Jämerä kivitalo
Sinulle suunniteltu, ikuiseksi rakennettu.

Vapaus toteuttaa asumisen haaveet

Sinulle
suunniteltu
Unelmien Jämerä-koti suunnitellaan täysin yksilöllisesti ja perheen toiveet
huomioiden. Yksilöllisiä piirteitä ovat useimmiten täysin asiakkaan tarpeisiin
räätälöidyt tilat ja haluttua tyyliä edustavat julkisivut persoonallisine yksityiskohtineen. Jämerä kivitalojen massiivikivirakenteista on helppo suunnitella
selkeitä ja rauhallisia rakennuksia, joiden muotokieli miellyttää silmää vuosikymmenienkin jälkeen.
Jämerä panostaa kestävien pientalojensuunnitteluun ja tästä lähtökohdasta
on syntynyt myös Jämerän uusi LogRoc-konsepti. LogRoc-konseptissa yhdistyy kaksi yksiaineistarakennusmateriaalia, massiivikivi ja -hirsi, toimivaksi
hybridirakenteeksi.
Jämerä LogRoc-talojen ideana on tehdä talon runko pääosiltaan palamattomasta yksiaineisesta kevytbetonista ja tuoda asumiseen puupinnan lämpöä 
ja elävyyttä massiivihirsimoduuleilla. Näiden hirsimoduulien käyttö on mahdollista monenlaisin rakenteellisin ratkaisuin. Hyvä tekninen vaihtoehto moduuleille on hyödyntää Jämerän joustavaa harkkovalikoimaa puuverhoilun ”upotuksessa” julkisivuihin.

Unelmaliitto.
Kaksi yksiaineista yhdessä.
Jämerä LogRoc
Arkkitehti SAFA Susanna Leppänen voitti
Jämerä LogRoc -ideakilpailun 2021 työllään
”Valo” - kestävämmän pientalon konsepti.
Konsepti perustuu kolmeen perusajatukseen:
materiaalitehokkuuteen, elinkaariajatteluun
ja rakennuksen suuntaukseen. Nämä tukevat
ekologisempaa rakentamista ja pitkäikäistä
asumista viihtyvyydestä tinkimättä. Nimensä
mukaisesti Valon arkkitehtuurissa ja suunnittelussa on erityisesti keskitytty luonnonvalon
ja näkymien maksimointiin ja lämmön luonnolliseen säätelyyn.
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Terveellisen rakentamisen puolesta

Ikuiseksi rakennettu
Maailma muuttuu ja vaatii sopeutumaan. Tässä ajassa tarvitaan myös tekoja muutoksen hillitsemiseksi ja hyvien valintojen tekemiseksi. Kestävässä rakentamisessakin oleellista on rakentaa pitkäikäisiä, turvallisia ja terveellisiä, mutta myös toiminnallisia ja viihtyisiä rakennuksia.
Jämerä kivitalot rakennetaan bauroc kevytbetonista. Bauroc on Pohjois-Euroopan
suurin kevytbetonituotteiden valmistaja. Kevytbetoni on palamaton, eristävä, kevyt,
kestävä ja monikäyttöinen rakennusmateriaali, josta valmistetut rakenteet ovat yksinkertaisia ja toimivia.

Hiilijalanjälki kivituotteista pienimpiä
Rakennukseen käytettävillä rakennusmateriaaleilla ja niidenvalmistamisen päästöillä
on merkitystäympäristön kannalta.
Kevytbetonin valmistuksen hiilijalanjälki on kivituotteista pienimpiä, millä on positiivinen vaikutus koko talohankkeen hiilijalanjälkeen.
Nykyaikainen kevytbetonin tuotantoprosessi vaatii suhteellisen pieniä määriä raaka-
aineita tuotettua kuutiomäärää kohden. Tarvittavat raaka-aineet saadaan läheltä,
tuotantolaitos on uusi, valmistusprosessi tehokas ja tuotannon leikkausjäte kiertää
takaisin valmistusprosessiin uuden kevytbetonin raaka-aineeksi.
Jämerän käyttämillä kevytbetonituotteilla on myös viralliset EPD ympäristöselosteet,
jotka kuvaavat tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajalta.

