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LIITE esitteeseen ja varaussopimukseen                        10.5.2019 

Yleistä   

Asunto Oy Espoon Matinrinne on vapaarahoitteinen omistusasuntokohde. 
Yhtiön y-tunnus on 2992297-3. 

Asunto Oy Espoon Matinrinne on osa TA-Yhtiöiden kortteliin 23177 tontille 9 
suunnittelemaa täydennysrakennushanketta. Kohde sijaitsee Asunto Oy Es-
poon Ahdinlinnalta vuokratulla kiinteistön 49-23-177-9 määräosalla ja kohde 
hallitsee vuokrasopimuksen ja hallinnanjakosopimuksen nojalla tontin 49-
23-177-9 määräosaa 4400/8300.  

Tontin 9 määräosalle 4400/8300 rakennetaan kaksi uutta hissillistä, 6 - 8 ker-
roksista asuinkerrostaloa sekä näiden yhteydessä korttelin keskelle, tontille 
9 kuuluva osa autohallista ja kansipihasta, jotka ovat yhteiskäyttöiset naapu-
riyhtiöiden kanssa.  

Tontilla 9 on ennestään naapuriyhtiön, Asunto Oy Espoon Ahdinlinnan, 
asuinkerrostalot osoitteessa Kalastajanmäki 8, jonka portaat A ja B on suun-
niteltu omana rakennushankkeenaan korotettavaksi kahdella kerroksella ja 
varustettavaksi hisseillä. Myös näiden talojen autopaikat, mukaan lukien ko-
rotettavan talon uudet autopaikat, sijoittuvat korttelin keskelle rakennetta-
vaan yhteiseen autohalliin.  

Asunto Oy Espoon Matinrinteen kaikki autopaikat 47 kpl (nrot 33-39, 61-79, 
106-117 ja 121-129) sijaitsevat korttelin keskellä pihakannen alla olevassa 
yhteiskäyttöisessä autohallissa.  

Asunto Oy Espoon Matinrinteen 47 autohallipaikasta kolme on mitoitettu lii-
kuntaesteisille (nrot 78, 125 ja 128) ja 10 kpl (nrot 106-115) on varustettu 
sähköauton latauspisteellä. Kaikki yhtiön 47 autohallipaikkaa tullaan myy-
mään osakkeina.  

Asunto Oy Espoon Matinrinteessä on yhteensä 69 asuntoa. Huoneistojen yh-
teenlaskettu asuinpinta-ala on 3636,5 asm2. Rakennukset on suunniteltu 
energiatehokkuusluokkaan C (2013). 

Yhtiön tontti  

Yhtiön tarkoituksena on vuokrasopimuksen ja hallinnanjakosopimuksen no-
jalla hallita ja rakentaa Espoon kaupungin 23. kaupunginosan korttelissa 
23177 sijaitsevaa tontin 9 määräosaa 4400/8300 sekä omistaa ja hallita ton-
tin määräosalle 4400/8300 rakennettavia rakennuksia, joiden huoneistojen 
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yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille 
asuinhuoneistoiksi. 
Yhtiö omistaa ja hallitsee vuokrasopimuksen ja hallinnanjakosopimuksen 
sekä yhteis-järjestelysopimuksen nojalla korttelin 23177 autohallissa yhtiölle 
osoitettuja 47 kpl autopaikkoja. 

Tonttiin 49-23-177-9 kuuluva rakennusoikeus jakautuu vuokralaisten kesken 
vuokralaisten allekirjoittaman hallinnanjakosopimuksen nojalla seuraavasti: 

Asunto Oy Espoon Matinrinne                       4400/8300 suuruinen määräosa 

Asunto Oy Espoon Ahdinlinna                          3900/8300 suuruinen määräosa  

Tontin maa-alueeseen kohdistuvasta hallinnanjaosta on sovittu vuokralais-
ten allekirjoittamassa hallinnanjakosopimuksessa. 

Asemakaava  

Alueen asemakaava on hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa 25.4.2016. 
Asemakaava on nähtävillä: 

Espoon kaupunki/Kaavoitus                                                
Teknisen ja ympäristöntoimen asiakaspalvelu                    
puhelin: 09 816 25000    

Lisäksi kaava on nähtävillä:                      
TA - Kodit Oy/Asuntomyynti                                    
Kutojantie 6 - 8, 02630 Espoo 

 Yhtiön hallinto  

Yhtiö on perustettu 15.3.2019 ja se on merkitty kaupparekisteriin 
17.4.2019. Yhtiön osakepääoma on 2.500,00 euroa jakautuen 8000 osak-
keeseen. 

Osakkeiden tuottama hallintaoikeus  

Osakkeet                 asunnot A 1 – B 69  

Osakkeet                 autohallipaikat nro 33-39, 61-79, 106-117 ja 121-129 

  

Urakoitsija ja pääsuunnittelija 

Asunto Oy Espoon Matinrinteen pääurakoitsijana toimii Hausia Oy. Urakka-
hinnassa on huomioitu 24 %:n suuruinen arvonlisävero. Rakennusurakkaan 
sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 urakkasopimuk-
sessa mainituin poikkeuksin. Ostajat ovat velvollisia tutustumaan yhtiön ja 
urakoitsijan väliseen urakkasopimukseen ennen varsinaista kaupantekoa.  
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  Pääsuunnittelijana toimii Patrick Eriksson, Tengbom Oy. 

