Kivitalon
rakentaminen
Jämerä on Suomen suurin yksilöllisiä kivipien
talojakuluttajille rakentava yritys. Kaikki vuosi
kymmenien aikana rakennetut Jämerät ovat olleet
rakennuttajiensa toiveiden mukaan suunniteltuja.
Yhä edelleen rakennammeasiakkaidemme toiveiden
mukaisia kivitaloja, joissaon yksi ylivoimainen omi
naisuus, yksiaineinen ja hengittävä lämpökivirunko.
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Jämerän lämpökivirunko on puhtainta M1-luokan
rakennusmateriaalia, karkaistua kevytbetonia.
Kevytbetonituotteet muodostavat yksinkertaisen
pienelementtijärjestelmän, josta on helppo
suunnitella ja rakentaa terveellisiä pientaloja:
energiatehokaita,muovittomia ja ekologisia. Taloja,
jotka kestävät m
 uuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.
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Runkovalmis talotoimitus
Yhdellä sopimuksella ja kiinteällä hinnalla
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelusekä k ustannusten laskenta
kulkevatJämerällä käsi kädessä. Näin voimme varmistaa jo
suunnittelun alussa,että talo on rakenteellisesti toteutettavis
sa järkevilläkustannuksilla. Siksi myös pystymme antamaan
runkovalmiistatalotoimituksesta kiinteähintaisen tarjouksen, 
joka ei sisällä sopimuksenteonjälkeen muuttuvia arvio
hintoja. Runkovalmis talotoimitus on tästä syystä suosituin
toimituslaajuuteemme.

Turvallinen tapa rakennuttaa
Jämerä vastaa talosi rungon pystytyksestä säältä suojaan vaihee
seen saakka. Käytämme työssä kokeneita tilaajavastuurekisteriin
kuuluvia aliurakoitsijoita, joiden toimintaa valvomme.
Toimitukset laskutetaan ennakkoon ilmoitettujen maksuerien
mukaan, joita on maksimissaan kaksitoista. Saat meiltä kuluttaja
suojalain mukaisen pankkivakuuden ennakkomaksuille.
Jämerä kuuluu tilaajavastuurekisteriin ja on Rakennusteollisuus
RT:n ja Suomen Pientaloteollisuus ry:n jäsen.

Oma toimitusvastaava
Jämerän toimitusvastaava huolehtii talosi runkotoimituksen
vaiheistaja asennust yön laadusta Jämerän toimituksen osalta.
Voit luottaa, ettärunkorakentaminen sujuu vaivatta ja sinulla on ai
na nimetty henkilö, johon voit ottaa yhteyttä.

Annamme vapaaehtoisen takuun
Jämerä antaa runkotyölle kahden vuoden takuun alkaen runkotyön
vastaanottamisesta. Jos kahden vuoden takuuaikana huomaat
runkotyössä puutteita, niin Jämerä tulee ja tarkistaa asian, sekä
tekee korjaukset sovitulla aikataululla.
Jämerän runkotyön takuu antaa sinulle paljon lisävarmuutta. Se on
enemmän, kuin lain mukainen normaali rakennevirhevastuu, jossa
sinun tulee itse osoittaa rakennusvirhe ja siihen syyllistynyt osa
puoli.

Laskemme kustannusarvion
Laskemme talollesi alustavan kustannusarvion heti suunnitteluvai
heessa. Kun suunnitelmat ovat valmiit voi tilatakauttamme raken
nusalan ammattilaisen tekemän tarkan kustannuslaskelman.

Autamme hankesuunnittelussa
Omakotitalon rakentamiseen linkittyy useita tahoja: viranomaisia,
suunnittelijoita, eri alojen ammattilaisia ja urakoitsijoita, pääsuun
nittelija, vastaava työnjohtaja ja mahdollisesti projektinjohtaja.
Käymmekansasi prosessin läpi heti alkuvaiheessa ja halutessasi
voit valitayhteistyöverkostostamme kokeneet yhteistyökumppanit,
jotka tuntevat kivitalorakentamisen hyvin. Tehtyäsi sopimuksen
Jämerän toimituksesta voit rakennuttaa talosi vaivattomasti jopa
muuttovalmiiksiasti MoveIN -verkostomme kautta.