Pitkäikäisessä talossa on toimintavarmat rakenteet
Yksiaineinen ulkoseinärakenne on pientalon rakenneratkaisuista yksinkertaisin ja
varmatoimisin. Yksiaineisessa rakenteessa yksi ja sama materiaali on lämmöneriste,
kantava rakenne, tuulensuoja ja ilman- ja höyrynsulku. Rakenne on myös vikasietoinen, eli se toimii erilaisissa olosuhteissa ja ei ole herkkä vaurioitumaan rakennuksen
ikääntyessä esim. rakennusvirheiden myötä.
Yksiaineinen ulkoseinärakenne edellyttää, että rakennusmateriaalilla on pieni lämmönjohtavuus, jotta se eristää riittävästi, hyvä tiiviys ja riittävä rakenteellinen kantavuus. Karkaistulla kevytbetonilla nämä ominaisuudet toteutuva erinomaisesti.

Lämpöä varaava massiivirakenne
pienentää lämmitysenergian tarvetta
Pitkäikäisen rakennuksen suurimmat hiilipäästöt aiheutuvat käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakennuksen eristävät ja tiiviit rakenteet ja liitokset ovat tärkeitä.
Massiivinen yksiaineinen runkorakenne pystyy myös varaamaan auringon säteilylämpöä ja sisäilman lämpöä. Näistä ominaisuuksista on hyötyä energiankulutuksen
ja sisäilman olosuhteiden kannalta. Kesähelteillä massiivirakenteisessa talossa sisätilat pysyvät myös viileämpinä pitempään.
Lämmön lisäksi kevytbetoni pystyy sitomaan myös sisäilman kosteutta ja luovuttamaan sitä takaisin. Kevytbetoni, kuten puumateriaalikin, on hygroskooppinen
materiaali.

Palamaton rakenne antaa lisäturvaa
Kevytbetonin huippuominaisuus on sen erinomainen paloturvallisuus, sillä kevyt
betoni on palamaton materiaali.Kevytbetonista ei palotilanteessa vapaudu savua
eikä myrkyllisiä palokaasuja, jotka tulipalossa ovat usein itse liekkejä vaarallisempia.
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Suomen helpoin kivitalo

Jämerä kivitalon
hankinta
1

Kaikki alkaa
arkkitehtisuunnittelusta

Arkkitehtisuunnittelun alkukartoituksen voit tehdä sivuillamme www.jamera.fi/suunnittelu. Saat kartoituksen tehtyäsi tarjouksen talosi arkkitehtisuunnittelusta
ja järjestämme tapaamisen arkkitehdin kanssa.
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Autamme hankesuunnittelussa
Omakotitalon rakentamiseen liittyy useitatahoja
ja käymmekoko rakennusprosessin läpi kanssasi.
Verkostostamme kautta saat kivitalorakentamisen
tuntevat yhteistyökumppanit työvaiheisiin, jotka jäävät
Jämerän talotoimituksen ulkopuolelle.
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Jämerä rakentaa
talosi sovittuun laajuuteen
Laajimmillaan Jämerän talotoimitus on saatavana
Uudenmaan alueella Jämerän suunnittelupalvelussa
suunniteltuihin taloihin. Jämerän julkisivuvalmis talo
toimitus kattaa talon rungon rakentamisen ulkopin
noiltaan valmiiksi saakka.
Jämerä vastaa toimitusten laadusta omasta ja käyttämiensä aliurakoitsijoiden puolesta. Työssäkäytämme
tilaajavastuurekisteriin kuuluvia aliurakoitsijoita
yhteistyöverkostostamme.
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RAKENNUSVALVONTA
kaavamääräykset ja rakennuslupa
RAKENNUTTAJA
rakennushakkeeseen ryhtyvä
palkkaa

tarkastukset

Jämerän suunnittelupalvelussa talohankkeesion kivi
taloammattilaisten käsissä. Yhteistyöarkkitehtimme
tekevät suunnittelun yhdessä rakennesuunnittelumme
kanssa. Näin rakennuskustannusten muodostumista
voidaan ennakoida suunnittelun kuluessa, kun rakenteiden toteutus on tiedossa.

luvat

Jämerällä sinulla on vapaus toteuttaaasumisen haaveesi. Kaikki talomme ovat yksilöllisiä, asiakkaidemme
tarpeisiin suunniteltuja.

PÄÄSUUNNITTELIJA
vastaa

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
vastaa

Perustamistapalausunto

Hanketehtävät ja projektinjohto

Luonnossuunnitelmat

Maatyöt

Pääpiirustukset
Energia- ja
hiilijalanlälkiselvitykset

Runkotyöt

Rakennesuunnitelmat
Tekniikkasuunnitelmat
Julkisivutyöt
Erikoisuunnitelmat
Suunnittelun osuus h
 ankkeen
kokonaiskustannuksista on
noin 5%.

