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Ympäristöystävällinen
täyskivitalo
Kivirakennukset kertovat oman aikansa ihanteista
vuosisatoja taaksepäin ja maailmanperintölistalla 
on lukuisia vuosituhansia vanhoja kivirakennuksia,
joiden kauneutta ihaillemme yhä edelleen.
Jämerä kivitaloilla on historiaa takanaan vuosikymmeniä ja talojen rakennusmateriaalia, k arkaistua
kevytbetoniakin on valmistettu vasta noin sata vuotta.
Materiaalin juuret ovat Lohjan kalkkitehtailla työskennellen suomalaisen kemistin tekemässäkeksinnössä,
jonka hän kehitti valmiiksi tuotteeksi ruotsalaisen
kollegansa kanssa.
Karkaistu kevytbetoni on tämän ajan kivimateriaali,
jostarakennetut talot säilyvät jälkipolville. Kevytbetoni
on saavuttanut maailmanlaajuisen suosion ja siitä on
vuosikymmenien aikana rakennettu lukuisa määrä
rakennusfysikaalisesti hyvin toimivia, pitkäikäisiä ja
ympäristölle ystävällisiä rakennuksia.
Yksiaineinen, hengittävä, palamaton ja täysin puhtaista luonnon raaka-aineista valmistettu karkaistu
kevytbetoni on pitkäikäisen ja ympäristöystävällisen
talon rakennusmateriaali.
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169 m2
4mh, oh/avok/rt, khh,
takkah., s, autotalli
Kerrosala 250 m2

Arkkitehdin oma talo

Suunnittelu:
arkkitehti SAFA
Linda Salo

Vaikea tontti vaatii vain tarkempaa suunnittelua
Jyrkkä rinnetontti ja naapurit lähellä kuulostaa tontilta, jolle moni ei anna mahdollisuutta. Tällaiselle tontille arkkitehti
Linda Salo suunnitteli talon omalle perheelleensä.

Materiaalit ja värit ohjaavat katsetta

Huomio valoon ja sen käyttäytymiseen tilassa

Talon julkisivuissa käytettiin kolmea eri rappausväriä,
joiden rinnalla tehosteena puuverhoiltuja osia.
- Väreillä ja materiaaleilla on jaoteltu talon osia, niillä ohjataan katsetta ja kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin.
Esimerkiksi talon julkiset puolet on rapattu pääosin valkoisiksi, mutta ikkunoiden ympärykset ja sisäänkäynnin
ovisyvennys on rapattu terrakotan oranssiksi, joka lämpimän kutsuvana värinä toivottaa tervetulleeksi sisään.

Talon massoittelussa tavoiteltiin yksityisyyttä ja valon maksi
maalista hyödyntämistä, siksi muodoksi päätettiin L-malli.

Piha suunniteltiin samalla kertaa

- Vastaani ei ole tullut vielä koskaan toivotonta tonttia.
Vaikea tontti vaatii vain tarkempaa suunnittelua, paneutumista rakennuspaikan ominaisuuksiin ja sen parhaisiin
puoliin,.

- Minulle oli tärkeää, että taloon syntyy pitkiä sisänäky
miä.Eikä pelkästään sisätilasta toiseen, vaan myös toisesta
siivestä toiseen laajojen ikkunapintojen kautta.
Useaan ilmansuuntaan olevat aukotukset ja pitkät sisä
näkymät tuovat taloon vaihtelevat valonkierrot ja tiloista
erinäköisiä eri vuorokauden- ja vuodenaikoihin.
- Valo puhaltaa hengen tiloihin. Pohdin paljon myös sopivia
mittasuhteita ja yritän tuoda tiloihin intiimiyttä. Avaruuden ja
valoisuuden vaikutelma on saavutettavissa myös muilla keinoin kuin tekemällä tila korkeaksi.

