu parvi on tuonut Nalleen valtavasti lisätilaa kadottamatta kuitenkaan tilan tuntua, avaruutta ja 

valoisuutta. Nallen aikanaan lanseeraamat poikkeuksellisen isot ikkunat ovat tulleet standardiksi koko 

loma-asumiseen. Nalle toi tullessaan markkinoille myös aivan uudenlaisen saunaelämyksen, sillä nyt 

saunasta avautui ensimmäistä kertaa upeat näkymät maisemaan. Talvikäyttöisyys oli myös valttia, sillä esi-

merkiksi Nallen saunamallit suunniteltiin siten, että sisätiloistakin pääsee näppärästi saunaosastolle. Nalle 

on käyttötarkoituksiltaan laaja ja joustava. Nalle soveltuu niin loma-asunnoksi, minitaloksi, 

puutarhamökiksi, saunaksi kuin vierasrakennukseksikin muunneltavien pohjaratkaisujensa 

ja ulkonäkönsä ansiosta.

Millainen on sitten 2020-luvun Nalle? Olemme halunneet päivittää suosikkia vastaa-

maan jälleen tarpeisiinne, joten tässä numerossa esittelemme Nallen uudet modernit 

tuulet: uudet räystäsratkaisut, uudet pohja-, ikkuna- sekä sisustusvaihtoehdot, 

vahvan pohjoisen puun luonteen Kontion Econatur™-hirren myötä, uu-

det värimaailmat sekä kattokulmat ja SmartLog™-hirren avulla Nallen 

uuden ultramodernin ilmeen. Nalle on ajaton ja samalla tiiviisti kiinni 

tässä ajassa sekä tulevaisuudessa.

Olen saanut valtavasti kiitoksia ja kommentteja Nalle-malleista 

tyytyväisiltä asiakkailtamme ympäri Suomen – suuri kiitos pa-

lautteesta teille, se on minulle paras palkinto. Tällä uudistetulla 

mallistollamme haluamme jatkaa Nallen menestystarinaa, joten 

olkaa hyvät, tässä uudistettu Nalle!

Olavi Kujanen

Creative Director
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Näin luot
oman Nallesi

Luo oma Nallesi

Pohjaratkaisu

Tyyli

Keittiö

Kattomallilla on suuri vaikutus Nallen 
ulkonäköön. Sopiiko tyyliisi moderni pul-
pettikatto, näyttävä harjakatto, tai näiden 
väliltä oleva epäsymmetrinen harjakatto? 
Nalle on helppo sovittaa myös olemas-
sa olevaan pihapiiriin valitsemalla katto 

muiden rakennusten tyyliin.

Tärkein valinta on käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva 
pohjaratkaisu. Montako yöpyjää mökille tulee mahtua, onko 

sauna päärakennuksessa vai erillinen rakennus? Huomioitavaa 
on myös käytettävissä oleva rakennusala, joka kannattaa tarkistaa 
hyvissä ajoin. Olemme suunnitelleet pohjaratkaisuja useisiin eri 

kokoluokkiin, jotta valintasi olisi mahdollisimman helppo.

Keittiöllä ja kiintokalusteilla on suuri 
vaikutus sisustukseen. Jokaiseen Nal-
leen on suunniteltu valmiiksi kalusteet, 
joihin on valittavissa kaikki Kontio Living 
viimeistelyt. Löydät kaikki vaihtoehdot 

Kontio Living -lehdestä.

Valitse kolmesta tyylivaihtoehdosta suo-
sikkisi ja käytä sellaisenaan tai muokkaa 
mieleiseksesi. Kaikki Kontio Living kalus-

teet ja värit on valittu toistensa kanssa 
hyvin yhteen sopiviksi, joten rakennuk-

sen tyylistä saa helposti yhtenäisen.

Parvi tuo lisää tilaa ja makuupaikkoja. 
Lisäksi parviratkaisuissa oleva avoin kor-
kea tila tuo lisää tilantuntua. Ulkopuolel-

le parvi tuo lisää näyttävyyttä.

Kattomalli

Parvi

Valitse
tyylisi

elää
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Linjakkaan tyylikäs ja perinteitä henkivä harjakatto sopii mihin tahansa ympäristöön

Parvimalli on hieman korkeampi, jolloin Nallesta tulee erityisen näyttävä.

Harjakatto

Harjakatto parvella

Harjakatto
Nalle harjakatolla on kuin tehty suomalaiseen maisemaan. Ja mielenmaisemaan. 
Harjakatto on oiva valinta, jos pihapiirissä on jo harjakattoisia rakennuksia, jolloin 
rakennus sopii kokonaisuuteen tyylikkäästi.
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Tämä harjaratkaisu tuo perinteiseen harjakattoon uuden vivahteen ja tekee 
rakennuksen etu- ja takapuolesta selvästi eri näköiset.

Modernisoitu ja näyttävä versio harjakattoisesta parvesta.

Epäsymmetrinen harja

Epäsymmetrinen harja parvella

Epäsymmetrinen harja
Siirsimme harjakaton keskipisteen vähän sivuun, jolloin parvelle tulee hieman lisää 
tilantuntua ja ulkonäkö saa uuden raikkaan ilmeen. Pitkän lappeen ollessa etelää kohti, 
on se täydellinen paikka aurinkopaneeleille katon ollessa hieman loivempi, jolloin se 
on optimaalinen auringonsäteiden keräämiseen.
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Pulpetti
Pulpettikatto yhdistettynä Nallen reilun kokoisiin ikkunoihin 
on modernia arkkitehtuuria parhaimmillaan.

Erityisen hyvin rinteeseen soveltuva malli. Parvelta avautuu 
ikkunoita huvilan takana olevaan maisemaan.

