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Kaiken lähtökohta suunnittelussa on tehdä kotiisi tila jossa viihdyt, vietät vapaa-aikaa, 
grillaat, olet ystäviesi kanssa, tai mihin sitä ikinä unelmoit käyttäväsikään. 

Kyse on viihtymisestä! Se tarkoittaa sitä, että tilan pitää toimia saumattomasti juuri näissä 
tarkoituksissa. Jokainen toimimaton ratkaisu vie sinut kauemmaksi unelmastasi. Hyvin suun-
niteltu tila kutsuu sinua uudestaan ja uudestaan nauttimaan. Huonosti suunniteltu tila jää sen 
sijaan vähemmälle käytölle. 

Jotta tilasta tulisi sinulle rakas, olemme satsanneet suunnitteluosaamiseen ja ratkaisuvaitoeh-
toihin suuren osan tarmostamme ja osaamisestamme. Tähän perustuu koko Jamarin tarina ja 
ajatus siitä, että teemme asiakkaillemme juuri heidän tarpeisiinsa soveltuvan terassin.

Miksi jättäisit huomioimatta talosi pohjaratakaisuun merkittävästi vaikuttavan huo-
neen suunnittelun, sisustamisen ja käyttötarkoituksen?

HELSINKI, UUSIMAA

TAMPERE, PIRKANMAA

MIKAEL VEHKA-AHO
asennus

ARVID KALLIOKOSKI
asennus

JUSSI KOPONEN
asennus
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LASITERASSIT

Valkoiseksi maalattu 
liimapuurunko

Pystypuitteellinen
liukuovi, valkoinen

Pintalaudoitus,
lehtikuusi

JAMAR-VINKKI
Lasi- ja avoterassin yh-
distäminen tuo paljon lisää 
mahdollisuuksia terassin 
monipuolista käyttöä 
ajatellen.
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Liimapuurunko,
kuultava puunsuoja,
väri: Poro

Pystypuitteellinen
liukuovi, valkoinen

Pintalaudoitus,
Painekyllästetty mänty,
uralla

JAMAR-VINKKI
Terassin runkomateri-
aalin valinnalla on suuri 
merkitys. Oikeilla väri- ja 
materiaalivalinnoilla 
terassi saadaan sulautu-
maan talon julkisivuun 
ja arkkitehtuuriin.
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ALUMIINIRUNKO

valkoinen
RR20

tummanharmaa 
RR23

ruskea 
RR32

saatavilla 
myös muita 
värejä

valkoinen
RR20

vaaleanharmaa 
RR21

tummanharmaa
RR23

ruskea
RR32

poro karhu petäjä kanttarelli

saatavilla 
myös muita 
värejä

TERASSILAUDOITUS

uralla sileä harmaa ruskea musta

LIIMAPUURUNKO

Alumiinirunko, 
tummanharmaa

Pystypuitteeton liukuovi

Pintalaudoitus, UPM 
Profideck 
kompostiitti, harmaa

JAMAR-VINKKI
Lasiterassin ja avoterassin 
koon suhteella voidaan 
vaikuttaa paljon koko-
naisuuden näyttävyyteen.
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UPM PROFIDECK KOMPOSIITTIPAINEKYLLÄSTETTY MÄNTY LEHTIKUUSI
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TERASSIOVET

PUITTEELLINEN LIUKUOVI
• helppokäyttöinen
• tiivis
• pitää terassin sisätilat puhtaana 
• eristää ääntä
• soveltuu käytettäväksi kaiteiden päälle

PYSTYPUITTEETON LIUKUOVI
• helppokäyttöinen
• esteetön näkymä
• soveltuu käytettäväksi kaiteiden päälle

Sivuun vedettävät liukuovet antavat mahdollisuuden 
kalustaa terassin jokaista neliötä myöten. Kysy lisää 
ovivaihtoehdoista asiantuntijoiltamme.

LASIKATOKSET

Liimapuurunko,
erikoisväri

Näkösuoja tai kaide

JAMAR-VINKKI
Lasikatoksen väri-
valinnan ansiosta 
katos istuu kauniisti 
julkisivuun, sekä 
mukautuu hyvin 
ympäristöön.
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AVOTERASSIT

Puulasikaide antaa 
esteettömän näkymän

Viistorimakaide

Säädettävä kierrepaalu-
perustus terassin rungolle
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pystylauta viistorima vaakalauta

alumiinilasikaide puulasikaide umpipaneeli

TERASSIKAITEET

Kaiteet lisäävät turvallisuutta ja niiden avulla luot 
näkösuojaa sekä rajaat alueen kokonaisuudeksi.
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Tilava terassi antaa mah-
dollisuuksia monipuoliselle 
käytölle ja kalustukselle

Kaiteet lisäävät turvallisuutta 
ja tuovat näkösuojaa terassin 
ympärille, sekä raajaavat sen 
yhtenäiseksi tilaksi



LASIKATTO KESTÄÄ 
SUURETKIN LUMIKUORMAT

TERASSIN PERUSTUS

• Suojaa sääolosuhteilta
• Antaa suojan kalusteille
• Antaa turvalliset puitteet esimerkiksi lasten ajanvietolle
• Ympärivuotinen, tunnelmallinen sisätila
• Tilaa yhdessäololle ja ajanvietolle perheen tai ystävien kanssa
• Mahdollistaa kasvien ja yrttien kasvattamisen
• Suojaisa ruokailu- ja kahvittelutila pihallasi.

