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Hengittävässä Lappli-talossa on hyvä elämä
Eristämällä Lappli-talosi puukuituisella Ekovilla-eristeellä annat talosi rakenteiden hengittää 
luonnollisesti. Hengittävä rakenne kuivuu turvallisesti molempiin suuntiin, talvella ja kesällä. 
Rakenne myös varastoi ylimääräisen, hetkellisen sisäilman kosteuden vapauttaen sen takaisin 
olosuhteiden muuttuessa. Ekovilla-eriste tarjoaa monipuoliset ratkaisut kestävään ja 
energiatehokkaaseen eristämiseen

Anna talosi toimia hiilinieluna ja eristä täysin 
kierrätettävällä Ekovillalla
Lappli-talo huomioi tuotannossaan myös kiertotalouden käyttäen resursseja viisaasti. Ekovillan 
raaka-aineet on kerätty tehtaiden lähistön kotitalouksilta ja tehtailta. Lajittelemme käsin eristeiden 
raaka-aineiksi puhtaat, kuivat sanomalehdet ja pahvit. Muut kuitujakeet toimitetaan eteenpäin 
kotimaisen teollisuuden raaka-aineiksi



Ekologinen Lappli-talo – juuri sellaisena kuin haluat
Joustavan talotehtaamme ja innovatiivisen suunnittelupalvelumme ansiosta voimme räätä-
löidä valmiita talomallejamme lähes rajattomasti tai toteuttaa omaan suunnitelmaasi poh-
jautuvan unelmakodin erittäin kustannustehokkaasti. Saat Lappli-talon myös ekotalona, 
jolloin kodissasi on luonnollisesti hengittävä Ekovilla-lämmöneriste - tasaamassa sisäilman 
kosteutta ja antamassa talollesi ja perheellesi hyvän elämän.

Lämmin

Ekovilla tekee talostasi lämpimän. Lämmin tarkoittaa myös paljon 
muuta kin kuin lämpöasteita. Talosi on lämmin oikealla tavalla. Ekovil-
lan lämmin tarkoittaa lämpimän asumisen ja elämisen kokonaisuutta, 
joka tuo hyvinvoin tia kotiisi, perheellesi ja ympäristölle. Ekovilla on 
lämmin monin eri tavoin. Yhdessä ne tekevät kodin, jossa on hyvä elää.

Hengittävä

Talollasi on oma elämä aivan kuten sen asukkaillakin. Elääksemme 
meidän on hengitettävä. Puukuitu antaa talosi rakenteiden hengit-
tää tavalla, joka tasaa myös sisäilman kosteuden vaihteluita luonnon 
omalla menetelmällä. Hengittävä talo kertoo turvallisuudesta ja 
hyvästä olosta.

Ekologinen

Ekovilla valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta, hyödyntäen 
lukemaasi sanomalehteä! Kun eristät talosi metsän tuottamalla Eko-
villalla, talosi sitoo puukuidussa olevan hiilen käyttöiäkseen itseensä 
pie nentäen osaltaan rakentamisenkin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. 
Ekovilla haluaa olla mukana rakentamassa elämästä hyvää ympäristön 
edut huomioiden.

Hyvä elämä

Lämpö, turvallisuus ja ekologisuus ovat hyvän elämän rakennusaineita, 
joita Ekovilla pyrkii edistämään omalla toiminnallaan. Ekovilla on teh-
nyt työtä hyvän elämän rakennusaineiden ja kestävän eristämisen puo-
lesta jo vuosikymmeniä. Olemme ylpeitä, että voimme tarjota hyvän 
tuotteen lisäksi mahdollisuuden myös hyvään elämään. Mielestämme 
hyvä elämä on Lämmin ja Vihreä.



www.ekovilla.com

Yläpohjan eristäminen Ekovillalla
Lappli-talon yläpohja lämmöneristetään tutulla, Suomen 
suosituimmalla pientalojen yläpohjaeristeellä, puhallettavalla 
Ekovillalla. Ekovilla-ammattilainen asentaa yläpohjaeristeen 
ammattitaitoisesti valmiiksi asti. Puhallettu eriste täyttää kat-
toristikoiden välit tiiviisti pienimpiäkin koloja myöten muodos-
taen yhtenäisen lämpimän eristevaipan. 

Ekovilla-eristeen alapuolella on ilmatiivis ja kosteutta ohjaa-
va ilmansulku. Näin yläpohja osallistuu sisäilman kosteuden 
tasaamiseen luonnon omalla menetelmällä.

Ulkoseinien eristäminen Ekovillalevyllä
Lappli-talon ekorakenteessa seinät eristetään jämäkällä 
ja ekologisella Ekovillalevyllä ja ilmansulku on kosteutta 
ohjaava. Näin Ekovilla-eristeen puukuidut voivat hengittää 
oikealla tavalla. Eristekerrosten väliin sijoitettu ilmansulku 
pysyy ehyenä esim. sähkörasioita asennettaessa.  

Kun huoneisiin valitaan hengittävät sisäverhousmateriaalit 
(tapetit, maalit), sallitaan seinien - myös Ekovillalla eristet-
tyjen väliseinien - osallistuminen kodin sisäilman kosteuden 
tasaamiseen.