Pihan ja talon suunnittelu on tehty yhtäaikaisesti.
Jokaiselta kodin kolmelta talon eri tasoltaon käynti
omalle oleskelutasolle ja niistä on käynti sisäpihan
terassipuutarhaan. Terassipuutarhan tavoitteena on
häivyttää sisä- ja ulkotilojen rajapintaa. Samoin toimii
myös olohuoneen rimakatto, joka jatkuu puulla verhoillun lipan kautta ulos johdattaen katsetta puutarhaan.

Ikkunaratkaisussa vaikutteita japanilaisuudesta
Olohuoneen ikkunaratkaisussa on vaikutteita japanilaisuudesta. Tasakokoisten maisemaikkunoiden sijaan lasiseinä
koostuu erikokoisista ikkunoista.
- Siinä on merkittävää, että karmit ovat materiaaliltaan
puuta ja puunvärisiä, jolloin ne ovat kauniita kontrasteja ja
korostuneessa roolissa kokonaisuudessa.

Huoneiden sijoittelussa harkittua hierarkiaa
Talo asettui rinteen ansiosta luontevasti kolmeen eri tasoon.
Huoneiden sijoittelussa eri tasoihin noudatettiin harkittua
hierarkiaa. Vieraat eivät tule suoraan keittiöön tai olohuoneeseen, vaan ensin alemmalle tasolle, jossa eteisen lisäksi
on kodinhoitotilat ja työhuone.
Jokaiselta kolmelta tasolta on käynti omalle oleskelutasolle ja sitä kautta sisäpihan puutarhaan. Oleskeluterassin
voi valita auringonkierron mukaan. Ylimmällä tasolla olevien saunatilojen viereisellä terassilla nautitaan ilta-auringon
viimeisistä säteistä. Olohuone taas avautuu kaakon suuntaan, jolloin sen edessä oleva terassi kylpee päivisin auringossa, mutta iltaisin siinä on viihtyisän viileää istuskella
auringon laskiessa puiden taakse.
Talon kattolipan kulma terassipihallepäin on mietitty tarkkaan. Korkealle nouseva ja kuuma kesäaurinko ei pääse
lipan ansiosta lämmittämään sisätiloja, vastaavasti talvella
sisätiloissa nautitaan matalla paistavasta auringosta.

4

5

6

7

Design from Finland

Vapaus toteuttaa
asumisen haaveet
Jämerärakentajat ovat kautta aikojen olleet rohkeita toteuttamaan rakentamisen unelmiaan, joita taitavat arkkitehdit ovat heille suunnitelleet. Kaikki
Jämerät ovat yhä edelleen uniikkeja ja niiden omistajat ylpeitä taloistaan. Talon toimivuus, tyylikäs
ulkonäkö ja sopivuus tontille ovat osa jämerärakentamista. Teemme sen niin, että jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa huolehdimme talon rakenteellisesta toteutettavuudesta järkevillä kustannuksilla. Arkkitehtisuunnittelun v apaus säilyy ja samalla
valintojen vaikutus talon rakennuskustannuksiin on
tiedossa koko ajan.
Tämän esitteen talot ovat idealuonnoksia, joita
voi vapaastimuuttaa tarpeiden mukaan. Jäme
rällä uuden talon suunnittelu alkaa lähesaina
puhtaalta pöydältä ja kuuluu Jämerä kivitalojen
talotoimitukseen.
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1. krs

2. krs

1. krs

2. krs

Pohjakuvat eivät ole esitteessä mittakaavassa.

76 m2
4h+k+rt+khh+s+varasto
Kerrosala 89 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Päivi Merelä
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Selkeälinjainen pieni
talo, joka sopii hyvin
täydennysrakentamiseen.
Pohjaratkaisu on tehokas
ilman hukkaneliöitä.
Oleskelutilojen isot ikkunat
tuovat runsaasti luonnon
valoa tiloihin ja suuri
terassialue toimii kesäisin
lisätilana.

124 m2
Näyttävä pieni kaupunkitalo. Taloon voi
helposti lisätä kolmannen kerroksen ja
sinne esimerkiksi suojaisan kattoterassin,
saunatilat tai viherhuoneen.

