Asuntotuotanto

Yksilöllisiä koteja
Olemme vakaavarainen ja luotettava perheyritys. Suunnittelemme ja rakennamme
omakotitaloja sekä pari-, rivi- ja luhtitaloja lähes 30 vuoden kokemuksella. Jo tuhannet
ihmiset asuvat tekemissämme kodeissa Oulun, Helsingin ja Tampereen seuduilla.
Luottoluokituksemme on ollut paras AAA Gold jo vuosia.
Kotiemme pääraaka-aine on ekologinen pohjoissuomalainen puu. Rakennamme sekä
perinteisiä puu- että hirsitaloja.
Vahvuutemme rakentamisessa on motivoitunut henkilökunta ja asiakas-lähtöinen
Suunnittelemme ja sisustamme yksilölliset kodit myös taloyhtiöihin.
palvelu.
Ammattitaitoiset suunnittelijat ja rakentajat tekevät kodeista energiatehokkaat ja tiiviit.
Rakennamme laadukkaita ja tyylikkäitä koteja, joiden arvo säilyy.
Rakennuspalvelu
Jopera Oy
on v.1993 perustettu
perheyritys.

Rakennuspalvelu Jopera
•
•
•
•
•
•

Toimitusjohtaja Jorma Paaso perusti rakennusliikkeen v. 1993 v. 1990 – luvun laman aikaan.
Myöhemmin yrityksen osakkaaksi ovat tulleet vaimo Tuula ja veli Antti.
Yrityksen kotipaikkana on Oulu. Vuonna 2010 laajensimme toimintaamme
pääkaupunkiseudulle ja myöhemmin myös Pirkanmaalle.
Omakotitalojen lisäksi olemme rakentaneet liikerakennuksia, loma-asuntoja ja taloyhtiötä,
joiden rahoitusmuotona käytämme pääsääntöisesti RS -rahoitusta.
Vuosien saatossa olemme kasvaneet rauhallisesti ja vakaasti.
Yrityksemme myyntitoimistot löytyävät Realparkinkadulta Lempäälästä, Messikujalta
Vantaalta ja Ostomiehentieltä Oulusta.

Asuntorakentaminen v. 2016 – 2021
2016
•
•
•
•

44 omakotitaloa
2 loma-asuntoa
1 taloyhtiö, yht. 10 asuntoa
Liikevaihto 13,4 milj.€

As Oy Oulun
Leimasin,
Metsokangas
Puistoon rajoittuvalle kaupungin vuokratontille rakensimme viisi autokatoksella
yhdistettyä paritaloa. Ne ovat puurunkoisia ja puuverhottuja. Asuntoja yhtiössä on
kymmenen ja kotien koot ovat 2h+k (61.0m²) - 4h+k (110.0m²).

2017

•
•
•
•

54 omakotitaloa
2 loma-asuntoa
2 taloyhtiötä, asunto yht. 18
Liikevaihto 18,1 milj.€

As Oy Oulun
Knuutilanpuisto,
Knuutilankangas
Suositulle, vanhalle asuinalueelle rakensimme kolme puurakenteista ja – verhottua.
rivitaloa. Taloyhtiöllä on oma tontti ja asuntoja valmistui 15 ja kooltaan ne ovat 2h+k
(55.0²), 3h+k (73.0m²), 4h+k (82.0m²) ja 5h+k (95.0m²).

As Oy Oulun
Lokikirja,
Koskela
Tämän taloyhtiön rakensimme lähelle kaupungin keskustaa palvelujen läheisyyteen
kaupungin vuokratontille. Se muodostuu kuudesta erillistalosta, pari- ja rivitalosta.
Asuntoja on yhteensä 13. Huoneistojen koot ovat 3h+k (78.5m), 4h+k (92.5m²) ja 5h+k
(113.0m²).

2018

•
•
•
•

59 omakotitaloa
4 loma-asuntoa
2 taloyhtiötä, asuntoja yht. 28
Liikevaihto 15,7 milj.€

As Oy Espoon
Särmäkuisma,
Perusmäki
Perusmäen kylämiljööseen rakensimme kolmen rivitalon puuverhotun vaalean taloyhtiön. Asuntoja omalle tontille rakennettuun yhtiöön valmistui 11. Kotien koot ovat
3k+k (62.0m²) ja 4h+k (79.0m²).

As Oy Oulun
Knuutilanrinne,
Knuutilankangas
Aikaisemmin valmistuneen As Oy Oulun Knuutilanpuiston naapuriin rakensimme rivi-,
luhti- ja paritalon. Asuntoja omalle tontille rakennettuun yhtiöön valmistui 17.
Huoneistot ovat kooltaan 2k+k (56.0m²), 3h+k (64.0m²), 3k+k (73.0m²), 4h+k (82.0m²) ja
5h+k (95.0m²).

