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Juurien tunteminen tekee vahvaksi

Arja Saijonmaa
Arja Saijonmaa on suomalaisen saunan lähettiläs ja
suuren suosion saavuttaneen Sauna –kirjan kirjoittaja.
Voimansa hän ammentaa kuulaasta järvimaisemasta
ja aidon hirsisaunan löylyistä. Niiden varassa on hyvä
ponnistaa maailmalle: kertomaan lauluin ja sanoin
tarinaa ihmisen elosta, vapaudesta ja suomalaisista
aarteista.

Perinteen voimaa.
Hirrestä rakentaminen on sukupolvelta toiselle siirtyvä
taito, josta kannattaa pitää kiinni. Aitojen luonnonmateriaalien arvostus kasvaa kaikkialla maailmassa:
ihmiset haluavat elämäänsä jotain pysyvää ja hyvältä
tuntuvaa. He haluavat asua terveesti, kestävästi,
luonnollisesti.

Luonnossa syntynyt.

Rantasalmi Oy on 1940-luvulla syntynyt perheyritys,
Suomen vanhin hirsitalojen valmistaja. Tänä päivänä
teemme saunoja, koteja ja vapaa-ajan asuntoja ihmisille, jotka arvostavat luonnon rikkautta.

Hirsi on perinteitä, rakentajien viisautta, tunnelmaa
ja järkeä. Puu tyynnyttää ja tekee hyvää mieltä.
Hirsitalo on suomalaiselle paluu terveille juurille,
se on mahdollinen unelma.
Hirrestä on Suomessa rakennettu vahvoja taloja jo

Osaamisen perinne on siirtynyt nykyaikaan
ja saanut uusia ulottuvuuksia. On syntynyt
monia oivalluksia. Ekorex-rakenne, kumouksellisin keksintömme, tuo hirsirakentamiseen aivan uusia mahdollisuuksia. Siitä olemme syystäkin ylpeitä.

vuosisatojen ajan. Rakennuksia, jotka ovat kestäneet
vaihtuvat säät, pakkaset ja helteet, tuiskut ja sateet.
Koteja joissa on asuttu ja eletty.

Haluamme tarjota vain hyviä
vaihtoehtoja, asujalleen sopivia
taloja, joissa syntyy uusia hyviä
perinteitä. Hirrellä on voima
antaa ihmiselle vahvat juuret ja
hyvän elämän kehykset.

Rantasalmi Oy

Pertti Karhinen
toimitusjohtaja
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Thomas Johansson
Olympialaisten kultamitalin voittanut purjehtija
Thomas Johansson kunnioittaa luonnon voimia.
Kesäiset vapaa-aikansa hän viettää mielellään merellä
ja meren tuntumassa.
Inkoolaisen saaren piilopirtissä on käytetty luonnon
omia materiaaleja. Hirsiseinät kestävät tuulten
tuiverrukset ja antavat vankan tuen suurille
näköalaikkunoille.

Unelma on tosi.
Oma talo on elämänkokoinen valinta. Sen suunnitteleminen on haaveilua, josta syntyy elämälle uusi
suunta. Se siirtää perinteitä nykyaikaan ja ohjaa
asukkaittensa ratkaisuja.
Omaan elämään sopiva hirsitalo luo tunteita ja
tunnelmaa. Se kertoo tarinaa metsästä, tekijöistä ja
asujista. Millaisen tarinan haluaisit luoda?

Uskalla nähdä unia.

Uskalla elää.
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Raimo Sirkiä
Eurooppalaisten oopperalavojen suosikki tenori Raimo
Sirkiä otti mielihyvin vastaan urakan Savonlinnan
Oopperajuhlien johdossa. Kiinnostavien musiikillisten
haasteiden lisäksi hän saa nauttia vapaahetkistä
omalla mökillä Savonlinnan liepeillä. Talviasuttavaan
lomaparatiisiin on jo rakennettu huvila, vierasaitta
ja savusauna lämpöisestä, tyynnyttävästä hirrestä.
Täällä laulaja lepää.

Oma nautinto.
Hyvä asuminen on tilaa, lämpöä ja raikasta ilmaa.
Linjoja, muotoja ja värejä, jotka sopivat asukkaiden
elämään. Omassa talossa on helppo hengittää, antaa
mielen levätä ja ajatusten lentää. Se on oikein
suunniteltu. Siksi siellä on hyvä elää, levätä ja tehdä
työtä.
Rantasalmi Hirsitaloissa näkyvät asujien ajatukset
ja mielipiteet. Ekorex-rakenne antaa suunnitteluun
vapautta. Lämpöinen puu on näkyvissä juuri sen
verran kuin asujista hyvältä tuntuu.

Anna ajatuksille siivet.

Ja tunne eläväsi.
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