4h+k+rt+khh+s+terassi
Kerrosala 154 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
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1. krs
1. krs

2. krs

2. krs

130 m2
4h+k+rt+khh+s+terassi
Kerrosala 169 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
ja Sirpa Mikkolainen
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Talossa on mielenkiintoiset näkymät tilastatoiseen.
Olohuonetila on kahden kerroksenk orkuinen ja tilaan
on näkymä yläkerran tasanteelta. Makuuhuoneet
ovat väljästi yläkerrassa ilman ”seinänaapuria” ja
vanhempienmakuuhuoneeseen kuljetaan omaa siltaa
pitkin. Alakerrassa on erillinen kodinhoito- ja työtila kätevästi keittiön jatkeena.

Talon pohjaratkaisu on sama, kuin sivun 12 talossa lukuunottamattapieniä muutoksiaikkunoissa.
Ulkoasultaan taloon suunniteltu m
 oderniksi.
Talossa on pulpettikattomaskiseinien suojassa.
Talosta on helppo tehdä myös paritalo.
Sisäkuva tämän aukeaman taloista seuraavalla
sivulla.

130 m2
4h+k+rt+khh+s+terassi
Kerrosala 189 m2 (sis. at)
Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
ja Sirpa Mikkolainen
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Näkymä olohuoneesta portaikkoon ja ruokailutilaan. Kuva on edellisen aukeaman taloista.
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1. krs

2. krs

1. krs

kellarikerros

133 m

145 m2

2

3h+k+rt+khh+s+ak
+tekn.tila+terassi
Kerrosala 146 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Virve Rosberg
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Rinnetontille sopiva talo, jossa asuintilatovat yhdessätasossa
ylärinteessä ja autokatos, varasto/harrastetilat asuinkerroksen
alla alarinteessä. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on suuri aurinkoterassi, jonne pääsee myös suoraan keittiöstä. Keittiö, ruokailu ja olohuone ovat yhtenäistä avaraa tilaa, jossa on normaalia
korkeampi huonekorkeus (3,5m) ja isot ikkunat tuovat vielä lisää
tilan tuntua. Oleskelutilat liittyvät suureen terassialueeseen.

Tyylikäs kapearunkoinen
talo, joka sopii a
 htaalle
tontille. Selkeä pohja
ratkaisu ja suuret terassit
talon ympärillä. Bonuksena
autotalli talonyhteydessä

4h+k+rt+khh+s
Kerrosala 166 + at 32 m2
Suunnittelu:
arkkitehti SAFA
Eero Korhonen
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1. kerros

1. krs

2. krs

164 m

2

5h+k+rt+khh+s+aula
Kerrosala 172 m2
Suunnittelu:
arkkitehti
Anne Fagerholm

18

Klassisen selkeälinjainen
kivitalo. Olohuone, keittiö
ja ruokailutila on yhtenäistä avaraa tilaa, jossa lattianrajasta alkavat isot ikkunat. Isot terassit kahteen
ilmansuuntaan ja yläkerrassa olevista saunatiloista pääsee vilvoittelemaan
parvekkeelle.

166 m2
Talon voi toteuttaa tasamaatontille tai loivaan rinteeseen.
Olohuone/keittiö/ruokailu on 3,7 m korkeaa tilaa ja
yhdistyysuureen suojaisaan terassialueeseen, kesäkeitaaseen. Talossa on pulpettikatot molemmissa siivissä.
Olohuonesiiven päätyjulkisivu on näyttävä muurimainen
elementti ja talon katseenvangitsija.

