
Sinkkuna tai duossa, kotisi on tuossa.

Sinkkuna tai duossa, kotisi on tuossa. Sloganimme muistuttaa siitä, että Suomen lähes kahdelle

miljoonalle pientaloudelle, eli yhden tai kahden hengen talouksille, ei tähän asti ole juuri ollut

tarjolla omakotimuotoista asumista. NoppaKoti muuttaa tämän!

Suuri osa suomalaisista tahtoo asua omakotitalossa ja suurin osa talouksista on pieniä, mutta

omakotitalot ovat yleensä perhekokoisia. Pienemmässä talossa on tietenkin pienempi hankinta-

hinta ja edullisemmat asumiskustannukset. NoppaKoti on ekologinen ja ekonominen myös hyvän

energiatehokkuutensa ansiosta. Pienemmistä neliöistä huolimatta NoppaKodista löytyy kaikki

tarvittava eikä talo tunnu ahtaalta, kun avoimessa alakerrassa on huonekorkeutta tavallista

enemmän ja olohuoneen valtava ikkuna tuo maiseman syliin.

NoppaKodin tarina alkoi aivan arpakuution näköisestä talosta, jollaista arkkitehdin ystävä toivoi

itselleen. Kaupallisessa versiossa noppamaista ulkomuotoa säilytettiin sen energia- ja tuotanto-

tehokkuuden vuoksi, sekä tietenkin sympaattisen ja omaleimaisen ulkonäön takia. Persoonalli-

suutta lisää nurkkaa kohti pilarin varaan laskeva lapekatto vinoleikattuine räystäineen ja katto-

pinnan yli nousevat seinät. Pääoven ympärillä on neljä pientä ikkunaa nopan silminä muistut-

tamassa mihin taloon olet saapumassa. Kaksikerroksisuus jakaa talon seuraelämän alakertaan

ja yksityisempään yläkertaan pienentäen samalla kalliin tonttimaan tarvetta.

NoppaKoti on tehty tehokkaaksi ja helposti monistettavaksi, omaleimaisuutta unohtamatta.

Perusversiota voit muunnella valmiiksi suunnitelluilla optioilla - kuten esimerkiksi uutta autoa

ostettaessa. Kalusteiden, varusteiden ja materiaalien lisäksi energiatehokkuudenkin voi valita

passiivi-, nollaenergia- tai jopa plusenergiatasoisena. NoppaKoti siis joustaa ja mukautuu

tuotannon kannalta järkevissä rajoissa.

Messuilla nähtävä talomalli on ensimmäinen tuotteemme, pienten talouksien koti. Valmisteilla

olevassa Lahden Kariston kohteessa talo säilyy pääpiirteissään ennallaan. Lasiterassi pienenee

hieman tontin rajoitteisiin sopivaksi ja se voidaan haluttaessa rakentaa lämpimäksi.

NoppaKoteja rakennetaan aluekokonaisuuksina ja ne hinnoitellaan muodostamaan realistinen

vaihtoehto alueen muulle uudistuotannolle. Kun ostat asuntoa, voit kerrankin päättää haluatko

asua kerros- tai rivitaloasunnossa vai omassa rauhassa NoppaKodissa. Tästä esimerkkinä on

Jyväskylän messukohteemme talo A, joka myytiin parissa viikossa hintaan 257 000 euroa.

Laskimme messualueen Maailmanpylväs-kerrostalosta vertailuhinnan saman kokoiselle 75,5

neliön asunnolle käyttäen talon lähinnä vastaavan kokoisen asunnon halvinta eli maantason

neliöhintaa 3500 euroa ja lisäsimme tulokseen 10 000 euroa, jonka autokatospaikka talossa

maksoi. Yhteensä tästä kertyy 274 250 euroa eli NoppaKoti oli noin 17 000 euroa edullisempi,

bonuksena vielä oma piha ja oma rauha! Tässä tapauksessa erotuksella olisi saanut vaikkapa

mukavan kesäauton.

Ensimmäiset NoppaKodit on rakennettu

Jyväskylän Asuntomessuille 2014.

Äijälänrannan kohde on kahden

talon hallinnanjakomuotoinen

kokonaisuus. Kummallakin

on oma autokatos ja

ulkovarasto.

