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Muuttovalmiit mökkipakettimme ovat myös muunneltavissa ja toteutamme Mökki & 
Tontti-paketteja myös muista mallistomme tuotteista. Lisää malleja löytyy kotisivuilt-
amme. Toteutamme hirsirakennuksia myös mittatilauksena asiakkaan omien toiveiden 
mukaan.

Toteuta unelmasi - Sijoita vapaa-aikaan!

Täydellinen paketti avaimet käteen toimituksena!

Paroni: muuttovalmis paketti alkaen 78 000€

Rantasavu: muuttovalmis paketti alkaen 64 000 €

- rakennusala 42 m2

- kerrosala 26,5 m2

- rakennustilavuus 73 m³ 

Muuttovalmiin saunamökin avarat tilaratkaisut sisältävät tupakeit-
tiön, pukuhuoneen, saunan ja suuren terassin. Mökki on valmiiksi 
sähköistetty.  Tuvassa valmistakka tai ilmalämpöpumppu.

Paketti sisältää muuttovalmiin mökin ja tontin lisäksi sähköliittymän ja 
wc/varasto rakennuksen. Tontti ostettavissa tai vuokrattavissa.

-Rakennusala 29,5 m² 
-Kerrosala 21 m² 
-Rakennustilavuus 58 m³

-

Muuttovalmiissa Rantasavussa on saunan ja pukuhuoneen lisäksi tu-
pakeittiö ja viihtyisä terassi vilvoittelua varten. Mökki on saatavilla 
puoliparvella. Tuote on valmiiksi sähköistetty.

Paketti sisältää muuttovalmiin mökin ja tontin lisäksi sähköliittymän 
ja wc/varasto rakennuksen. Tontti ostettavissa tai vuokrattavissa.



Täydellinen paketti avaimet käteen toimituksena!

WC / varasto sisältyy 
kaikkiin tonttipaketteihin!

Rakentaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

-Rakennusala 21,5 m² 
-Kerrosala 14 m² 
-Rakennustilavuus 35 m³

-Elliida: muuttovalmis paketti alkaen 42 000 €

-Kerrosala 6 m² 
-Rakennustilavuus 15 m³

Pakettiin sisältyy helppohoitoinen, siisti Biolan 
kompostikäymälä. Wc/varasto myös sähköistetty.
Saatavana myös pulpettikattoisena.

Muuttovalmis moderni Elliida-sauna tarjoaa hyvät tilat sauno-
miseen ja oleskeluun.  Tämä on loistava paketti kesämökkipro-
jektin aloittajalle.  Saunamökki on valmiiksi sähköistetty.  Sauna 
sisältää laadukkaan vesisäiliöllisen puukiukaan. 

Paketti sisältää muuttovalmiin mökin ja tontin lisäksi sähköliit-
tymän ja wc/varasto rakennuksen. Tontti ostettavissa tai vuokrat-
tavissa.
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Muuttovalmiit mökit omalla rantatontilla!

Joroisten kunnalla on myytävänä ja vuokrattavana rantatontteja vapaa-ajan asunnoille lähellä 

kirkonkylää sijaitsevien kuvankauniiden Jokijärven ja Paron rannoilla. Näillä rannoilla viihdyt! 

Valitse mieleisesi tontti, tontit ovat kooltaan noin 4000 m². Tonttien hinnat alkaen n. 25000 € tai 

vuokrattuna n. 1500 €/vuosi.
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Oma Säästöpankki  
Mutalantie 1, 79600 Joroinen
www.omasp.fi

KYSY RAHOITUSTA  
MEILTÄ!

www.joroinen.fi/tontit
puh. (017) 578 440

Tarkemmat tiedot tonteista www.joroinen.fi/tontit
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