5h+avok+rt+khh+s+
tekn.tila+terassi
Kerrosala 208 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Virve Rosberg
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Townhousetalot ovat
vieri viereen rakennettuja
omakotitaloja
Townhousetalot ovat omalla tontillaan olevia kapea
runkoisia omakotitaloja, jotka ovat sivuseiniltään
kiinni naapurin rajassa. Townhousetalot vaativat
huolellista suunnittelua, s illä ikkunoita niihin on mah
dollista sijoittaa vain päätyseinille ja kattolappei
siin, eli luonnonvalon kulku talon sisällä on mietittävä huolella.
Townhousetaloon syntyy luontevasti turvallinen
muureillasuojattu sisäpiha, jota Jämerän town
hourakentajat ovat arvostaneet erityisesti. Myös
talojen pienet piha-alueet ovat saaneet talojen omistajat panostamaan niiden rakentamiseen
terasseineen ja pihasaunoineen.
Townhoustalot ovat oiva kohde tehdä ryhmärakentamista ja saada kustannushyötyä yhteishankinnoilla. Jämerän runkomateriaalin etu townhouserakentamisessa on paitsi sen paloturvallisuus, niin myöskin se että harkkoseiniä ei tarvitse vahvistaa erikseen betonivaluilla ja aukonylityspalkit ja muut elementit tulevat työmaalle määrämittaisena.
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1. krs

Suuret lasiliukuovet avautuvat muurien rajaamalle terassille.

2. krs

Varastorakennukset rajaavat etupihoja ja tekevät niistä suojaisia.

Talojen pohjaratkaisut on suunniteltu
helpostivarioitavaiksi.Esimerkiksi makuuhuoneiden määrää ja kokoa voi muuttaa ja
olohuoneeseen tehdä kahdenkerroksen
korkuisen valokuilun.Taloissa voi olla moderni pulpettikatto (isot kuvat), tai perinteisempi harjakatto (pieni kuva).
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111 m2

125 m2

134 m2

3-4h+avok.+s+var.+
tekn.tila 6 m2+katos 4 m2

4-5h+avok.+s+var.+
tekn.tila 7 m2+katos 5 m2

4-5h+avok.+s+var.+
tekn.tila 7 m2+katos 5 m2

Kerrosala 146 m2

Kerrosala 164 m2

Kerrosala 172 m2

Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen

Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen

Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
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Townhousetalo
etärakennuttamalla
Suomalais-englantilainen Hartin perhe toteutti asumisen unelmansa rakennuttamalla talonsa täysin etänä.
He asuivat koko rakentamisen ajan ulkomailla ja näkivät
talonsavasta, kun se oli täysin valmis.
Taitavat rakennuttajat mallinsivat itse talonsa 3Dohjelmalla ja työstivät ajatuksiaan sen avulla arkkitehdin kanssa. Suunnittelu lähti tärkeimmistä tiloista, yhteisistä olohuoneista. Niiden haluttiin olevan keskiössä joka kerroksessa pienempien tilojen muotoutuessa perheen muuttuviin tarpeisiin. Ala-aulaan suunniteltiin säilytystilaa samalla tiedostaen, että sen tulisi toimia myös
satunnaisena vierashuoneena.
Samalla kun jokaiselle pojalle haluttiin oma pieni soppi, mietittiin myös tapaa yhdistää huoneet tarpeen mukaan. Päädyttiin siihen, että vanhin pojista saisi oman
huoneen ja kahdelle nuoremmalle rakentui suurempi huone, joka jaettiin kevyellä seinäkkeellä kahtia.
Perheen pojat osallistuivat myös pohjasuunnitelman ja
sisustuksenkin suunnitteluun ja valitsivat kylpyhuoneen
laatat, kodinhoitohuoneen värimaailman ja tekivät omien huoneidensa seinäsuunnittelut.
Talo toteutettiin ryhmärakentamalla Jämerän runkovalmiina talotoimituksena. Muiden ryhmärakennuttajien kanssa Hartit teettivät muun muassa ulkorappaukset
yhdessä. Muuttovalmiiksi talo toteutettiin projektinjohtopalvelun avulla.