Pulpetti parvella

Pulpetti
Pulpettikatto tuo Nallelle taatusti modernin ilmeen. Hillityn loiva kattokulma 
tuo arkkitehtuuriin kevyttä linjakkuutta ja tyyliä. Pulpettikattoinen Nalle katoaa 
helposti osaksi maisemaa.
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Tyyli Kattoratkaisun lisäksi Nallen ulkonäköön ja tun-
nelmaan vaikuttaa valittu tyyli, joka syntyy hirren 
ja muiden yksityiskohtien summana. Kokosimme 
kolme valmista kokonaisuutta, joiden avulla on 
helppoa hienosäätää oman Nallesi tyyli.

Tämän aukeaman malli:
Nalle 40A pulpettikatto
umpiräystäällä sekä Kontio
SmartLogTM-hirrellä.

Moderni
Modernilla aidosti painumattomalla Kontio SmartLogTM hirrellä toteu-
tettuna Nallesta tulee linjakkaan moderni rakennus, jonka tyyli kestää 
aikaa. Korkea hirsi yhdistettynä minimaalisiin yksityiskohtiin sekä use-
ammalla värillä toteutettuun ulkoasuun tekee Nallesta rennon nykyajan 
vapaa-ajanviettopaikan. Pulpettikatosta tulee entistäkin linjakkaampi 
valitsemalla siihen umpiräystäs.
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Ajaton
moderni

Nallen rento ja moderni sisustus syntyy vaaleista sävyistä. Valkoisen keittiön sijaan sävyksi 

valittiin Kontio Living valikoimasta vaalean harmaa, joka toistaa betonilattian sävyä ja luo 

taustan kauniin valkoisille pellavaisille ruokapöydän tuoleille ja sohvalle. Kokonaisuuteen 

tuo lämpöä vaaleanruskeat pöydät sekä matto.

 

Modernia tyyliä korostaa leijuva katto, joka on nyt saatavilla kaikkiin Kontion rakennuksiin. 

Katon reunoille sijoitettu kaunis epäsuora valaistus luo rauhallista tunnelmaa.
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Uusi Classic
Nalle klassisimmillaan. Classic tyylissä perinteinen hirsiraken-
nuksen ulkonäkö ilmenee nykypäivän raikkaalla otteella. Vaalea 
väri yhdistettynä mustiin tai tummanharmaisiin ikkunoihin tuo 
värityksen tähän päivään. Tyyliin sopii myös pitkät hirsinurkat 
ja erilaiset ikkunaristikot.

Tämän aukeaman malli:
Nalle 40A harjakatto parvella 
ja vakiohirrellä sekä neliruutu 
ikkunaristikoilla.

Luo oma Nallesi16 |  Nalle  |
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Nykypäivän
classic

Raikkaan classic tyylin Nallessa on valkokuultoiset mattavahatut seinät 

ja katto. Raikkaan valkoista tunnelmaa henkii myös Kontio Living keittiö, 

jossa on pelkistetty valkoinen ovimalli ja vaalea taso sekä välitila. Lämpöä 

sisustukseen tuo parvimallin Nallen reilusti ruskeaksi sävytetyt vaakapalkit 

ja hieman vaaleamman ruskeaksi sävytetty lautalattia. Sisustukseen tuo 

keveästi väriä turkoosikuvioinen matto. Syvyyttä tulee puolestaan mustista 

yksityiskohdista. Sirot valaisimet ruokapöydän yllä viimeistelevät tyylin.

TYYLI 17|  Nalle  |
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Econatur
Econatur tuo Nalleen uuden rennon tyylin, joka toistuu kauniisti 
sekä sisällä että ulkona. Ilmeikkäät puupinnat näyttävät hyvältä 
useissa väreissä ja moderniutta siihen tuo saman sävymaailman 
toistaminen kaikissa yksityiskohdissa. Econatur tyyli erottaa 
vapaa-ajan arjesta selvästi erilaisella visuaalisella maailmalla.

Tämän aukeaman malli:
Nalle 40A harjakatolla ja
Kontio EconaturTM-hirrellä.
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Rento
boho

Econatur pintojen kaveriksi lattiaan valittiin hiekansävyinen suuri laatta 

tuomaan hiekkarantatunnelmaa. Rentoa bohotyyliä jatkaa sohva ja 

puiset pöydät sekä bambuvalaisimet. Kontio Living keittiön sävyksi 

valittiin pehmeä kitti ja lämpimän sävyiset messinkiset vetimet. Peh-

meyttä ja rauhallista tunnelmaa ryhdistää mustat ikkunat ja valaisin-

kiskot sekä muutamat graafiset mustat yksityiskohdat.
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Kontio Econatur on puun kauneutta ja aitoutta 

parhaimmillaan. Econatur tuotteet ovat tarkkaan 

valittua pohjoisen puuta, jossa korostuu voimak-

kaasti puun kuviot ja sävyjen vaihtelut. Econatur 

-tyyli syntyy yhdistettäessä Kontion nykypäi-

vän huippuarkkitehtuuri puun luonteikkaaseen  

rehellisyyteen.

Econatur täydentää Kontio Livingin myötä 

syntynyttä väri- ja sisustusvalikoimaa tuoden 

lisää mahdollisuuksia vaativille sisustajille, suun-

nittelijoille ja arkkitehdeille.

Econatur toimii sekä tehostepintoina seinässä, 

lattiassa tai katossa, että vietynä koko raken-

nuksen läpi kaikkiin pintoihin. Econatur-tuotteet 

poikkeavat myös osittain mitoitukseltaan muista 

materiaaleista, mikä tuo lisää vaihtoehtoja

sisustukseen.