Runkovalmis talotoimitus
Toimituksen sisältö vaihtelee talokohtaisesti ja siitä annetaan
yksilöity erittelytarjouksessa. Toimitukseen voi sisällyttää esim.
Suunnitelmat
- arkkitehdin luonnossuunnittelu
	- rakennuslupakuvat
	- rakennesuunnitelmat
Runko asennettuna
	- anturat raudoituksineen, perusmuuri/kellarirakenteet
	- ulkoseinäharkot
	- aukonylityspalkit määrämitassa
-	 väli- ja yläpohjaelementit määrämitassa
- harjateräkset
	- rakenneteräkset ruostesuojattuina
	- puiset katto- ja katosrakenteet, sekä pilarit ja palkit
	- yläpohjan kivivillaeristeet
	- alus- ja vesikate
	- ikkunat
-	 terassin-, parvekkeen- ja varaston ulko-ovet
	- väliseinät
-	 kiviportaat ja -kaiteet
-	 tarvittavat laastit ja betonit
Muut toimitukseen sisältyvät
	- rahdit
- nosturikalusto, nostotyöt, kuormien purku ja siirto työmaalla
- muuraustelineet pystytettynä ja purettuna
Kauttamme saa myös runkovaiheessa tarvittavat aputyöt
- perustusten kosteuseristyksen
- lattiavalujen ja lattiaan tulevan tekniikan valmistelutyöt
- tekniikan läpiviennit ja roilotukset
HUOM! Jokainen Jämerä kivitalotoimitus on yksilöllinen ja sen
laajuus määräytyy asiakkaan toiveiden mukaan. Toimitussisäl
löstä annetaan aina erittely tarjouksen yhteydessä.
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Anturat raudoituksineen
Perusmuuri
Ulkoseinäharkot
Aukonylityspalkit
Väli- ja yläpohjaelementit

6. Rakenneteräkset
7. Puiset kattorakenteet
8. Yläpohjan kivivillaeristeet
9. Alus- ja vesikate
10. Ikkunat

Materiaalitoimitus
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11. Väliseinät
12. Kiviportaat ja -kaiteet
13. Terassin-, parvekkeen		 ja varaston ulko-ovet
14. Katosrakenteet

Lämpökivitoimitus

Materiaalipakettiin voi sisällyttää esim. kivirungon materiaalit,
ikkunat ja terassin-, parvekeen- ja varaston ulko-ovet. Rakenne
teräksiä ja portaita laajaan materiaalitoimitukseen voi sisällyttää,
kun rakennesuunnittelu on tehty. Rakennesuunnittelun voit tilata
Jämerältä.

Jämerä yksiaineinen lämpökivi on erinomainen ulkoseinien
materiaalija voit halutessasi ostaa myös pelkät ulkoseinä
harkot, aukonylityspalkit sekä ohutsaumalaastin harkkojen
muuraukseen.

Materiaalitoimitus

Lämpökivitoimitus

Toimituksen sisältö vaihtelee talokohtaisesti ja siitä annetaan 
yksilöity erittelytarjouksessa. Toimitukseen voi sisällyttää esim.
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anturat raudoituksineen, perusmuuri/kellarirakenteet
ulkoseinäharkot
aukonylityspalkit määrämitassa
puiset kattorakenteet
terassin-, parvekkeen- ja varaston ulko-ovet
väliseinät
kiviportaat ja -kaiteet
tarvittavat laastit
rahdit

HUOM! Jokainen Jämerä kivitalotoimitus on yksilöllinen ja sen
laajuus määräytyy asiakkaan toiveiden mukaan. Toimitussisällös
tä annetaan aina erittely tarjouksen yhteydessä.

ulkoseinäharkot
aukonylityspalkit määrämitassa
tarvittavat laastit
rahdit

HUOM! Jokainen Jämerä kivitalotoimitus on yksilöllinen ja sen
laajuus määräytyy asiakkaan toiveiden mukaan. Toimitussisäl
löstä annetaan aina erittely tarjouksen yhteydessä.

Rakenna puhtaista ja päästöttömistä
materiaaleista! Kaikki karkaistut kevyt-
betonituotteemme kuuluvat rakennus-
materiaalien puhtaimpaan M1-luokkaan.

Jämerän runkotoimituksen ulkopuoliset työt
Valmistelut ennen talotoimitusta
Jämerän runkovalmis talotoimitus alkaa niin sanotulta sepelipediltä
eli ennentalotoimitusta rakennuttaja huolehtii tontin raivauksesta,
louhinnoista, maansiiroista, paalutuksesta ja tekniikan liittymistä
suunnitelmien mukaan. Työmaalla tulee olla sähkö ja vesi, sekä
työmaatila.