Maailmankansalaisten tyylillä
Hartien perhe on asunut useammassa maassa ja tämä
maailmankansalaisuus näkyy talossa rohkeana värien
käyttönä ja ratkaisuina. Sisustuksessa toistuvat sekä puu, että pohjoismainen design. Värit ja pintaratkaisut peilaavat perheelle tärkeitä paikkoja. Sisustuksen
lähtökohtana on ollut käytettävyys, tyyli ja mukavuus.
Huonekalut ovat pääosin käytettyinä ostettuja, perheen
mukana Englannissa, Arabiemiraateissa ja Suomessa
kulkeneita. Niissä näkyvät kolhut ovat osa niiden luonnetta. Uusien kalusteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota suomalaisen suunnittelun ohella muokattavuuteen ja neliöiden tehokäyttöön.

Olohuoneen liukulasiseinän saa avattua koko huoneen leveydeltä
ja näin terassi/patioalue sulautuu kesäisin osaksi huonetilaa.
24
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167 m2 + 13 m2
Tuusulan asuntomessuilla
esitellyssä Jämerä Salmi
akissa on kolme kerrosta
ja erillinensaunarakennus,
johon on käynti suojaisan
terassipihan kautta.

1. krs
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2. krs

7h+oh/k/ruok+khh+
erillinen saunarakennus
Kerrosala 199 m2
Suunnittelu:
Perhe Hart ja arkkitehti
Kirsi Lehtonen

3. krs
27

Taiteilijannäkemys paritalosta modernilla ulkonäöllä.

Pohjaratkaisu
moneen
käyttöön
28

Suunnittelimme kapearunkoisen talon, jota on helppo
varioida eri elämäntilanteisiin sopivaksi: pienelle
perheelle, sinkuille, tai vaikkapa senioriasumiseen.
Pohjaratkaisusta saa muodostettua helposti omakotitalon, paritalon ja kytketyn taloryhmän. Kattomuotoa
muuttamalla talon tyyliä voidaan muuttaa m
 odernista
pulpettikattoisesta talosta perinteisempään harjakattoiseen taloon, tai taloryhmään.

Talon ulkonäköön vaikuttaa myös julkisivujen pintakäsit
tely ja väritys. Rapattu julkisivu on helppohoitoinen ja
kestää vuosia huoltovapaana. Puuverhoilu puolestaan
tuo julkisivuihin elävyyttä ja lämpöä. Puuverhoilu toimii
hyvin kevytbetonirunkoisen talon julkisivun verhoiluna,
sillä rakenne säilyttää puuverhoiltunakin hengittävyytensä, eikä ulkoseinissä tarvita tässäkään ratkaisusssa höyrynsulkumuovia. Rapatun ja puupinnan yhdistäminen käy Jämerä-taloissa kätevästi, sillä käytössä on
eri vahvuisia ulkoseinäharkkoja, jolloin puuverhoilu saadaan upotettua samaan tasoon rapatun pinnan kanssa.
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Paritalo

2. krs

2. krs

Paritalossa pohjaratkaisut ovat peilikuvia. Talotekniikalle on varattu oma
riittävän väljä tila, joka on märkätilojen vieressä. Näin tekniikka on helppo toteuttaa ja kattojen alaslaskuja
tarvitaan vähemmän tekniikan sijoittamisen vuoksi. Autokatos/autotalli
on sijoitettu talojen sivuille, jolloin niiden käyttöön liittyvät äänet häiritsevät naapuria mahdollisimman vähän.

Kytkettyjen talojen pohjaratkaisussa on olohuoneeseen suunniteltu kahden kerroksen korkuinen avoin tila. Myös tässä ratkaisussa talotekniikalle on varattu oma riittävän väljä tila märkätilojen vierestä.
Autokatos/autotallion sijoitettu
talojen väliin, jolloin takapihan
terssialueet saadaan selkeästi
erilleen omaan rauhaansa.

Kuva paritalosta on edellisellä
aukeamalla modernina versiona,
Paritalon voi toteuttaa myös perinteisemmin harjakattoisena.