Lue lisää: kontio.fi/econatur

vihreän sydämen valinta
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TUMMAN
RUSKEA

VAALEAN
RUSKEA

SININEN HARMAA MUSTA

Moderni on nyt rouheaa ja luonteikasta. Vastapainoksi Econaturin luonteik-

kuudelle sisustukseen valitaan moderneja yksityiskohtia ja muotoja koros-

tamaan puun kauneutta entisestään. Kontio Living –keittiöiden malleista ja 

väreistä löytyy täydellisesti yhteensopivia vaihtoehtoja.

Onko Econatur värimaailmasi tummanruskea, vaaleanruskea tai jopa sininen? 

Vai valitsetko Econaturin tehosteeksi muuhun sisustukseen? Tutustu mahdol-

lisuuksiin kontio.fi sekä Kontio-myymälöissä.

Econaturin ilme viimeistellään Kontio Living -mallistoon Teknoksen kanssa 

kehitetyn ja tarkkaan harkitun valikoiman sävyillä*, jotka korostavat puun mo-

ni-ilmeisyyttä. Puun erikoistyöstetyn pinnan ansiosta käsittelyaine korostaa 

entisestään pinnan vaihtelua.

* Tässä esitetyt värit ovat viitteellisiä ja voivat poiketa 

painoteknisistä syistä johtuen todellisista sävyistä.
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Ferm Living Pond peili 
tuo nimensä mukaan 
mieleen lammen. Kaunis 
orgaaninen muoto on 
kuin tehty mökille.

Pystyraita ovimalli henkii 
rentoa vapaa-ajan tunnelmaa.

Messinkiset vetimet 
tuovat lämpöä ja luksusta 
keittiöön. Yhdistä Pystyraita 
oveen luodaksesi klassista 
tunnelmaa tai Kahvipapu 
sävyyn kansainvälisen 
luksustyylin luomiseksi.

Kahvipapu sävy on nyt saatavilla kaikkiin 
ovimalleihin. Lähes musta ruskea on ajaton 
sävy. Musta saa tyylikkään kilpailijan!

Serax jakkara toimii tarvittaessa myös 
pöytänä. Olo on kuin karkkikaupassa 
valitessa upeista sävyistä ja materiaali-
vaihtoehdoista!

Iittala Nappula kynttelikkö 
kurkottaa kohti taivasta 
kuin kukka.

Ferm Living Plant box - 
monikäyttöinen pöytä sopii 
niin sisälle kuin terassille 
monenlaiseen käyttöön.

Keittiömalliston värit ja yksityis-
kohdat päivittyvät ajoittain. 

Tässä viimeisimmät uutuuspoi-
minnat ja koko valikoiman löydät

Kontio Living -lehdestä.
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Uutuuspoiminnat keittiömallistoin 
tuotteista. Miten yhdistelisit näitä 

uutuuksia muihin tuotteisiin? 
Löydät kaikki vaihtoehdot Kontio 

Living -lehdestä.

| |

Uutuuspoiminnat keittiömallistoin 
tuotteista. Miten yhdistelisit näitä 

uutuuksia muihin tuotteisiin? 
Löydät kaikki vaihtoehdot Kontio 

Living -lehdestä.

Kauniin pelkistetty Ferm 
Living Record -valaisin 
on saatavilla luonnon-
läheisissä sävyissä.

Granitin kasteluvahti
huolehtii kukista ja
yrteistä loman aikana.

Ferm Living Arum 
-valaisimen varjostin 
on kuin kukan lehti.

Menu Column valaisin on 
helppo sijoittaa mihin tahansa, 
koska siinä on akku. Toistaa 
Record valaisimen muotoa.

Marimekon Tiiliskivi-kuosilla olevat 
tyynyt ja viltti saa keväällä 2020 
ajattoman kauniit luonnonsävyt.

Ferm Living Catena sohva henkii rentoutta ja kutsuu laiskotteluun.

Iittala Nappula 
kukkaruukut on 
saatavilla kauniissa 
sävyissä.

Nallen sisustukseen poimitaan
ympäröivässä luonnossa toistuvia 

sävyjä ja muotoja. Huonekalut ovat 
monikäyttöisiä ja ajattomia.

POIMITTUA
Luonnosta

Kuvat: valmistajat | Koonnut: Petri Hiltula
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Reilusti tilaa
rentoutumiseen
NALLE 50

Nalle 50A SmartLog pulpetti-
katolla ja umpiräystäällä
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Nalle 50 tarjoaa reilusti tilaa oleskeluun ja pohjaratkaisusta riippuen 

makuupaikat jopa kahdeksalle. Pulpettikatolla ja SmartLogilla Nallesta 

tulee todella moderni ja linjakas. Lisää uudenlaista ilmettä arkkitehtuu-

riin tuo nykyaikainen väripaletti, johon on poimittu musta ja ruskea.
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Kontio NALLE 50A
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KOKONAISKÄYTTÖALA
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Kontio NALLE 50B

50 m2

KERROSALA

74,5 m2 91,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:“  Mukava oleskelu 

kaiken keskiössä.”



28 |  Nalle  |

terassi

pe/pu

s

mt

mt
olesk ke

korkea tila

pa
rv

i

4
2

0
0

2
0

0
0

11400

parvi

auki alas

Kontio NALLE 50C

50 m2

KERROSALA

74,5 m2 84 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Sisäänkäynti 
rakennuksen takaa.”



