
Ensimmäinen Honka Terve Talo valmis

Honkarakenteen asuntomessukohde Jyväskylässä  
on allergisen perheen toiveiden täyttymys 
Jyväskylän asuntomessualueelle valmistunut Honkarakenteen kohde, Honka Harmonia, on ensimmäinen 
sertifioitu Honka Terve Talo. Messutalo on rakennettu ja suunniteltu sisustusmateriaaleja myöten sinne 
muuttavan viisihenkisen allergiaperheen tarpeita ja unelmia kuunnellen. Lopputulos on moderni ja toimiva 
hirsitalo, jossa on hyvä hengittää ja elää. 

Jyväskylän messualueelle noussut Harmonia-malliston Honka Terve Talo suunniteltiin ja rakennettiin lapsiperheelle, joka 

oli aikaisemmin altistunut kodissaan homeelle. Näistä koettelemuksista muistuttamassa ovat edelleen perheen äidin 

Marjon astma sekä perheen isän Stigin ja lasten allergiat. Tästä syystä terveellinen sisäilma on perheelle kaikkein tär-

keintä, ja hirsitalo ainoa järkevä mahdollinen vaihtoehto uudeksi kodiksi. 

”Huonosti rakennetusta talosta on kokemusta – toista hometaloa emme kaipaa. Nyt ykkösasia on asumisen terveellisyys, 

ja se on tässä massiivipuisessa talossa taattu”, kertoo perheen äiti Marjo Rönnkvist.

Honka Terve Talo on Honkarakenteen vastikään lanseeraama ja VTT:n sertifioima hyvinvointia edistävä muuttovalmis 

koti, joka on suunniteltu yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut massiivipuun 

luontaiset ominaisuudet: hirsirakenne tasoittaa sisätilojen ilmankosteuden vaihteluja luonnollisesti ja pitää huoneilman 

kosteuden optimaalisena ja puhtaampana ympäri vuoden. 

Lisäksi Honka Terve Talo täyttää tiukat vaatimukset muun muassa materiaalien päästöjen, energiatehokkuuden, rakentei-

den kosteusturvallisuuden ja rakennustekniikan osalta.

Hyvinvointia edistävä kaunis koti 

Messutalon suunnittelussa on huomioitu kokonaisvaltainen hyvinvointi puhtaamman sisäilman lisäksi myös miellyttä-

vän akustiikan, harkitun valaistuksen ja sisustuksenkin harmonian osalta. 

Kiintokalusteiden, maalien ja tapettien valinnoissa on kiinnitetty huomiota niiden luonnonmukaisuuteen ja terveellisyy-

teen. Kaikki sisustusmateriaalit on valittu allergiaystävällisistä tuotteista Terve Talo -kriteerien mukaisesti. Lähtökohtana 

on ollut, että kaikki taloon tuotavat materiaalit ovat M1-luokiteltuja eli vähäpäästöisiä. Tästä on esimerkkinä kodin sydän, 

näyttävä keittiö, joka on ekologinen, kotimainen ja vähäpäästöinen Puustellin Miinus-keittiö. 

Messutalon sisustuksesta vastasi Marika Kurki, jolle vähäpäästöisten materiaalien löytäminen taloon oli projektin suurin 

haaste. Haastetta ratkaisemaan lähti Isku. Marika onnistuikin luomaan taloon sen asukkaita miellyttävän tunnelman, joka 

on harmoninen sekoitus tummia pintoja, neutraaleja vaaleita sävyjä ja yllättäviä yksityiskohtia. Isku auttoi löytämään 
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kalusteet, jotka täyttivät allergisen perheen vaatimukset. ”Iskulle on tärkeää vastuullinen toiminta, ja asiakkaiden hy-

vinvointi”, sanoo Iskun laatujohtaja Hanna Eskola, ”Iskun kalusteista löytyi talon ideologiaan sopivia Suomessa tehtyjä 

huonekaluja”.

Valon määrällä on merkittävä rooli terveellisessä asumisessa. Messutalo Honka Harmoniaa hallitseekin suuret ikkunat, 

mikä maksimoi sisään tulevan luonnonvalon määrän. Talossa on myös paljon upotettuja valaisimia ja epäsuoria valon-

lähteitä, jotka luovat tunnelmaa ja lisäävät turvallisuutta. 

Honka Harmonia -messutalon tiedot 

Näyttelykohteen osoite: Rekoolikatu 10  

Rakennuttaja: Marjo ja Stig Rönnkvist  

Arkkitehtisuunnittelija: Petteri Piha  

Huoneistoala: 148 m²  

Huoneiston kokoonpano: 5h, k, khh, s, työtila, vh + katettu terassi ja parveke  

Asukasmäärä: 5  

Kerrosluku: 2 

Talotehdas: Honkarakenne Oyj  

Runkomateriaali: Hirsi

Lisätietoja toimitukselle:  
Honkarakenne Oyj 
Markkinointipäällikkö 

Sanna Haikonen 

p. 050 3312039, sanna.haikonen@honka.com

Kuvapyynnöt:  
Anna Kilpinen 

p. 040 838 3682, anna.kilpinen@honka.com 

 

 
 
 
 
 
Honkarakenne Oyj on maailman johtava aitoja massiivipuutaloja valmistava ja markkinoiva yritys. Honka-tuotemerkin 

valikoimaan, jossa korostuvat asumisen hyvinvointi, innovatiiviset rakenneratkaisut ja energiatehokkuus, kuuluvat oma-

koti- ja vapaa-ajan talot sekä suuret projektikohteet kuten hotellit, ravintolat ja lomakylät. Yhtiön tuotteita on vuodesta 

1958 alkaen myyty yli 50 maahan lähes 80 000 kappaletta. Vuonna 2013 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 48 

miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 58 %. Honkarakenne Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Sivu 2/2