Talotekniikka: lämmitys, vesi, ilmanvaihto, sähkö
Jämerä kivitaloon tekniikka asennetaan, kun runko on valmis. Run
gon pystytysvaiheessa ei siksi tarvitse huolehtia sähkö- ja vesiputki
en paikoista ja niiden asentajien saamisesta paikalle oikeaan aikaan.
Iso osa talotekniikasta sijoitetaan lattiavaluihin, mm. lämmitysputket
ja sähköjohdot. Seiniin tuleva tekniikka asennetaan roilottamalla teh
tyihin uriin.
Ilmanvaihtokanavat ja vesi- sekä viemäriputket sijoitetaan alas
laskuihin,yläpohjaan tai koteloidaan. Putkien sijoittelu täytyy
ottaa huomioon jo arkkitehtisuunnittelussa, millä minimoidaan
huonekorkeutta madaltavat alaslaskut.

tarkastukset

luvat

Lattioiden pintavalut voidaan tehdä, kun niihin tuleva tekniikka on
asennettu. Lattioiden pintavalut tehdään ennen ikkunoiden asennus
ta, kun talossa on vesikatto päällä. Tällöin valuista tuleva kosteus on
helppo tuulettaa pois. Jos ikkunat asennetaan ennen valuja, on huo
lehdittava kosteuden riittävästä poistosta, jotta ikkunoiden rakenteet
eivät vaurioidu.

Sisätasoitetyöt

RAKENNUSVALVONTA
Kaavamääräykset ja rakennuslupa
RAKENNUTTAJA
RAKENNUSHAKKEESEEN RYHTYVÄ
palkkaa
PÄÄSUUNNITTELIJA
vastaa

Lattioiden pintavalut

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
vastaa

Kun rakenteet on todettu riittävän kuiviksi ja tekniikka asennettu,
voidaan aloittaa pinnoitustyöt. Tasoitetyön yhteydessä kaikkiin seiniin
laitetaan pintavahvistuskangas tai -verkko, joka estää pinnoitteen
kutistumien aiheuttaman hiushalkeilun.
Kevytbetonielementtikatot ovat valmiita sellaisenaan pinnoitettavaksi
esimerkiksi ruiskurappaamalla tai tasoittamalla ja maalaamalla.

Viimeistelytyöt
Perustamistapalausunto

Hanketehtävät

Luonnokset

Maatyöt

Rakennuslupasuunnitelmat

Runko

Tasoitetöiden valmistuttua voidaan seinät maalata tai tapetoidaja
lattiatpinnoittaa laatoilla, parketilla jne., jokainen makunsamukaan.
Viimeistelytöihin kuuluu myös saunan sisustus, ovet, kiintokalusteet
ja kaiteet. J ämerällä on yhteistyökumppaneita myös viimeistelymate
riaalien hankkimiseen ja töiden suorittamiseen.

Energiaselvitys

Aputyöt

Ulkopinnoitukset

Rakennesuunnitelmat
(vastaava rak.suun.)

Tekniikka
(KVV-työnjohtaja)

LVIS(A)-suunnitelmat

Pinnoistustyöt

Erikoisuunnitelmat

Tilavarusteet
Lopputyöt

Jämerä hoitaa
Jämerän yhteistyökumppani hoitaa
Rakennuttaja hoitaa

Jämerä kivitalo pinnoitetaan tavallisesti rappaamalla ja kevytbetoni
on hyvä alusta rappaukselle. Harkkopinta on sileä ja muurauksen
saumat ovat ohuita. Myös puuverhous on mahdollinen ulkoverhouk
sena ja toimii hyvin yhdessä hengittävän kevytbetonirakenteen kans
sa. Pellitystyöt kannattaa antaa ammattitaitoisen peltisepän tehtä
väksi.

Työmaan valvonta
Jämerä vastaa runkourakkansa laadusta ja aikataulusta. Kokohank
keen onnistumisen kannalta on oleellista, että valitset työmaan vas
taavaksi työnjohtajaksi kivitalorakentamiseen perehtyneen ammatti
laisen, joka tuntee hyvin kivitalon rakentamisen vaiheet.

Terveellisen rakentamisen puolesta.
www.jamera.fi