TOTEUTAMME LUPAPROSESSIN 
PUOLESTASI
Lasiterassin rakentaminen luokitellaan julkisivumuutok-
seksi, jonka vuoksi sen rakentaminen voi vaatia luvan, tai 
ainakin ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaan. Mikäli 
kuntasi vaatii lupien hakemista, toteutamme sen 
puolestasi. Oma suunnittelijamme ottaa kokonaisvas-
tuun lupa-asioista niiden sujuvuuden takaamiseksi.

Terassien perustus tehdään lähtökohtaisesti 
kierrepaaluilla. Kierrepaaluperustus mahdollistaa 
terassin routimattomuuden. Paalutustyö voidaan 
tehdä ilman raskaita maansiirtokoneita, jolloin piha 
pysyy siistinä ja ehjänä. Terassin perustus voidaan 
toteuttaa vuodenajasta riippumatta helposti sekä 
kustannustehokkaasti. Kierrepaaluperustus on 
varma ja pitkäikäinen ratkaisu. 

LASITERASSIA VOI KÄYTTÄÄ 
YMPÄRI VUODEN

Katossa käytämme aina 8 mm karkaistua turvalasia. Rakennesuunnitteli-
jamme laskee jokaisen terassin runkokestävyyden ja kantavuuden. Ja-
mar-terassit ovat aina rakennevaatimusten mukaan toteutettuja. Näin 
taakaamme asiakkaillemme korkealaatuiset ja turvalliset terassikokonai-
suudet. 

Talvella lasikaton päälle kertyvä lumikuorma ei vahingoita terassin runko-
rakennetta eikä laseja. Lasikatto pysyy kirkkaana vuosikymmenten ajan 
tuoden luonnonvaloa terassille ympärivuotisesti.

Toisin kuin monet muut valoaläpäisevät katemateriaalit, lasikatto on ympä-
ristöystävällinen valinta. Sinun ei tarvitse huolehtia sen uusimisesta tietyn 
väliajoin. Katon puhtaanapito on helppoa, sillä sen voi tarvittaessa tehdä 
esimerkiksi kattolasin päällä kävellen.

Jamar Oy on rakentanut terasseja kierrepaalu-
perustuksella jo vuodesta 2007 lähtien. Pitkän 
kokemuksemme pohjalta olemme todenneet, 
että paras mahdollinen terassiperustus routivassa 
maaperässä saavutetaan kierrepaaluilla.

Joissain tapauksissa kierrapaaluperustus on mah-
dollista toteuttaa jo olemassa olevaan terassiin. 
Asiantuntijoiltamme saat lisätietoa olemassa olevan 
terassin hyödyntämiseen.



10 VINKKIÄ
SUUNNITTELUUN

On hyvä huomioida, mistä suunnasta aurinko paistaa 
pihallesi eri vuorokaudenaikoina.

Liimapuurunko mahdollistaa helpon kiinnityksen sisus-
tuselementeille, kuten kattovalaisimille ja verhoille.

Esteetön näkymä terassilta muulle piha-alueelle on 
oleellista huomioida esimerkiksi ulkoilevia lapsia 
ajatellen.
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Lähtökohta suunnittelulle on se, mitä kalusteita 
lasiterassille halutaan saada mahtumaan sekä 
mitä käyttötarkoituksia terassille on. 

Tässä tapauksessa parvekkeen alapuolista tilaa 
on hyödynnetty lasiterassin suunnittelussa. On 
myös hyvä ottaa huomioon, voiko talon omia rak-
enteita hyödyntää lasiterassin suunnittelussa.

Lasiterassin runko on liimapuurunko, joka istuu 
talon tyyliin ja arkkitehtuuriin loistavasti.

Jos kotisi sisältä on useampi kulkureitti pihallesi, 
tällöin on tärkeää huomioida, mitä käyttötarko-
ituksia terassillesi haluat. Onko kyseessä vilvoit-
telutila kodinhoitohuoneesta tai esimerkiksi 
oleskelu- ja ruokailutila olohuoneesta? Helppo 
kulku talon sisältä terassille mahdollistaa sen 
monipuolisen käytettyvyyden ympärivuoden. 
Tässä tapauksessa kulku terassille on 
olohuoneesta.

Avoterassi avautuu puutarhan suuntaan pihalle, 
jonka ilmansuunta on etelä. Muista ottaa huo-
mioon pihasi muodot sekä ilmansuunnat.

Portaat laskeutuvat pihalle koko  avoterassin 
leveydeltä. Se tuo terassikokonaisuudelle 
viimeistellyn ilmeen sekä käytännöllisen 
kulkureitin puutarhaan ja pihalle.

Lasiterassin ympärille avautuva avoterassi laajentaa 
käyttömahdollisuuksia. Voit sään mukaan valita par-
haan paikan oleskeluun omalla terassillasi. Tässä 
korostuu myös terassin monipuolinen käytettävyys 
esimerkiksi juhlia ajatellen. 

Avoterassille on tehty luiska tuomaan esteetöntä 
kulkua. Se on käytännöllinen lisä esimerkiksi 
lastenrattaita ajattellen. 

Lisää ideoita ja 
asiakastarinoita

jamar.fi

KOTI
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