29|  Nalle  |

terassi

pe

s

mt

olesk

ke

ko
rkea til

a

pa
rv

i

4
2

0
0

2
0

0
0

11400

parvi

auki alas

Kontio NALLE 50D

50 m2

KERROSALA

74,5 m2 85,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:
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Luksustunnelmaa 
vapaa-aikaan!
NALLE 45

Nalle 45A epäsymmetrinen
harjakatto parvella.
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Näyttävä epäsymmetrinen harjakatto yhdistettynä polveilevaan 

reilun kokoiseen terassiin on vapaa-ajan luksusta ja tilantuntua 

parhaimmillaan. Indoor-outdoor living kuuluu kesään ja mikäpä 

parempaa kuin nauttia sään ja vuorokauden vaihtelusta aina sopi-

vassa paikassa takkatulen äärestä porealtaaseen!
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Kontio NALLE 45A

45,5 m2

KERROSALA

67 m2 77,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Kontio NALLE 45C ja D parvi

“  Mukavasti 
säilytystilaa.”
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Kontio NALLE 45B

45,5 m2

KERROSALA

67 m2 77 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Nalle 45 pulpetti parvella.

Suunnittele unelmiesi terassi! 
Saat Kontiolta samaan toimi-
tukseen myös terassilaudat.
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Kontio NALLE 45C

45,5 m2

KERROSALA

67 m2 78,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Keittiö omassa rauhassaan.”
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Kontio NALLE 45D

45,5 m2

KERROSALA

67 m2 76,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Saunasta pääsee suoraan terassille.”
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Suuren
huvilan tuntua
NALLE 40

Nalle 40A harjakatto parvella.
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45 neliötä näyttää ja tuntuu yllättävän suurelta hyvin suunniteltujen 

pohjaratkaisujen ja kauniiden mittasuhteiden ansiosta. Hyvä muotoilu 

on Kontion suunnittelun keskeisiä arvoja. Nalle näyttää hyvältä lähes 

värillä kuin värillä. Raikastimme mustaa kokonaisilmettä ruskealla räys-

täänaluksella. Vertaa sivun 16 vaaleaan vaihtoehtoon.
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Kontio NALLE 40A

40,5 m2

KERROSALA

60 m2 69 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:
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Kontio NALLE 40B

40,5 m2

KERROSALA

60 m2 70,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Takka rajaa mukavasti 
oleskelutilaa keittiö- ja ruokatilasta.”
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Kontio NALLE 40C

40,5 m2

KERROSALA

60 m2 69 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Takka ja kiuas yhdistyy 
kätevästi samaan piippuun.”
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Kontio NALLE 40D

40,5 m2

KERROSALA

60 m2 69 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:
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Nalle
- Suomalaisten suosikki
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Jokaiseen maisemaan soveltuvia Nalle-malleja on rakennettu 
ympäri Suomen – rannoille, rinteille, saariin ja pellonlaidoille jo 20 
vuoden ajan. Nallen helppo muunneltavuus on ollut yksi sen suosion 
salaisuuksista. Jokaiseen tyyliin ja ympäristöön on löytynyt sopiva 
ratkaisu. Olemme iloksemme saaneet kuvata onnellisten omistajien 
upeita Nalleja vuosien varrella ja esittelemme niitä ylpeänä.

Purjehtijan piilopaikka. 
Tämän Nallen väritys on 
poimittu ympäristöstä.
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Aikanaan Suomen myydyin 30 m2 mökki. Classic-tyyli oli alkuun suosituin tyyli. 
Upea ruskea-valkoinen väritys ei näytä tänäkään päivänä yhtään vanhalta!

Kätevä parvivaihtoehto on ollut erityisen
suosittu. Parven ansiosta mökille saadaan
lisää tilantuntua ja makuupaikkoja.

Suomen myydyin 25 m2 aitta. Puna-
valkoinen väritys toimii Nallessa aina!

Nalle toi ilmestyessään markkinoille uudenlaisen 

ajattelutavan: kokoa oma huvilasi valmiiksi valituis-

ta ja hyviksi havaituista ratkaisuista. Taustalla tehty 

tarkka suunnittelu mahdollisti asiakkaille helpon 

tavan koota oma mieleinen ja omaan käyttötar-

koitukseen täydellisesti sopiva rakennus. Tämän 

ajattelutavan onnistumisen osoituksena on tuhan-

net onnelliset Nallen käyttäjät ympäri Suomen. 

Samanlainen muunteluiden mahdollisuus on tä-

mänkin päivän Nallen tunnusmerkki. Vaihtoehtoja 

on vain enemmän ja kaikki on tuotu nykypäivän 

tyyliin ja vapaa-ajan viettoon täydellisesti sopiviksi.

Kohtuullisen pinta-alansa ansiosta Nalle on pieni 

ulkoa kaikissa kokoluokissa vieden vähän raken-

nusoikeutta, mutta hyvän suunnittelun ansiosta 

suuri sisältä. Heti ensimmäisten Nalle-mallien poh-

jaratkaisut olivat äärimmäisen tarkkaan hiottuja ja 

tavallista suuremmat ikkunat toivat reilusti lisää ti-

lantuntua. Ja ikkunat kasvoivat uudistetussa Nal-

lessa entistäkin suuremmiksi!
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Tilava ja toimiva 20 m2 puutarhamökki nousi suosituksi kokoluokassaan.
Usean värin käyttö ulkovärityksessä on taas nousemassa suosioon.

1-kerroksisen avaruus viehättää. Reilun kokoiset ikkunat 
tuovat valoa ja tilantuntua.
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Alkujaan Nalle julkaistiin silloisen tyylin mukaisena 

pitkine nurkkineen ja yksityiskohtineen, jotka poi-

mittiin muusta Kontion valikoimasta. Pian Nalle sai 

kuitenkin tyylivaihtoehdoksi modernimman Futu-

re-tyylin, joka teki mallistosta heti laajimman mo-

dernin vapaa-ajan malliston Suomessa ja se nousi 

myös nopeasti koko kansan suosikiksi. SmartLogin 

ja muiden uusien ratkaisujen ansiosta Nalle saa 

ylleen taas paljon uusia suomalaiseen makuun so-

pivia tyyliratkaisuja. 

