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LAMMI-KIVITALOT ON LUOTETTAVA KIVITALORAKENTAJA 
TaloTaloon Lammi-Kivitalot tuo vankkaa kivitalorakentamisen osaamista   
 
Lammi-Kivitalot on yksi Suomen nopeimmin kasvavista talomerkeistä ja markkinajohtaja kivitaloissa 39 
prosentin markkinaosuudellaan – suosio perustuu ainutlaatuiseen palvelumallin, joka tarjoaa 
rakentajalle turvallisuutta, vaivattomuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Nyt Lammi-Kivitalot tuo 
laadukkaan kivitalorakentamisen osaamisensa myös osaksi TaloTalo-konseptia.  
 
Yksilöllisyys ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen yhteisiä vahvuuksia 
Lammi-Kivitalojen toimintaperiaatteena on yksilöllisyys, joka ilmenee talon rajattomana suunnitteluvapautena – 
jokainen rakennushanke optimoidaan asiakkaan tarpeita ja budjettia vastaavaksi. Myös TaloTalo-konseptin 
lähtökohtana on tarjota yksilöllisiä ratkaisuja rakennus- ja remontointiprojekteihin. 
 
– Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen ovat niin TaloTalon kuin Lammi-Kivitalojen vahvoja 
osaamisalueita. Yhdistämme laadukkaat tuotteet, asiantuntemuksen, palveluprosessin ja -verkoston sekä 
huolenpidon ainutkertaiseksi asiakaskokemukseksi. TaloTalo-konsepti on myös mielestämme toimivin ja 
kustannustehokkain tapa rakentaa tai remontoida yksilöllistä kotia, kuvailee Lammi-Kivitalojen toimitusjohtaja 
Tatu Jokisalo.  
 
Luotettavaa ja turvallista rakentamista 
TaloTalo-konsepti tarjoaa rakentajalle ja remontoijalle laadukkaan tuote- ja materiaalivalikoiman lisäksi 
kokonaisvaltaista palvelua projektin suunnitteluun ja johtoon sekä kustannusten hallintaan läpi koko 
rakennushankkeen. Myös kaikille Lammi-Kivitalon tuotteille on yhteistä korkea laatu sekä rakentamista 
helpottavat yksityiskohdat ja ratkaisut. Lammi-Kivitalot on jo useana vuonna peräkkäin valittu 
Rakennustietosäätiö RTS:n tutkimuksessa Suomen laadukkaimmaksi talomerkiksi sekä luotettavimmaksi 
kivitalovalmistajaksi.  
 
– TaloTalo-yhteistyö vastaa täysin omia tavoitteitamme. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden 
entistä vaivattomampaan ja turvallisempaan rakentamiseen, Jokisalo jatkaa.  
 

Lammi-Kivitalon rakennustekniikka on huippuluokkaa 
Rakennustekniikaltaan Lammi-Kivitalot edustaa nykypäivän korkeinta 
osaamista. Lammi-Kivitalon runkona on ääntä ja kylmää 
erinomaisesti eristävä, ekologinen Lammi-lämpökivi, jonka 
mittatarkkuus on omassa luokassaan: määrämittaisina ja 
timanttihiottuina ne tekevät rakentamisen nopeaksi ja helpoksi 
säästäen siten kustannuksia. Lammi-Kivitalo on myös mahdollista 
toteuttaa optimaalisesti juuri haluttuun energiatehokkuuden tasoon, 
matala- tai jopa passiivienergiatasoon asti. 
 

 
Lisätietoja:   Lammi-Kivitalot Oy 

toimitusjohtaja Tatu Jokisalo, tatu.jokisalo@lammi-kivitalot.fi, puh. 0207 530 430 
www.lammi-kivitalot.fi 

 
 
Lammi-Kivitalot on yksi Suomen nopeimmin kasvavista talomerkeistä ja kivitalotoimittajien markkinajohtaja. Lammi-Kivitalot Oy on 
osa Lammin Betoni -konsernia, jolla on jo yli 50-vuotiset perinteet betonituotteiden ja rakentamisen kehittämisessä. Konserni 
tarjoaa rakentajille tutkittuja, turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tavoitellaan yhä korkeampaa valmiusastetta, 
kustannussäästöjä ja rakentamisen helppoutta. 
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