
Tupasvilla C Tupasvilla D

Tupasvilla A Tupasvilla B

Höylähirsi 92x170

lamellihirsi 88x170
+ rahti alk. 700 €

+ rahti alk. 700 €
tarvikepaketti  +

Puuosatoimitus

9.900 €

11.000 €
1.600 €

Tarjous koskee vuoden 2017 toimituksia.



PUUOSATOIMITUS
HIRSIRUNKO
• Seinähirret koneellisesti kuivattua 

mäntyä, höylä- tai lamellihirttä, 
asennusvalmiina ja numeroituna 
hirsikuvien mukaisesti. Hirsissä 
sormijatkokset ovat sallittuja

• Kantavat liimapuupilarit 
painumavaran säätöjalkoineen

• Katon pääkannattajana hirsipalkit
• Päätyviisteet sahattu kattokulman 

mukaisesti
• Ikkuna- ja ovikaraurat valmiiksi 

työstettynä
• Kararimat ja karalaudat
• Hirsitappirima
• Hirsitappien ja nurkkapulttien reiät 

valmiiksi työstetyt
• Ulkonurkissa ja palkeissa kiristyspul-

tit seinäkuvien mukaisesti
• Hirsien nurkkiin ja saumoihin 

erikoiseriste leveydeltään valmiiksi 
leikattuna

• Karapuiden ja hirren välinen 
erikoiseriste

• Bitumikaista hirsikehikon ja 
perustuksen väliin

KATTORAKENTEET
HUOPAKATTEELLE
• Räystäslaudat ympärihöylättyä lautaa
• Vesikaton aluslauta ponttilautaa
• Tuuletustilan rimat
• Kattokannakkeet
• Lisäkoolaus eristetilaa varten
• Liukukiinnitysraudat nauloineen
• Apukattokannakkeet / tasaisen 

sisäkaton runkopuut

• Kattokannakkeiden välilaudat 
sivuräystäällä

• Kattokannakkeiden sidoslaudat
• Sisäkattoverhous
• Käyttötarkoituksen mukaiset listat

LATTIARAKENTEET,
PILARIPERUSTUS (kuivat tilat)
• Lattialauta mäntyponttilautaa
• Lattiakannakkeet
• Lattiakannakkeiden tukilistat
• Täytepohjan umpilaudoitus
• Alahaltiaparrut
• Käyttötarkoituksen mukaiset listat

TERASSI 
• Pintalauta painekyllästettynä
• Kannakkeet
• Kannakkeiden tukilistat
• Kaide-tarvikkeet

IKKUNAT JA OVET
• Ulko-ovet molemmin puolin 

paneloituja, lämpöeristettyjä eristys-
lasiovia/umpiovia varustettuna 
lukkorungolla

• Saunanovi kokolasinen
• Ikkunat, sisään aukeavat. Valmiiksi 

lasitettuna ja suojakäsiteltynä
• Levikelaudat/listat

VUORILAUDAT
• Sisä- ja ulkovuorilaudat
• Ikkunoiden ja ovien koristepalat 

vuorilautoihin
• Ikkunoiden ja ovien ulkopuoliset 

”tippalaudat” ja koristekolmio-
kannatuspalat

SAUNA
• Saunan kattopaneeli
• Saunan kattoon ilmarakorima 

paneelin yläpuolelle
• Saunan laudepuut, kuusi
• Lauteen suojakaidetarvikkeet, kuusi

PIIRUSTUKSET JA
PYSTYTYSOHJEET
• Pääpiirustukset rakennuksesta
• Rakennepiirustukset toimitus-

laajuuden mukaan
• Perustusmitoituspiirustukset
• Pystytysohje
• Hirsiseinäpiirustukset
• Tarvikeluettelo toimituslaajuuden 

mukaan

TARVIKEPAKETTI
• Kate; palahuopa. Väri: musta
• Aluskermi
• Harjalaatat / räystäskaistat
• Sivu- ja päätyräystään pellit
• Tuuletusraon säleikköverkko
• Tuulensuojapaperi
• Höyrynsulkupaperi
• Yläpohjan eriste, 150mm
• Alapohjan eriste (kuivat tilat), 

150mm
• Ulko-ovien avainpesät ja 

messinkipainikkeet
• Ikkunoiden messinkiset pintahelat
• Ikkunoiden ja ovien 

karmisäätöruuvit ja avain
• Ikkunoiden vesipenkkipellit, 

väri: harmaa
• Saunan kattoon alumiinipaperi

TOIMITUSEHDOT
Rahti mantereella rekka-autotien 
päähän 700€ (Lapin Lääni ja saaristo 
sopimuksen mukaan). Purkuaika yksi 
tunti. Jokaiselta yli menevältä tunnilta 
laskutamme 78 €. (sis. alv. 24%) Toimi-
tus ei sisällä asennustöitä. Hirret ja muu 
puutavara on käsittelemätöntä. Kaikki 
tarvikkeet on pakattu kuljetusaikaisella 
suojalla. 
Oikeudet rakennuksen teknisiin 
muutoksiin pidätetään. Sopimuksen 
jälkeiset muutokset laskutetaan 
suunnitteluajan, materiaalimenekin ja 
todellisten kulujen mukaan. 
Mahdolliset muutokset sovittava 10 
viikkoa ennen toimitusta.

MAKSUEHDOT
1000 € tilattaessa/7 pv
45 % kaksi viikkoa ennen toimitusta
loput toimitettaessa/7 pv
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
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