Nalle on kerännyt faneja myös maailmalta. Tutun 

näköisiä huviloita löytyy naapurimaistamme Ruot-

sista ja Norjasta, mutta kaukaisin Nalle on matkan-

nut Pudasjärveltä Turkkiin saakka! Saa nähdä mistä 

löydämme vielä uuden tyylin Nalleja!

50 m2 mallien suosio on hiljalleen kasvanut. Iso Nalle
saa usein parikseen pienemmän Nallen saunaksi.

2010 julkaistu moderni tyyli
nousi selväksi suosikiksi nopeasti.
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Kontio aloitti vaalean Nallen esitellessään hirsirakennusten 
valkokuultotrendin, joka jatkuu vahvana tänäkin päivänä. 
Rinnalle on nousemassa vahvasti myös muut sävyt. Moni 
käyttää kodissaan neutraaleja sävyjä, kun taas vapaa-ajan-
viettopaikoista halutaan selvästi erilaisia tunnelmaltaan.



48 |  Nalle  |
Kansainvälistä luksusta Kontion tyyliin

Viimeistele Nallesi tyyli 
Kontio Livingin avulla

Kontio Living  -mallistossa on kuratoimamme valikoima erilaisia tuotteita 
keittiöistä huonekaluihin, takkoihin ja puupintojen sävyihin. Kaikki on va-
littu niin, että ne sopivat toistensa kanssa kauniisti yhteen, jotta sinulla olisi 
mahdollisimman helppoa luoda oman tyylisi mukainen viimeistely Nalleesi.

Värimaailmat
Suunnittelimme yhdessä Teknoksen kanssa puupintojen sävyt, jotka toimi-

vat käyttämämme arktisen männyn kanssa hyvin yhteen. Sävyt on koordi-

noitu sopimaan myös kaikkien Kontio Living -keittiövärien sekä ikkunoiden 

ja ovien sävyjen kanssa yhteen - luo oma tyylisi helposti!

Löydä värimaailmasi ideakuvistamme. Toteuta joko 
sellaisenaan tai vaihda osa sävyistä mielesi mukaan.

Ovien värivaihtoehdot
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Keittiöt
Olemme suunnitelleet jokaiseen Nalleen heti mallin 

suunnitteluvaiheessa myös keittiön ja kiintokalusteet, 

jotka voit valita suoraan joko sellaisenaan, tai käyt-

tää pohjana oman tyylisi kalusteiden suunnittelussa. 

Löydät kaikki viimeistelyvaihtoehdot ja paljon muuta 

lisätietoa ja inspiraatiota Kontio Living -lehdestämme.

Uusi Keittiökaappi kätkee sisäänsä keittiön perustoimintoja, 
mutta ei näytä keittiömäiseltä. Pienessä oleskelutilassa on 
mukava saada keittiö välillä piiloon katseilta.

Minikeittiö 150 metsän vihreällä
sävyllä. Lisää minikeittiöitä löydät
Kontio Living -lehdestä.



50 |  Nalle  |
kontio.fi/living

Huonekalut
Uudet Kontio Living -huonekalut on suunniteltu 

mahdollisimman ilmaviksi ja sisustukseen muuntu-

viksi. Väreiksi on valittavissa kaikki keittiöihinkin saa-

tavat sävyt, joten yhtenäisen sisustuksen luominen 

on helppoa.

Ilmava Leijuva taso tarjoaa sopivasti säilytystilaa, mutta ei tee 
tilasta pienen oloista, sillä seinään kiinnitettynä se ei peitä lattiaa 
katseelta. Löydät kaikki huonekalut Kontio Living -lehdestä. Leijuvasta tasosta on saatavilla versio 

laatikoilla tai ovilla. Valitse sopiva leveys 
tilan ja käyttötarkoituksen mukaan.
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Valikoimassamme on valmistakkoja, jotka tuodaan piippuineen 
täysin valmiina ja ovat heti paikalleen tuonnin jälkeen käyttövalmiita. 
Rappauspintaisiin malleihin on valittavissa väri vapaasti, joten takan 
sovittaminen sisustukseen on helppoa.

Siro kevyttakka toimii hyvin ikkunaseinällä - nauti sekä 
takkatulesta että vuodenaikojen ja vuorokaudenajan 
mukaan muuttuvasta maisemasta.

Takat
Valitsimme jokaiseen Nalleen suunnitteluvaiheessa 

siihen hyvin sopivan takkamallin valikoimastamme. 

Takka on tietysti vaihdettavissa parhaiten käyttö-

tarkoitukseen ja tyyliin sopivaksi. Lisätietoja saat 

Kontio-myyjiltä.
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Muuntuu jokaiseen 
maisemaan ja
lomailutyyliin
NALLE 30
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Nalle 30 on mittasuhteiltaan kaunis ja pohjaratkaisuiltaan toimiva 

huvila, joka näyttää hyvältä maisemassa kuin maisemassa. Valitse 

lomailutyyliisi parhaiten sopiva pohjaratkaisu ja muunna kattorat-

kaisulla sekä värityksellä omaan maisemaasi sopivaksi. Harjakattoi-

nenkin malli näyttää raikkaan modernilta toteutettuna SmartLogilla!

Nalle 30B SmartLog
harjakatto parvella.
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Kontio NALLE 30B

30,5 m2

KERROSALA

45,5 m2 55 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Katso parvien pohjakuva 
seuraavalta aukeamalta!

