
 Glass House Hill,  1 krs. huvila

Kerrosala Kokonaiskäyttöala
100 - 124 m2 149-180 m2

Glass House Hill on tyylikkään harkittu ja moderni kokonaisuus, joka vie vapaa-ajan vieton uudelle tasolle. 
Mieli lepää maisemaa ihaillen väljissä ja toimivissa sisätiloissa. Terassi liittää pihan oleskelualueet luontevasti 
osaksi näyttävää kokonaisuutta.

Hill-huvilat ovat toteutettavissa harja- tai pulpettikatolla, avo- tai katetulla terassilla.

Mikäli haluat tutustua muuhun Glass House -tuotantoon mene Glass House -nettisivuille tästä.

Hill A, 1 krs.

Kerrosala 100 m2

Kerrosala lasitetulla terassilla 124 m2

Kokonaiskäyttöala 180 m2

Makuuhuoneiden määrä 2 

Huvila, jossa on panostettu väljien sisätilojen 
lisäksi suureen katettuun ja lasitettuun terassiin 
sekä kattorimoitettuun pergolaan.  Tämä malli 
on erityisesti Åminne Miljön ympäristöön 
räätälöity pienen perheen avara huvila, jota voi 
tarvittaessa laajentaa esim. erillisellä 
vierasmajalla. Aurinko on näillä terasseilla 
vieraana koko päivän. Malliin on saatavissa 
yhtenäisen tyylilinjan mukainen autokatos 
varastoineen.

Glass House Hill huvilan variaatiot

The Hill - mallitalot

https://www.kontio.com/fi-FI/mallisto/?tyyli=moderni&sort=popularity&name=glass%20house
https://www.kontio.com/fi-FI/mallisto/?tyyli=moderni&sort=popularity&name=glass%20house


Hill B, 1 krs.

Kerrosala 100 m2

Kokonaiskäyttöala 149 m2

Makuuhuoneiden määrä 3 

Tämän ratkaisun kolme makuuhuonetta 
tarjoavat reilusti tilaa vapaa-aikaan. 
Rakennuksen keskellä sijaitsevat oleskelutilat 
aukeavat kahteen vastakkaiseen 
ilmansuuntaan. Koko rakennuksen mittainen 
takaterassi täydentää rentoa vapaa-ajan 
viettoa. Mikäli haluat tämän pohjan lisäksi 
saunan, se voidaan toteuttaa erillisenä 
rakennuksena.

Hill C, 1 krs.

Kerrosala 100 m2

Kokonaiskäyttöala 149 m2

Makuuhuoneiden määrä 3 

Monien mahdollisuuksien huvila, jossa on tilaa 
niin yhdessäoloon kuin omassa rauhassa 
olemiseen. Avara oleskelutila on mahdollista 
sisustaa perheen tarpeiden mukaan. Sauna 
tarjoaa lämpimät löylyt vapaapäivän päätteeksi.

Autokatos, 1 krs.

Varasto 6,5 m2

Kerrosala 36 m2

Päätalon tai huvilan kanssa tyylilinjaltaan 
yhteensopiva autokatos, jossa on tilaa yhdelle 
henkilö- ja golfautolle sekä lämpimälle tai kylmälle 
varastolle ja se voidaan helposti laajentaa 
useamman auton versioksi.



Hillille jo rakennettuja ja rakenteilla olevia



Maistiaisia mahdollisuuksista



Kontio hirsitalot ja -huvilat
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

MYYNTI NURMIJÄRVI

Hämeenlinnantie 139
01900 Nurmijärvi

Olavi Kujanen
Luova johtaja

050 050 8019
olavi.kujanen@kontio.fi

The Hill -asuinalueen mallitalot perustuvat Kontion Glass House 100 -vakiomalliin, jota on 
muokattu rakennusmääräysten ja alueelle toivottujen ominaisuuksien pohjalta. Neljä 
ensimmäistä tältä pohjalta muunneltua rakennusta on jo valmistunut Hillin huikeisiin 
maisemiin. 

Kontio on maailman suurin ja johtava hirsitalovalmistaja. ”Vuosikymmenien 
menestyksellemme on vain yksi tae – tyytyväiset asiakkaat – ja tätä tahdomme vaalia 
jatkossakin. Saamme kiitosta erityisesti laadukkaista tuotteista, vahvasta arkkitehtuuri-
osaamisesta, kilpailukykyisistä hinnoista sekä laajasta talo-, huvila-, sauna- ja 
piharakennusmallistosta”.

Kontion räätälöintipalvelu
Kontio tarjoaa kaikille mallitalon ostajille mahdollisuuden räätälöidä valittua 
huvilaa sekä sisä- että ulkotilojen osalta, kunhan ne noudattavat alueen 
rakennustapaohjetta. Kohteen huone- ja terassijärjestelyt sekä talousrakennukset 
suunnitellaan aina asiakkaan ja maisema-arkkitehdin yhteistyönä tontille 
sopivaksi ratkaisuksi.
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