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Olemme yksi maailman vanhimmista hirsitalotehtaista ja olemme valmista-
neet vuodesta 1965 alkaen mittatilaustaloja pääasiassa vientimarkkinoille. 
Emme kilpaile suuruudella vaan joustavuudella. Kotimaassamme meillä 
on mahdollisuus tarjota asiakkaillemme Suomen kokeneimman myyntiver-
koston tinkimätön ja rehellinen palvelu joka on kiistatta vertaansa vailla. 
Suunnitteluosastomme ammattitaidolle kilpailijammekin joutuvat tekemään 
kunniaa ja tuotantohenkilöstömme hallitsee valmistusprosessin viimeistä 
piirtoa myöten. Hoidamme projektin alusta loppuun tinkimättömällä am-
mattitaidolla riippumatta projektin koosta; Olemme valmistaneet yli tuhat 
neliöisiä linnoituksia mutta myös kirkkoja, koirankoppeja ja hirvitorneja, 
sekä luonnollisesti tuhansia tavallisten ihmisten yksilöllisiä koteja.

70, 95 ja 120 mm höylähirret val-
mistamme 2 ex – sahaustekniikalla 
valmistetuista  aihioista. Tämä ”sy-
dänhalkisahaus” minimoi puun hal-
keilua tuo sen ominaisuudet hyvin 
lähelle lamellihirttä. 70x208 ”lami-
look” höylähirren valmistamme la-
mellikuivasta lamellihirren raaka-ai-
neesta joten sen ominaisuudet ovat 
vielä lähempänä lamellihirttä.
70 ja 95 mm höylähirret varustettu-
na sisäpuolisella lisäeristysrungolla 

ja hirsipaneeleilla ovat meidän yleisimmät keski- Eu-
roopan vientiin tehtävät seinärakenteet. 70 tai 95mm 
höylähirsi ja 170mm lisäeristysrunko soveltuvat oma-
kotitalon seinärakenteeksi.

140 – 200 mm pelkkahirret valmistetaan yhdestä 
puusta vuosisataisilla menetelmillä. Tämä hirsityyp-
pi on massiivisuuteensa nähden edullista ja soveltuu 
hyvin tilapäisesti talvellakin lämpimänä pidettäviin 
huviloihin. Pelkkahirsi soveltuu ennen kaikkea asi-

akkaille jotka hyväksyvät 
puun kaikki ominaisuudet 
sellaisena kuin luonto 
on ne tarkoittanut; ”Sy-
dänkeskeisessä” hirressä 
esiintyy puun luonnolli-
sesta kuivumisesta aiheu-
tuvia kohtuullisia halkea-
mia. Vaikka halkeama ei 
heikennä puun lujuutta ja 
on todella luonnollinen il-
miö se mielletään jossain 
määrin ”viaksi”.  Näky-
viin jäävien halkeamien 
rajoittamiseksi  teemme 
tuoreeseen pelkkahirsiai-
hioon halkeamista varaukseen päin ohjaavan uran 
joka ohjaa suurimman osan kuivumishalkeamista 
hirren varaukseen päin. Vaikka hallitsemmekin tek-
niikan, luonnon lakien edessä olemme voimattomia 
emmekä voi luvata etteikö halkeilua silti jossain mää-
rin esiintyisi.

EUROHONKA
tekee unelmista totta

EUROHONKA hirsityypit

Talo- tai huvilaprojektisi rakennejärjestelmä on vapaasti 
valittavissa tapauskohtaisesti ja tarpeen sekä makumiel-
tymysten mukaan. Pääasiassa valmistamme taloja hir-
restä, valmistusohjelmamme kattaa kaikki markkinoilla 
olevat hirsiprofiilit mutta myös paljon muuta. 

Olemme kuuluisia taidostamme yhdistää hirsirakenne ja 
puuelementti. Esim. tasakerran kehikon päätykolmiot, 
kattolyhdyt ja erkkerit ovat saatavilla hirsitoimituksen 
mukana elementteinä. Puuelementtimme verhoillaan 
saman profiilin hirsipaneelilla kuin itse hirsikehikko on. 
Elementteihimme saa halutessaan vaikka pyöröhirsipa-
neeliverhouksen, täydennettynä aidoilla pyöröhirsinur-
killa, kaiteilla jne.