Kontio NALLE 30A

30,5 m2

KERROSALA

45,5 m2 55 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:“  WC muuntuu myös 

reilun kokoiseksi eteiseksi 
tai vaatehuoneeksi.”
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Kontio NALLE 30C

30,5 m2

KERROSALA

45,5 m2 54,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Nallessa on tilantuntua!”
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Kontio NALLE 30D

30,5 m2

KERROSALA

45,5 m2 55 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Sauno mukavasti ympäri vuoden.”
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Sky
House
Sky House on riisuttu kaikesta, mikä voi olla
maiseman tiellä. Isot, korkeuksiin kohoavat

ikkunapinnat tarjoavat vapaan näkymän
ulos ja yhdistävät sisä- ja ulkotilat

yhdeksi jatkumoksi.

Glass
House

Yhdistimme pelkistetyt materiaalit;
jykevän hirren ja keveän lasin tavoitteenamme

tehdä vapaa-ajan pieniä tilaihmeitä.
Glass House -mallisto tarjoaa harkittujen
pohjaratkaisujen ja suurien lasipintojen

ansiosta runsaasti avaruutta. 

Tutustu myös muihin
Kontion suosikkihuviloihin!
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Nallen ulkonäkö
muuntuu
NALLE 30

Linjakasta ilmettä keventää edelleen vaaleanruskea sävy, joka 
toistuu kaikissa yksityiskohdissa ikkunoita lukuunottamatta.
Niihin on valittu tummanharmaa sävy, joka tuo
kokonaisuuteen modernin viimeistelyn.

Suuri päätyikkuna ja terassi on suunnattu merelle.Yksikerroksinen Nalle harjakatolla
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Terassin ympärillä olevat kivet ja sora luovat modernia ilmettä.

Ryhdikästä ilmettä korostetaan edelleen tummanruskealla
värityksellä. Modernin lisäsilauksen tekevät tummanharmaat
ikkunat. Laajennettu terassi tuo rakennukselle lisää näyttävyyttä.

Harjakatto parvella
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Valkoiset huonekalut korostavat puupintojen kauneutta ja luo-
vat modernia tunnelmaa. Näyttävä matto tekee tunnelmasta 
kotoisan.

Rottinki ja rosoinen puu yhdistettynä kromisiin valaisimiin ja seep-
rakuosiseen mattoon tekevät kokonaisuudesta boheemin.
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Nallen tyyli
muuttuu
sisustuksella
Tässä on sama Nalle 30-malli kahdella eri tyylillä. 
Pelkällä sisustuksen vaihdolla ero on huikea. Hyvin 
valittu pintojen väritys sallii monta eri sisustustyyliä. 
Kontio Living sävyt on valittu mahdollisimman 
ajattomiksi ja monikäyttöisiksi, joten niistä voi huoletta 
koota sisustuksen kauniin ja joustavan taustan.

VT 3 E7
Helsinki 34 km

Tampere-
Hämeenlinna

KT 130
Helsinki

Nurmijärvi

2
 k

m

Kontion Nurmijärven näyttelyalueella on 
Nallen lisäksi esillä useita muita mallira-
kennuksia. Kokonaisuuteen kannattaa 

käydä tutustumassa kauempaakin.
Aukioloajat: www.kontio.fi.

Hämeenlinnantie 139, Nurmijärvi
www.kontio.fi

Katso esittelyvideo kontio.fi tai
youtube.com/KontiotuoteOy

Tule tutustumaan
Nalleen!
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Kaikki tarvittava
tiivistetysti
NALLE 25
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Nalle 25A pulpettikatolla

Löydät kaikki pienen mökin perustoiminnot näistä äärimmäisen tarkkaan 

suunnitelluista pohjaratkaisuista, joihin tiivistyy vuosikymmenten aikana 

kertynyt osaamisemme pienten rakennusten suunnittelusta. Lisää tilaa 

saa tuttuun tyyliin parvella! Vaaleanharmaa väritys yhdistettynä pulpetti-

kattoon on näyttävä yhdistelmä, joka sopii kauniisti luonnon keskelle.
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Kontio NALLE 25A

25 m2

KERROSALA

35,5 m2 42 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Kontio NALLE 25B

25 m2

KERROSALA

35,5 m2 45 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Katso parvien pohjakuva 
seuraavalta aukeamalta!
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Kontio NALLE 25C

25 m2

KERROSALA

44 m2 35,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

“  Valitse sauna saunomis-
tyylisi mukaan! Vaihtoeh-
toina on pesusauna, sauna 
erillisellä pesu- ja pukuhuo-
neella tai kylpyhoneella, 
josta on käynti suoraan 
oleskelutiloihin. Mikäli ha-
luat saunasta oven suoraan 
terassille, sekin onnistuu! ”

Luo oman
tyylisi

pikkunalle!
Myös pienet Nallet 
on muunneltavissa 

kattovaihtoehdolta sekä 
muilta ratkaisuiltaan!

Myös pienet Nallet 
on muunneltavissa 

kattovaihtoehdolta sekä 
muilta ratkaisuiltaan!



66 |  Nalle  |

s

pe

olesk

parvi

korkea tila

terassi

3
8

0
0

15
0

0

6300

parvi auki alas

Kontio NALLE 25D

25 m2

KERROSALA

35,5 m2 45 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Kontio NALLE 25A, B, C, D parvi

“  Osa keittiöistä ja vaatekaapeista on esitetty 
Nalle 20 ja 25 -mallien pohjakuvissa katkovii-
voilla. Kontio Living -mallistosta löytyy sopivia 
minikeittiö vaihtoehtoja sekä muut kaapit.”



67|  Nalle  |

Ajattelin etten kertoisi niistä reppu-treenikas-
siröykkiöistä tai kenkä-luistinesteradasta mi-
tään. Tai siitä, miten minulle suurta rohkeutta 
kotini sisustuksessa on pyytää joku vieras ko-
tiini ilman varo-aikaa, koska siellähän eletään 
elämää. Hetkonen, onkohan meillä edes ves-
sapaperia?

