
Suunnitelmat
• Rakennuslupakuvat ja asemapiirustus
• Työ- ja rakennepiirustukset ja 

perustusmittakuva ja -leikkaus
• LVIS- ja kalustesuunnitelmat

Perustus
• Teräsbetoniperustus

Vesikatto ja yläpohja
• Vesikatto ja yläpohja
• Vesikate
• Kattoristikot ja muut 

kantavat rakenteet
• Aluskate ja ruoteet
• Yläpohjan lämpöeristys 
• Yläpohjan höyrysulku
• Sisäkattokoolaus
• Aluslaudat ja otsalaudat

Ulkoseinät
• Puutalo
• Puu-ulkoverhous
• Koolaus
• Tuulensuojalevy
• Pystyrunko ja eriste
• Höyrysulku
• Vaakakoolaus ja eriste
• Sisäseinien pintalevy

Hirsitalo
• Painumaton 205x275

hirsi tasakertaan
• Yläosa hirsipaneeli

Ulko-ovet
• Ikkunat
• Ikkunoiden ja ovien pielilaudat
• Vesipellit

Katokset ja terassit
• Kantavat pilarit ja palkit
• Ulkoportaat ja terassit
• Kaiteet

Väliseinät
• Puuväliseinät
• Väliovet

Lattia
• Lattiaeristys
• Lattiavalu ja raudoitus

Sisustus
• Sisäkatot
• Sisäseinien maalit ja laatat
• Saunan paneelit
• Lattioiden laatat ja laminaatti
• Kiintokalusteet 
• Keittiön kodinkoneet
• Sisälistat

Kodin tekniikka
• Sähkölaitteet ja -kalusteet
• Lvi-laitteet ja -kalusteet
• Lämmönlähteenä PILP

Varusteet
• Vesikaton läpiviennit 
• Sadevesijärjestelmä
• Saunan lauteet

Muuta
• Asennustyön aikana 

tarvittavat telineet ja nosturit

 Yksilöidyn toimitussisällön 
materiaaleineen ja laitteineen 
saat talomyyjältä. 

Toimitussisältö 
muuttovalmiiksi asennettuna

Myyntitoimistot: 
Messikuja 4, VANTAA, 
Realparkinkatu 1, LEMPÄÄLÄ, 
Ostomiehentie 8, OULU

Ota yhteyttä
Rakennuspalvelu Jopera
puh. 020 743 1414, 040 550 2830
myynti@jopera.fi, www.jopera.fi

Katso myyjien yhteystiedot nettisivuiltamme!

• Yksi pohja
• Hirsi- tai puutalona 
• 5 kattovaihtoehtoa



 

Puutalo 
220 500 € + toimituskulut 5 000 € 

Hirsitalo
249 500 € + toimituskulut 5 000 €

Hintaan sisältyvät harja-, epäsymmetrinen harja-, pulpetti- tai loiva pulpettikatto. 
Aumakatosta tulee 3500,00 € lisähinta. Tarjous voimassa 31.8.2022 saakka 50 
km etäisyydelle Joperan myyntitoimistosta. Toimitus viimeistään 31.1.2023. 
Ei jälleenmyyjille. 1 talo/asiakas.

Muuttuva omakotitalo 4h +k
Huoneistoala: 104.0 m²  |   Kerrosala: 114.5 m²

Kampanjamme talomalli on saatavilla hirsi- tai puurakenteisena. 

Kattovaihtoehtoja on viisi erilaista. Valitse mieleisesi kokonaisuus!

Ekologisuus on meille tärkeää. Talomme ovat 
tiiviitä ja energiatehokkaita. Minimoimme jätteen 
synnyn ja kierrätämme. Pyrimme käyttämään 
paikallista työvoimaa. Rakentamisen päämateri-
aalimme on pohjoissuomalainen puu. Puun etuna 
on kustannustehokkuus, se sopii suomalaiseen 
maisemaan ja sillä on pieni hiilijalanjälki. Meiltä 
saat myös hirsitalon muuttovalmiina.

J opera on vakavarainen perheyritys, 
joka on rakentanut  koteja jo neljännes

vuosisadan ajan. Kuulumme AAA Gold 
-luottoluokitusluokkaan. Tämä tarkoittaa
että kannamme vastuun työstämme alusta 
loppuun saakka. 50-henkisessä työntekijä
joukkossamme on pitkäaikaisia ammatti-
laisia, joilla on kokemusta ja osaamista.

Samat kattovaihtoehdot saatavilla myös hirsitaloon.
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