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SAMI-TALON YKSILÖLLINEN PUUTALO ON SUOMALAISTEN KESTOSUOSIKKI 
Sami-talo tuo laadukkaat puutalopaketit TaloTaloon 
 
Suomalainen Sami-talo tuo persoonalliset puutalopaketit osaksi TaloTalo-konseptia. 
Suurelementtirakenteiset Sami-talot ja vapaa-ajan asunnot sekä Sami-X -lämpöhirsitalot suunnitellaan 
asiakkaan tarpeiden ehdoilla ja toteutetaan tarkasti hallittuna projektina.  
 
Vaivaton, turvallinen ja yksilöllinen rakentaminen yhteisenä tavoitteena 
TaloTalo-konseptin idea on tarjota rakentajille vaivattomuutta, turvallisuutta ja yksilöllisyyttä läpi 
rakentamishankkeen. Sami-talot istuu luontevasti osaksi konseptia, sillä konseptin perusajatus vastaa ideologiaa, 
jonka mukaan yhtiö on kehittänyt talopakettejaan jo vuosien ajan.  
 

– TaloTalo-konseptin tavoitteena on ratkaista samoja rakentamisen 
keskeisiä kysymyksiä, joita olemme talopakettien osalta edistäneet jo 
pitkään omien tuotteidemme ja palveluidemme kehityksessä, kertoo 
Sami-talojen aluejohtaja Keijo Rusanen. Laadukas Sami-talo yhdistettynä 
TaloTalo-konseptiin takaakin asiakkaalle hyvän ja miellyttävän 
lopputuloksen sekä toimivan kokonaisratkaisun.  
 
Yksilöllisestä suunnittelusta hallittuun toteutukseen 
Sami-talojen suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset 
tarpeet, mikä mahdollistaa persoonalliset ratkaisut unelmien kotiin. 
Onnistuneen rakennusprojektin takaa puolestaan yrityksen yli 30 vuoden 
kokemus rakentamisesta sekä sen myötä syntynyt luja osaaminen. 
Asiakkaan tarpeisiin suunniteltu Sami-talo toteutetaan aina alusta 
loppuun hallittuna projektina.  
 

– Vankka kokemus varmistaa koko rakennusprojektin onnistumisen. Sami-talojen kautta asiakkaat saavat huolellisesti 
suunnitellun ja tarkasti toteutetun kodin, Keijo Rusanen toteaa.  
 
Puurakentaminen soveltuu kaikkiin ympäristöihin 
Puurakentamisen suosio on Suomessa jatkuvasti korkea. Puurakenteiset talot soveltuvat erilaisiin ympäristöihin sekä 
kaikenkokoisiin kohteisiin niin maalla kuin kaupungissa.  
 
– Sami-talot taipuvat tyyliltään moneen, oli kyseessä sitten moderni kaupunkitalo, klassinen puutalo tai vaikka maalle 
rakennettava idyllinen perinnetalo, Rusanen kuvailee.  
 
Sami-talot kestävät Suomen vaativassa ilmastossa sukupolvelta toiselle. Talojen suunnittelussa ja rakentamisessa 
huomioidaan myös nykypäivänä tärkeät energia-asiat. Jokainen Sami-talo kuuluu parhaaseen A-luokkaan 
energiatehokkuudessa, talot on saatavilla myös edistyksellisillä matalaenergia- ja passiiviratkaisuilla.   
 
– Talomme sopivat kaikille puutalosta haaveileville rakentajille, jotka arvostavat laatua kodissaan, Rusanen kiteyttää. 
 
Lisätietoja:   Sami-talo 
    aluejohtaja Keijo Rusanen, puh. 050 5659988, keijo.rusanen@sami-talo.com 
    talomyynti Iiro Piipponen 050-3015698, iiro.piipponen@sami-talo.com 

 www.sami-talo.com 
   
Kotimainen Sami-talo, Karelment Oy, on valmistanut, myynyt ja asentanut persoonallisia, yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä 
talopakettaja jo yli 30 vuoden ajan. Yhtiössä työskentelee noin 40 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli n. 6,9 miljoonaa 
euroa. 
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