Rakastan sisustamista tai kaikkea jatkuvaa ide-
oimista aiheista, jotka voi liittää jollain tasol-
la sisustamiseen. Nautin väreistä, ajattomista 
klassikoista, tarkkaan harkituista yksityiskoh-

dista mutta ah, myös niistä kirkuvista tunnear-
vo esineistä, joilla ei ole mitään funktiota, tyy-
likontrasteista puhumattakaan. Tunnen suurta 
viehätystä kun jonkun designkodin täydelli-
syys on rikottu inhimillisillä kuolevaisuus-sym-
boleilla, joita asukkaat selittelevät väliaikais-
ratkaisuina. Mikä onkaan hauskempaa kuin 
ainainen sitten-kun keskustelu.

Tiedostan ettei kotini sisustus ole mietityttä-
nyt enää pitkään aikaan, että onkohan siellä 
tarpeeksi nättiä? (Mitä se edes on?) Huomaan 

eniten pohtivani ajankäyttöä kaikkien tilojen 
siivouksen ylläpitämiseen. Perheessä jossa on 
kuusi persoonaa sekä kissa ja koira, on tuo ko-
diksi kutsuttu tila enemmänkin arjen näyttämö 
tilanteille jossa syödään, nukutaan ja eletään 
tunteita. Jossa halutaan viihtyä. Olen aina pitä-
nyt estetiikkaa yhtenä perus elementtinä, toisi-
naan jopa käytännöllisyydestä tinkien (mikä on 
toki kostautunut myöhemmin arjen pyörityk-
sessä). Seinät ovat saaneet väriä pintaan yleis-
ten trendien ulkopuolelta ja yksityiskohtia on 
muodostunut esineistä ilman sen suurempaa 
pohdintaa siitä, mitä tyylisuuntaa ne mahtavat 
edustaa. Ja myönnettäköön että olen taiteelle 
heikko. Itse en ole kotini sisustamisessa ottanut 
paineita siitä miten se muille näyttäytyy, tärkein-
tä on ollut meidän asujien viihtyisyys. Tiedostan 
toki, miten moni itseänsä jarruttelee juurikin 
muiden mielipiteitä miettien. Ja tämä mysteeri 
se jaksaa minua ihmetyttää, että miksi?

”Olisinpa minäkin noin rohkea, olisi kyllä ihana 
seinämaalaus! Tällainen naulakko olisi kyllä haus-
ka, mutta mitähän ne vieraat ajattelisivat, hulluina 
kyllä pitäisivät. En sitten viitsinyt ottaa punaista 
vaikka se olisi ollut hienompi, kyllä harmaa on 
varma! Olenhan minä tuosta designvalaisimesta 
jo pitkään haaveillut ja olisi nyt varaakin siihen, 
mutta miksi sitä nyt tähän kämppään hankkisi jos 
vaikka myydään tämä joskus.”

Syitä on monia. Ja huominen on huomenna. Ja 
kaikki on väliaikaista näin kun aatellaan. Yksilön 
ilo on silti yksi perustarpeista, joka tuo huomat-
tavaa lisä-arvoa elämänlaatuun kun sille antaa 
luvan. Näkemykseni kodin laittamisessa sekä 
jatkuva luova ideointi on toki osa persoonaani 
ja överisyys jonkinlainen käänteinen työtapa-
turma, mutta ideologinen oivallus iloita pienistä 
asioista on kaiken kulmakivi. Olisi hienoa jos 
kotien sisustamisessa ei kiinnitettäisi niinkään 
huomiota siihen mikä on jonkun mielestä roh-
keaa, vaan puhuttaisiin enemmän siitä mikä 
ilahduttaa. Elämme keskellä trendien ja mah-
dollisuuksien bu�ettia, joista voimme todella 
poimia kaikki ne valinnat ja yhdistelmät tuotta-
maan eniten iloa ja täydentämään tarpeet juuri 
tässä hetkessä. Ilman paniikkia siitä olemmeko 
liikaa tai liian vähän, täysin väärään aikaan. Ja jos 
se mielipide sitten ihan tosissaan on aivan sama, 
ei alan asiantuntijoita ole koskaan aiemmin ollut 
näin helppoa lähestyä.

Ja ai että ne vieraat ilahduttaa, pitkäksi aikaa, 
kunhan ne tohtii kutsua sisään. Se se vasta roh-
keutta vaatii, avata oma inhimillisyytensä toi-
selle inhimilliselle ihmiselle. Vai miten se meni? 
Ehkei sittenkään.

 Rohkea
kotipaniikki

Taiteilija Susanna Sivonen on luovien alojen
moniosaaja Oulusta. Hetkessä elämisen perspektiivin
luo perhearki, yrittäjyys ja ympäröivä luonto.
Instagram: @designsusannasivonen
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Näppärä
valinta
NALLE 20

Nalle 20C epäsymmetrisellä harjakatolla
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Nalle 20 on täydellinen valinta pihapiiriin saunaksi sekä 

tuomaan muuten lisää tilaa moneen käyttötarkoitukseen. 

Epäsymmetrinen harja yhdistettynä moderniin värityk-

seen tekee tästä Nallesta näyttävän ja tyylikkään. 
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Kontio NALLE 20A

20 m2

KERROSALA

28 m2 35,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Kontio NALLE 20B

20 m2

KERROSALA

28 m2 35 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Kontio NALLE 20B

20 m2

KERROSALA

28 m2 35 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:
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Kontio NALLE 20CKontio NALLE 20A, B, C parvi

20 m2

KERROSALA

28 m2 34,5 m2

KOKONAISKÄYTTÖALA
1-KERROKSISENA:

KOKONAISKÄYTTÖALA 
PARVELLA:

Nalle on sovitettavissa sopimaan tyyliltään yhteen muiden 
Kontio huviloiden kanssa. Pieni Nalle on täydellinen tapa 
hankkia lisää tilaa pihapiiriin tai tehdä näppärä sauna!