Ilmastosopimusten mukanaan tuomien ja alati kiristyvien 
lämmöneristysmääräysten myötä olemme lanseeranneet 
uudelleen vanhan keskieurooppalaisen hirsiratkaisun 
eli kaksoiskehikon ja tuotekehittäneet sen eristävyyden 
vastaamaan kaikkia odotettavissa olevia määräyksiä. 
Eristämättömälle hirrelle on vielä nykyään myönnetty 
erityisasema lämpöhäviöiden laskemisessa ja hirsitalon 
eristämättömän  seinän sallitaan käyttävän 3.5 kertaa 
enemmän lämmitysenergiaa kuin minkään muusta ma-
teriaalista valmistetun seinän. Mikäli tämä erityisasema 
poistuu ja tarvitaan hirsitalo jonka sekä ulko- että sisä-
pinta on aitoa hirttä on kehittämämme Eurolog Thermo 
Matalaenergia hirsiseinärakenne ainut vaihtoehto. Lue 
lisää matalaenergia hirsirakenteesta nettisivuiltamme 
www.eurohonka.fi => Tekniikkaa => matalaenergia-
hirsitalo.

Suomen monipuolisinta tuotantoa puusta
Lamellihirsikokoja ja liimaussuuntavaihtoehtoja on lukemattomia. Yleisimmät pak-
suudet ovat  88, 113, 135, 168, 180, 202 ja 215 mm. 180mm ja sitä paksumman 
lamellihirsiseinän U-arvo on riittävä omakotitalon tai ympärivuotiseen käyttöön 
tarkoitetun loma-asunnon seinärakenteeksi.

Tuotevalikoimaamme kuuluu myös pyörölamellihirret. Hy-
vinä ominaisuuksina ovat lamellihirrelle ominainen hal-
keamien vähyys, varjopuoli on se että tuotteen raaka-ai-
nekulutus on yli 30% suurempi kuin vastaavan paksuisella 
normaalilla lamellihirrellä ja se tekee tästä hirsityypistä kal-
leimman seinärakenteemme. Hirsikoot ovat 190 mm:stä aina  
295 mm:iin asti.

Valmistamme massiivi pyöröhirsiä 150, 170, 190, 210, 230, 250 ja 270mm 
vahvuuksissa. Massiivi pyöröhirren ominaisuudet ja aihion valmistustekniikka 
ovat samat kuin yllä kuvatuissa pelkkahirsissä. 230mm ja sitä paksumpi mas-
siivipyöröhirsi soveltuu 1.1.2010 voimaan tulleiden lämmöneristemääräysten 
mukaan myös omakotitalojen seinärakenteeksi.

Meiltä löytyy hirsityyppi joka tarpeeseen ja hintaryhmään. 
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70x160 70x208 95x160 120x160 140x154T 160x178T 180x187T 200x200T

88x160 88x183 113x160 113x183 135x183 135x208 168x208

95x160D 160x178D 200x200D 95x160DD 160x178DD 200x200DD

190x160 230x178 260x185 295x185

150x135 170x155 190x175 210x178 230x187 250x208 270x208

135x178D 202x208D 135x178DD 202x208DD

180x208 185x198 202x208 215x260 240x260 270x260

EUROHONKA - HIRSIPROFIILIT
Tässä ovat yleisimmät profiilimme. Luonnollisesti valmistamme myös lukuisia muita paksuuksia ja korkeuk-
sia. Tarvittaessa kykenemme toimittamaan talonne 330 mm tai jopa 400 mm paksusta lamellihirrestä.

Höylähirret 

Lamellihirret

Lamellihirret
Jotka kelpaavat OKT seinärakenteeksi ilman lisäeristystä.