Tekniikan aputyöt, lattiavalut

Talotekniikka
Sisäpinnoitukset ja

Jämerä hoitaa

täydentävät rakenteet

Rakennuttaja hoitaa

Tilavarusteet ja kalustus

Jämerän yhteistyö
kumppani hoitaa

Muut työt
Rakentamisvaiheen osuus
hankkeen kokonaiskustannuksista
on noin 95%.

Lisätakuu antaa turvaa
Saat talosi toimitukselle kahden vuoden Jämerätakuun. Jos huomaat toimituksessamme puutteita
takuuaikana, tarkistammeasian ja teemme korjaukset
sovitusti. Jämerän takuu antaa sinulle lisävarmuutta,
mikä on paljon enemmän, kuin pelkkä lain mukainen
rakennevirhevastuu.

Jämerä kuuluu tilaajavastuurekisteriin ja on Rakennusteollisuus RT:n
ja Suomen Pientaloteollisuus ry:n jäsen.
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Tarkempi erittely toimitussisällöstäannetaan aina talokohtaisesti ja sen sisältö voi poiketa tämän esitteen tiedoista.
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Aito Jämerä kivitalo

Julkisivuvalmis
kivitalotoimitus
Turvallisesti kiinteällä hinnalla
Jämerän talotoimituksen sisältö on yksilöllinen, niin kuin on
jokainen Jämerä kivitalokin. Annamme sovitusta toimituslaajuudesta aina yhden kiinteän hinnan. Laajin toimituslaajuutemme on julkisivuvalmis talotoimitus, joka on saatavana Uudenmaan alueella Jämerän suunnittelupalvelussa
suunniteltuihin taloihin.
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Jämerän julkisivuvalmis talotoimitus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anturat
Perusmuurit
Alapohjan ja sokkelin eristeet
Lattiabetoni, kynnysvalut
Harkkoulkoseinät
Aukonylityspalkit
Rakenneteräkset
Väli- ja yläpohjaelementit

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Puiset kattorakenteet
Yläpohjan kivivillaeristeet
Alus- ja vesikate
Ikkunat
Väliseinät
Kiviportaat
Ulko-ovet
Katosrakenteet

17. LVIS-tekniikan läpiviennit
18. Kattoturvatuotteet,
		 vesikourut, syöksytorvet,
		 ikkunoiden ja piippujen		
		 pellitykset, talotikkaat
19. Räystäänaluset maalattuna
20. Ulkorappaukset

Tarkempi erittely toimitussisällöstäannetaan aina talokohtaisesti ja sen sisältö voi poiketa tämän esitteen tiedoista.
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Jämerä LogRoc -ideakilpailussa toiselle sijalle sijoittui arkkitehti Olli Jokisen suunnitelma ”Myötätuuli”.
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Julkisivuvalmis
kivitalotoimitus
Saatavana Uudenmaan alueella Jämerän suunnittelupalvelun kautta sunniteltuihin kohteisiin.

1

Tee arkkitehtisuunnittelun alkukartoitus
www.jamera.fi/suunnittelu/suunnittelun-alkukartoitus/

2

Tee luonnosuunnittelusopimus Jämerän kanssa
Suunnittelu kuuluu Jämerän julkisivuvalmiin talotoimituksen hintaan.
Suunnittelun tekevät yhteistyöarkkitehtimme yhdessä rakennesuunnittelijamme
kanssa. Näin suunnittelussa huomioidaan myös rakenteelliset seikat, joilla on
suuri vaikutus talon rakennuskustannuksiin ja laadukkaaseen lopputulokseen.
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Saat tarkan tarjouksen talotoimituksesta
Kun olet hyväksynyt arkkitehdin luonnoskuvat, laskemme sinulle tarjouksen
talotoimituksesta. Julkisivuvalmis talotoimitus on saatavana Uudenmaan alueella
vain kohteisiin, jotka on suunniteltu Jämerän suunnittelupalvelussa Jämerän
rakennejärjestelmän mukaisesti.

Jämerä kivitalot rakennetaan bauroc kevyt
betonista.Bauroc on Pohjois-Euroopan suurin karkaistujen kevytbetonituotteiden valmis
taja. Karkaistu kevytbetonion palamaton,
eristävä, kevyt, kestävä ja monikäyttöinen
rakennusmateriaali, josta valmistetut rakenteet ovat yksinkertaisia ja toimivia.
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