Nalle 20, asiakkaan muunnosmalli
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Tukholmassa
Vierailulla

Design-tiimimme vieraili helmikuisilla Tukholman 
huonekalumessuilla ja kaupungin tapahtumissa katsomassa 

sisustusmaailman viimeisimpiä kuulumisia. Materiaalien aitous, 
rouheat pinnat ja luonnonläheiset värit nousivat selkeiksi teemoiksi 

pyöreiden ja muhkeiden muotojen ohella.
Teksti ja kuvat: Kontio
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Uutuuksia

Marmori on yhä in, ja sitä löytyy useissa eri sävyis-

sä. Uutuussävynä näyttävät ruskeat vaihtoehdot, 

jollainen löytyi myös Adean osastolta.

Artekin uusi tuolimalli Rope sopii hyvin lomatun-

nelmaan. Merihenkinen tyyli syntyy sirosta muo-

toilusta ja selkänojasta sekä käsinojista löytyvästä

köydestä.

Jakkaraksi tai sivupöydäksi sopivia Seraxin keraami-

sia ja metallisia kalusteita löytyy useissa eri sävyissä 

ja muodoissa. Ne ovat sisustuksen monikäyttöisiä 

kaunistajia.

Sohvat ovat nyt muhkeita ja matalia. Adean uutuus 

Origami oli erityisen tyylikäs ja kaunis tämän tyylin 

sohva. Verhoiluna buklee kangas, jota löytyi usealta 

eri osastolta.
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Rosoista 
puuta
Erilaiset puupinnat näkyivät laajasti messuilla. Mu-

kana oli myös rouheita ja rosoisempia vaihtoeh-

toja. Tämä ympäri maailmaa näkyvä trendi näyttää 

jatkuvan vahvana. Rehelliset puupinnat ovat luon-

nollinen vastatrendi hektiselle ja teknologisoitu-

neelle arjelle.
Matto- 
kaupoilla
Huonekalumessuilta löytyy myös yleensä joka 

vuosi Bargi mattokauppa. Tänäkin vuonna poimim-

me valikoimasta upeita mattoja, joita tullaan käyt-

tämään mm. Kontion esittelykohteiden sisustuk-

sessa. Mattoja voi tilata myös netistä www.bargi.se
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Menu + Dux + Norm 
Architects The
Sculptor Recidence
Tukholman keskustaan kuvitteelliselle taiteilijalle sisustetussa asunnos-

sa oli sovussa kauniit huonekalut rehellisissä materiaaleissa nahkasta 

metalliin ja kiveen. Luonnonläheiset värit tekivät kokonaisuudesta rau-

hallisen ja taide-esineet loivat lisäkerroksen kiinnostavuutta - samoja 

ideoita on helppo toistaa myös omassa sisustuksessa.

Usealta osastolta löytyi yksinkertaisia seinähyllyjä, joille oli tehty kauniita 

asetelmia. Vastaavia on saatavilla Kontio Living valikoimassa.
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Svenskt Tenn
Värikkäistä kuoseista tunnettu ruotsalaismerkki toi 

helmikuun harmauteen väri-ilottelua esittelemällä 

uuden Famna sohvan näyttävällä klassikkokuo-

silla. Suuri lippulaivamyymälä löytyy osoitteesta 

Strandvägen 5.

Iittala:
Imperfections by Ronan 
& Erwan Bouroullec

Iittala toi Tukholmaan kiertävän näyttelyn, jossa 

tutut Ruutu maljakot esitetään sekä lasisena että 

keraamisena. Nämä sarjatuotetut maljakot ovat 

kuitenkin jokainen käsintehtyjä yksilöitä. Saako te-

kijän kädenjälki ja pienet epätäydellisyydet näkyä?
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Nyt sisustetaan
myös pihaa ja
terassia
Italialainen valaisinvalmistaja Flos esitteli sarjan upeita piha-

valaisimia, joiden muotoiluun on selvästi panostettu. Ruot-

salainen String toi puolestaan suositun hyllyjärjestelmänsä 

pihalle. Galvanoidusta teräksestä valmistetut uskaltaa laittaa 

terassille. Näille on helppo keksiä paljon käyttötapoja!

Välillä täytyy
myös syödä

Etelä-Amerikkalaista ruokaa tarjoava 
ylellinen Nosh & Chow on täydellinen 

paikka pysähtyä lounaalle Tukholman-
kierroksella. Tummasävytteinen sisustus 

tarjoa herkullisen ruoan ohelle reilusti 
silmänruokaa. Täältä voi hyvinkin poimia 

idean jos toisen omaan sisustukseen!

Norrlandsgatan 24
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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 
päivittäiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kontion 
Healthy Living™ pohjautuu 45 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

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-ser-

tifioitua, joka on tae kestävästä metsänhoidosta. Kontio istuttaa 4 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 synny ollenkaan.

Kunnioituksesta 
luontoon

KIVIRUNKOINEN
RAKENNUS
30 tn

PUURUNKOINEN
RAKENNUS
20 tn

KONTIO
HIRSIRAKENNUS
14 tn

Kontion hirsirakennuksen hiilijalanjälki 
on vertaansa vailla. Yllä olevassa kuvassa 
on vertailtu eri rakennusmateriaaleilla 
tehtyjen 150 m2 talojen keskimääräistä 
hiilijalanjälkeä. Laskemiseen on käytetty 
hirsitalolaskuri 2011:a (VTT).
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