Myös vuoden 2013 rakennusmääysten mukaan

Massiivi D- ja Ovaalihirret

Lamelli  D- ja Ovaalihirret 

Massiivi Pyöröhirret

Pyörölamellihirret 
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EUROHONKA - ERISTETYT HIRSISEINÄT

EUROHONKA ELEMENTTIRAKENTEET 
- SILLOIN KUN TAVALLINEN EI RIITÄ JA MUUALTA EI SAA -

LISÄERISTETTY HÖYLÄHIRSI LISÄERISTETTY HÖYLÄHIRSI
”Lamilook”

MATALAENERGIA HIRSISEINÄ

Voidaan soveltaa kaikkiin hirsityyppeihin ja 
-profiileihin

U-arvo 0.17 saavutetaan esimerkiksi yhdistel-• 
mällä 95mm Höylähirsi + 42x170mm eristetty 
lisäkoolausrunko

Seinä valmistettu liimaamattomasta 202mm 
lamellin aihiosta

Näkyvät ulkonurkat 202x208 lamellihirttä• 
Täydellinen lamellihirren ulkonäkö• 
U-arvo 0.15 (70mm HH + 195mm lisäeristetty • 
kantava lisäkoolausrunko)

Seinä valmistettu liimaamattomasta 202mm 
lamellin aihiosta kaksoiskehikkona

Näkyvät ulkonurkat 202x208 lamellihirttä• 
Täydellinen lamellihirren ulkonäkö• 
Seinän kokonaispaksuus valittavissa tarpeen • 
mukaan
U-arvo 0.13 (seinän kokonaispaksuus 400mm)• 
Lakisääteinen maksimi U-arvo 0.17 saavute-• 
taan seinäpaksuudella 320 mm

PYÖRÖHIRSIPANELOITU SUURELEMENTTI HÖYLÄHIRSIPANELOITU SUURELEMENTTI

Runkorakenne valittavissa tarpeen mukaan
Ulkonurkat 200mm pyörölamellihirrestä• 

Runkorakenne valittavissa tarpeen mukaan
Lukuisia paneli- ja nurkkavaihtoehtoja HH 95x160 - LH 260x270• 

VAPAA-AJANTALOT

ELH-152   Sivu 22 ELH-146   Sivu 24

ELH-80   Sivu 10 ELH-67   Sivu 12 ELH-75   Sivu 14

ELH-98   Sivu 18 ELH-136   Sivu 20ELH-92   Sivu 16
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EUROHONKA - VAPAA-AJANTALOT
Huvilasi olemus saa vapaasti heijastaa omaa näkemystäsi. Meidän tehtävämme ei ole sanella ehtoja 
vaan toteuttaa toiveita. Tarve lähtee asiakkaalta johon me vastaamme alan parhaimmistoon kuuluvalla  
suunnittelutaidolla sekä valmistustekniikalla.
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1:125

ELH-63

ELH-80

ELH-80 ELH-80

ELH-80 ELH-63

ELH-80

Vapaa-ajantalot

ELH-63
1h + tk + s + parvi

Kerrosala:
Alakerta 57 m²
Yläkerta 5,2 (18,0) m²
Yhteensä 63 m²

ELH-80
2h + tk + parvi

Kerrosala:
Alakerta 75,5 m²
Yläkerta 4,5 (15,0) m²
Yhteensä 80 m²
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1:100

Vapaa-ajantalot

ELH-67
2h + tk + s + parvi

Kerrosala:
Alakerta 52,5 m²
Yläkerta 14,5 (32,5) m²
Yhteensä 67 m²
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1:100

Vapaa-ajantalot

ELH-75
2h + tk + s

Kerrosala 75 m²
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ELH-82

ELH-92

ELH-92 ELH-92

ELH-92 ELH-82

1:125 ELH-92ELH-92

Vapaa-ajantalot

ELH-82
2h + tk + kkh + s + parvi

Kerrosala:
Alakerta 82 m²
Yläkerta 0 (14,4) m²
Yhteensä 82 m²

ELH-92
2h + tk + kkh + s + parvi

Kerrosala:
Alakerta 92 m²
Yläkerta 0 (16,5) m²
Yhteensä 92 m²
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1:125

Vapaa-ajantalot

ELH-98
4h + k + s

Kerrosala:
Alakerta 73 m²
Yläkerta 25 (43,5) m²
Yhteensä 98 m²
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1:100Vapaa-ajantalot

ELH-136 
Tuulela Jr.
3h + k + s + parvi

Kerrosala:
Alakerta 111 m²
Yläkerta 25 m²
Yhteensä 136 m²
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1:125Parihuvilat

ELH-Pari 152
2mh + tupak. + s + ph/khh + parvi

Kerrosala 76 + 76 = 152 m²
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1:100Parihuvilat

ELH-Pari 146
2mh + tupak. + s  
+ ph + yläaula

Kerrosala 73 + 73 = 146 m²
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