1. krs

126 m2
Varasto 11 m2
Autokatos/autotalli 19 m2
3h+oh/k/ruok+khh+s
Kerrosala 172 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
30

Kytketyt
talot

1. krs

Kuva kytketyistä taloista on
seuraavalla aukeamalla harjakattoversiona. Talot voi toteuttaa myös modernina pulpettikattoisena versiona, kuten kuvassa paritaloista.

112 m2
Varasto 11 m2
Autokatos/autotalli 19 m2
3h+oh/k/ruok+khh+s
Kerrosala 153 m2
Suunnittelu:
arkkitehti Kirsi Lehtonen
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Taiteilijannäkemys kytketyistä taloista harjakattoisena.

Julkisivudetaljeja

Ikkunanpielet voi tehdä eri kaltevuuksilla ja
pellittää yhden ikkunan eri värillä.

32

Julkisivuun voi tehdä relieffejä eri
harkkovahvuuksilla ja väreillä.

Mielenkiintoinen tilasarja ohjaa
talon sisäänkäyntiin.

Lämmin puunsävy ja valkoinen rappaus
toimii aina takuuvarmasti.

Musta rappaus ja ajan myötä harmaantuva
lehtikuusi on tämän yksityiskohdan juju.

Rohkeaa värinkäyttöä. Punaista ja mustaa
talon eri julkisivuissa.
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Yksilöllisen talon
arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehti Päivi Merelä on tavannut lukuisia omasta talosta haaveilevia perheitä ja toteuttanut heidän asumisen unelmiaan.
- Ensitapaamiset, ovat aina olleet työni suola, sillä innostuneiden ihmisten kuunteleminen laittaa myös oman
luovuuden liikkeelle. Tuossa hetkessä pääsee parhaiten
kiinni siihen mitä tavoitellaan. Talo suunnitellaan täyttämään asiakkaan tarpeet ja toiveet. Se onnistuu vain
asettumalla asiakkaan asemaan, ymmärtämällä hänen
elämäntilanteensa ja kuulemalla hänen toiveitaan.
Ensitapaamisen yhteydessä arkkitehti tiedustelee myös
talohankkeenbudjettia. Se kannattaa kertoa rehellisesti, sillä kokohankkeen kustannukset määritellään suunnitteluvaiheessa. Loppuvaiheen materiaalivalinnoilla
ei enää pystytä paljoa paikkaamaan laukalle lähteneitä kustannuksia. Ammattitaitoinen arkkitehti kunnioittaa
asiakkaan budjettia jo ensimmäisiä luonnoksia tehdessään ja pitää tiukasti mielessään mihin asiakkaan rahat
riittävät.
Hyvä tilasuunnittelu täyttää asiakkaan tarpeet – nekin,
joita hän ei ole tarkkaan osannut määritellä. Asiakkaalla
voi olla mielessään selkeä kuva vain jostakin osa-alueesta, kuten täydellisestä saunasta. Arkkitehdin tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta.
- Jämerätaloja suunnitellessa minulla on aina tukena
Jämerän rakennesuunnittelija, joka tarkistaa rakenteiden toteutuskelpoisuuden ennen tarjouslaskentaa.
Tunnen myös itse vastuuta siitä, että asiakas saa mitä
haluaa ja hänen rahansa riittävät unelman toteutukseen.