2019

•
•
•
•

48 omakotitaloa
2 loma-asuntoa
2 taloyhtiötä, asuntoja yht. 25
Liikevaihto 18,4 milj.€

As Oy Espoon
Vuorikuisma,
Perusmäki
As Oy Espoon Särmäkuisman naapuriin rakensimme asuntoja rivi -ja paritaloihin.
Taloyhtiöllä on oma tontti ja siihen valmistui yhdeksän asuntoa. Kotien koot ovat 3k+k
(73.0m²), 4h+k (86.0m²) ja 5h+k (96.0m²)

As Oy Oulun Tahti,
Soittajankangas
Uudelle asuinalueelle rakensimme 16 asuntoa erillis- ja paritaloihin. Taloyhtiön tontti on
vuokrattu kaupungilta. Huoneistot ovat kooltaan 3k+k (77.0m²), 4h+k (112.5m²) ja 5h+k
(125.0m²).

2020
•
•
•
•

53 omakotitaloa
6 loma-asuntoa
2 taloyhtiötä, asuntoja yht. 24
Liikevaihto 21,3 milj.€

As Oy Oulun
Sointi,
Soittajankangas
Aikaisemmin valmistuneen taloyhtiön As Oy Oulun Soinnin viereen kadun toiselle puolen
rakensimme erillis- ja paritaloja. Tontti on kaupungin vuokraama ja asuntoja valmistui
yhteensä 15. Kodit ovat kooltaan 3k+k (74.5m²), 4h+k (80.5m²) ja 5h+k (116.0m²).

As Oy Oulun
Hirsikoti,
Soittajankangas
Suositulle asuinalueelle puiston reunaan rakensimme seitsemän erillistaloa hirrestä.
Tontti on kaupungin vuokraama. Hirsikodit ovat kooltaan 3h+k (70,0m²), 4h+k (96,0m²)
ja 5h+k (126,0 m²).

2021

•
•
•
•

42 omakotitaloa
12 loma-asuntoa
4 taloyhtiötä, asuntoja yht. 46
Liikevaihtoarvio 25,0 milj.€

As Oy Vantaan
Tarhamehiläinen,
Nikinmäki
Rakensimme neljä modernia paritaloa omakotitalovaltaiselle asuinalueelle. Kotien koot
ovat 3h + k (73,0m²) ja 2h+k (54,5m²). Tontti on tonttirahaston vuokraama.

As Oy Tampereen
Ilokkaankodit,
Koivistonkylä
Lähelle Tampereen keskustaa tonttirahaston vuokraamalle tontille rakensimme
rivitalokoteja. Kotien koot ovat 4h + k (78,5m²), 3h+k (71,0m²) ja 2h+k (53,0m²).

As Oy Oulun
Tempo,
Soittajankangas

Rakensimme kaupungin vuokraamalle tontille kahdeksan modernia hirsitaloa. Asuntojen
koot ovat 3h+k (75,0m²), 4h+k (96,0m²) ja 5h+k (104,0 m²).

As Oy Oulun
Kaukometsä,
Kaukovainio

Lähelle kaupungin keskustaa rakensimme modernin puutaloyhtiön. Koteja valmistui
omalle tontille pari- rivi- ja luhtitaloihin yhteensä 24. Huoneistot ovat kooltaan 2h+s
(44,0 m²), 2-3h+s (60,0m²), 3h+s (75,0m²), 3h+s (81,0m²), 4h+s (88,0m²) ja 5h+s (96,0m²).

Rakentaminen jatkuu
Rakenteilla ja ennakkomarkkinoinnissa
• As Oy Vantaan Marjakuisma, Ruskeasanta, 8 paritaloasuntoa
• As Oy Oulun Virpiniemen kodit, Kiviniemi, 13 erillistaloa
• As Oy Oulun Aittapiha, Korvenkylä, 21 erillistaloa
Suunnittelussa
• 27 pari- ja rivitaloasuntoja Tampereen Hervantaan
• 10 erillistaloa Ouluun Pyykösjärven rantaan.

Jopera v. 2022 alkaessa
•
•
•
•
•

29 toimintavuosi käynnistyy.
Liikevaihto tulee olemaan n. 25 milj€.
Palveluksessamme on 57 osaavaa työntekijää.
Työllistämme 35 ammattitaitoista talonrakentajaa.
Yhteistyökumppanit ovat pitkissä sopimussuhteissa.

Yhteystiedot:
•
•
•

Rakennuspalvelu Jopera Oy
p: 020 743 1414, 040 550 2830
e-mail: myynti@jopera.fi

Myyntitoimistomme:
•
•
•

VANTAA: Messikuja 4, 01670 VANTAA
TAMPERE: Realparkinkatu 1, 37570 LEMPÄÄLÄ
OULU: Ostomiehentie 8, 90420 OULU

Toivotamme mukavia
arkipäiviä ja iloisia
juhlahetkiä uusien
kotien asukkaille!