Yläpohja:  Puutalokympin

A+-passiivirakenne SPU-
eristein, U-arvo 0,09
Ulkoseinä:  Puutalokympin
A+ -passiivirakenne SPU-

eristein, U-arvo 0,11
Alapohja:  Legalett-lämpö-
perustus, eristys 300 mm,
U-arvo 0,09

Ikkuna:  Domus Passiivi
MSE 210 ALU, U-arvot:
kiinteä 0,68 / aukeava 0,84
Ulko-ovi:  Kaskipuu Thermo,

U-arvo 0,6...0,75 lasituksista
riippuen

 1. Ulkoverhous
 2. Tuuletustila

 3. SPU-eriste 150 mm
 4. Paroc-villaeriste 100 mm
     runko
     ilmarako 45 mm

 5. EK-kipsilevy

 U-arvo 0,11 W/m2K

Sisustussuunnittelu & sisätilojen kuvat:

Teräsportaat massiivipuuaskelmin, lasikaide: Grado Design Oy, www.grado.fi  |  Kiinteät
valaisimet sisällä ja ulkona: Airam, www.airam.fi  |  Parketit: Triofloor Oy, www.triofloor.fi
MDF-kattopaneelit ja listat:  Maler Oy, www.maler.fi  |  Maalit: Teknos Oy, www.teknos.fi

Kalusteet:  Pedro, www.pedro.fi  |  Tapio Anttila Design, www.tapioanttila.com  |  Betoni-
tasot: Counterform Distribution Oy, www.zcounterform.fi  |  Kattaus, pienesineistö: Iittala,
www.iittala.fi  |  Kannen kuvassa: NunnaUuni Genius Aqua+ takka, www.nunnauuni.com
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1. kerros1. kerros1. kerros1. kerros 2. kerros2. kerros2. kerros2. kerros

Yläkerrassa

on kaksi asuin-

huonetta, jotka

muuntuvat tarpeen

mukaan nukkumiseen

ja työhön tai harrastei-

siin, sekä saunaosasto.

NoppaKoti on täysin valmiina myytävä

huolellisesti rakennettu talo, ei rakennussarja.

Näin saavutamme joka kohteessa laadukkaan

kokonaisuuden, joka kestää ja säilyttää arvonsa.

NoppaKoti on massakustomoitava

tuote. Ammattilaiset ovat

suunnitelleet ja opti-

moineet talon ja

sen materiaali-

sekä varuste-

valikoiman

toimimaan

parhaalla

mahdollisella

tavalla. Voit

siis muokata

NoppaKotia

mieleiseksesi,

mutta et voi

muuttaa mitä

tahansa.
Taiteilija Ulla Aatinen: Konto-akustiikkalevyjen grafiikka

Puusepänliike Tommi Koivisto  &  Lasse Honkala / Selega: kattovalaisimia

Taiteilija Mirka Johansson: taidegrafiikka

MADesign Oy: vintage-tarjottimet, pouffit / B-talo

Hans Björn & Ari Björn: työpöytä ja OH:n seinävitriinit / B-talo

[www.ullaaatinen.com / 040 731 2586]

[www.tommikoivisto.fi / 050 517 7125  &  www.selega.com / 0400 344 205]

[www.mirkajohansson.fi]

[www.madesign.fi / 040 822 9562]

Yhteistyökumppaneissamme Jyväskylän Asuntomessujen NoppaKoteja
rakentamassa on mukana monta pienyrittäjää, käsityöläistä ja taiteilijaa:

NoppaKodissa on

75,5 tehokasta

huoneistoneliötä

kahdessa

kerroksessa.

Alakerrassa keittiö,

ruokailu ja oleskelu

ovat samassa

avarassa tilassa,

lisätilaa antaa

vielä lasitettu

terassi.

Ari BjörnAri BjörnAri BjörnAri Björn
markkinointijohtaja

+358 440 646 411
ari@noppakoti.fi

KKKKaaaarrrriiii    YYYYllllöööönnnneeeennnn
vastaava työnjohtaja

+358 400 992 509
kari@noppakoti.fi

Timo KaipainenTimo KaipainenTimo KaipainenTimo Kaipainen
toimitusjohtaja / arkkitehti

+358 45 133 6461
timo@noppakoti.fi

Sestetto Oy

Tammisalontie 1 A 3   00830 Helsinki

www.noppakoti.fiwww.noppakoti.fiwww.noppakoti.fiwww.noppakoti.fi
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Valtatie 12

K A R I S T O
SEITSENLÄHTEENKATU

Rakennamme Kariston alueelle yhdeksän NoppaKotia kolmelle
kaupungilta vuokrattavalle hallinnanjakotontille. Kullekin kolmen
talon ryhmälle tehdään yhteinen autokatos-varastorakennus.
Karisto on Järvenpään kaupunginosan uudehko pientaloalue.
Keskustaan on noin 6 km ja kauppakeskus Karismaan 2,5 km.
Aivan lähistöltä löytyy hyvät ulkoilumaastot sekä Kymijärven ranta.
Tule suunnittelemaan oma uusi NoppaKotisi meidän kanssamme!