Pyydä tarjous arkkitehtisuunnittelusta
Voit pyytää tarjouksen arkkitehtisuunnittelusta tekemällä suunnittelun alkukartoituksen Jämerän verkkosivuilla
tai ottamalla yhteyttä Jämerä myyjään.
Tarjous on kiinteähintainen ja suunnittelun tekevät
kokeneet Jämerän yhteistyöarkkitehdit. Tarkoista
luonnossuunnitelmistasaat kiinteähintaisen yksilöidyn
talotarjouksen aina runkovalmiiseen talotoimituslaajuuteen saakka.
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Sisustusvinkkejä
Jämerä kivitalossa ulko- ja sisäseinien lisäksi myös välija yläpohjat sekä portaat ovat kevytbetonia. Kivipinnat
tasoitetaan aina aluksi laastilla ja ”verkotetaan” tasoitteen
halkeilun estämiseksi. Tämän jälkeen pinnat voi maalata,
tapetoida tai käsitellä vaikkapa luonnon mineraaleista valmistetulla hengittävillä ja eläväpintaisilla stucco-laasteilla.
Viereisen sivun kuvassa näkyy Jämerälle tunnusomaiset
leveät ikkunapenkit. Vino yläpohja on kiveä ja se on tasoitettu myös elementtisaumojen kohdalta ja lopuksi maalattu.
Lattiassa on harmaa mikrosementtipinnoite. Tilassa ei ole
ollenkaan jalka- eikäpeitelistoja.
Jämerän kiviportaat ovat jokosuorat,
tai lepotasolliset ja ne tuetaanteräspal
keilla tai kevytbetoniseinällä. Portaat
voi pinnoittaa laatoilla, parketilla, liimapuulevyllä jne. Portaiden alapinnan voi
levyttää suoraksi, tai vain tasoittaa ja
maalata. Portaisiin voi valita lasikaiteet,
kevytbetonista tehdyt umpikaiteet tai
vaikka pinnakaiteet.
Kuvassa oikealla on lepotasollinen porras, jonka askelmat on laatoitettu ja etuosa maalattu. Kaiteet ovat kevytbetonia.
Kuvassa vasemmalla on suora porras
mustaksi maalatulla terästuennalla.
Askelmat ja etuosa on päällystetty liimapuulevyllä ja sivut maalattu. Kaiteet ovat
lasia.
Yksiaineisiin ulkoseiniin on mahdollista tehdäpieniä syvennyksiäesimerkiksi pesuhuoneen shampoohyllyksi, tai kuten viereisessä kuvassa laskutilaksi sängyn päätyyn.
Kuvan syvennykseen on ajettu lisäksi urat led-nauhoille ja laitettu mattalasi, joka levittää valon kauniisti.
Kuvassa oikealla on lauteiden runko
muurattu kevytbetoniharkoista.

Kevytbetonia on helppo työstää ja
koska materiaali on erittäin paloturvallista sitä voi käyttää myös tuli
sijan materiaalina takkasydämen
ympärillä.Kuvassa vasemmalla on
takaan muurattu kehys kevytbetonista. Kehys on muutaman sentin seinäpintaa ulompana. Kuvassa
oikealla on kevytbetonilaatoista on
tehty säilytystila polttopuille.
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Suunnittelupalvelu
Lähetä tiedot talohankkeestasi meille www.jamera.fi
sivuillaolevalla lomakkeella, tai sähköpostilla m
 yynti@
jamera.fi. Saat tarjouksen talosi luonnossuunnittelusta,
sekä lisätietoja suunnittelun sisällöstä ja järjestämme
myös tapaamisen arkkitehdin kanssa. Tämän jälkeen
voit päättää haluatko lähteä mukaan Jämerän luonnos
suunnitteluun. Suunnittelupalvelumme on vaivaton tapa
saada laadukasta pientalosuunnittelua.

Rakennuspaikan osoite
Tontin maastonmuodot
Maaperätiedot
Tontin erityispiirteet
Rakentamisen aloitusaika
Perheen koko
Harrastukset, lemmikit
Toivottu huoneistoala
Huoneiden lukumäärä
Kerrosten lukumäärä
Keittiö (esim. avoin, erillinen)
Kylpyhuoneiden määrä
Saunaosasto (esim. piharakennuksessa, spa)
Muut tilatoiveet (esim. pukeutumishuone, askarteluhuone, tila yritystoiminnalle)

Autotalli/autokatos (erillinen, talon yhteydessä)
Talon tyylisuunta (esim. moderni, perinne, townhouse)
Muuta

Jämerä Kivitalot Oy
Fallåker 1, 02470 Espoo
www.jamera.fi
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