Rakennuslupa Rakennuslupaa on haettu syksyllä 2018 ja hakemus on kirjattu 5.2.2019 (lu-
patunnus 049-2019-156). Kohteella ei ole vielä lupapäätöstä. Kohde toteute-
taan lupaa haettaessa voimassa olleiden rakentamismääräysten mukaisesti. 
Tietoa rakentamismääräyksistä ja niiden muuttamisesta saa mm. Ympäristö-
ministeriöstä (www.ymparisto.fi) tai Espoon kaupungin rakennusvalvon-
nasta. 

Arvioitu valmistumisajankohta 

Urakkasopimus allekirjoitetaan myöhemmin, kun kohteella on aloitus/käyn-
nistyspäätös. Alustavan aikataulun mukaan uudiskohde valmistuu sisäpuo-
listen töiden osalta kesällä 2021. Ulkopuolisten töiden ja kohdetta palvele-
van kansipihan luovutus tapahtuu aikaisintaan pihojen valmistuttua loka-
kuun loppuun mennessä 2021. 

Valmistumisajat ovat arvioita. Valmistumisajan varmistuttua osakkeenos-
tajille lähetetään myyjää sitova kirjallinen ilmoitus valmistumisajankoh-
dasta. Myyjä ei vastaa sellaisesta ilmoitetun valmistumisajankohdan viiväs-
tymisestä, joka johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ole-
vasta esteestä, jota myyjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon kau-
pantekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei voi kohtuudella välttää tai 
voittaa. Valmistumisilmoitus lähetetään noin 4-5 viikkoa ennen valmistu-
mispäivää. 

 

Maanvuokrasopimus, hallinnanjakosopimus ja yhteisjärjestelysopimus, 
sitoumukset ja velvoitteet 

TONTTI JA MAANVUOKRASOPIMUS 

Kohde sijaitsee Asunto Oy Espoon Ahdinlinnalta vuokratulla kiinteistön 49-
23-177-9 määräosalla 4400/8300ja kohde hallitsee vuokrasopimuksen ja 
hallinnanjakosopimuksen nojalla tontin 49-23-177-9 määräosaa 4400/8300.  

 

HALLINNANJAKOSOPIMUS 

Tontin maa-alueeseen kohdistuvan hallinta- ja vuokraoikeuden jaosta sovi-
taan vuokralaisten allekirjoittamassa hallinnanjakosopimuksessa. Yhtiön 
hallinnanjakosopimuksen mukainen Yhtiön yksinomaiseen hallintaan kuu-
luva vuokratontin alue käy ilmi hallinnanjakosopimuksesta. 

Hallinnanjakosopimus kirjataan erityisenä oikeutena kohdistuen edellä tar-
koitettujen määräosien vuokraoikeuteen. 
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Tarkemmat hallinnanjakosopimukseen liittyvät muut velvoitteet käyvät ilmi 
turva-asiakirjoissa olevasta hallinnanjakosopimuksesta ja sen liitekartasta. 

 

KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS JA RASITTEET 

Yhtiötä sitoo kiinteistöjen 49-23-177-8 ja 49-23-177-9 välinen alustava yh-
teisjärjestelysopimus sekä siinä sovitut rasitteet, oikeudet ja velvollisuudet 
ja näihin liittyvät kustannus-, kunnossapito-, huolto-, uudelleenrakentamis- 
ja peruskorjausvastuut. 

Yhteisjärjestelysopimuksessa sovitaan ja hyväksytään oikeudet ja velvolli-
suudet sekä yleiset periaatteet liittyen yhteisiin tai rasitteina oleviin, vesi-, 
jätevesi-, sadevesi- ja lämpöjärjestelmiin, sähköjohtoihin, kaivoihin, perus-
tuksiin, salaojiin sekä routaeristeisiin. 

Lisäksi yhteisjärjestelysopimuksessa sovitaan ja hyväksytään yhteisistä asi-
oista liittyen mm. autohalliin ja autopaikkoihin, ajo- ja kulkureitteihin, jäte-
huoneeseen, väestönsuojiin ja piha-alueisiin.  

Yhteisjärjestelysopimukseen voidaan joutua tekemään muutoksia rakennus-
töiden edetessä ja ne perustetaan ja rekisteröidään ennen rakennusvalvon-
taviranomaisen käyttöönottokatselmuksia.  

Tarkemmat kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimukseen liittyvät oikeudet, vel-
vollisuudet ja rasitteet käyvät ilmi kiinteistöjen yhteisjärjestelysopimuksesta 
ja sen liitteistä. 

 

Arvioidut vastikkeet 

Asuntokauppalain mukaan ensimmäisellä asumisvuodella tarkoitetaan koh-
teen valmistumisen jälkeistä ensimmäistä kokonaista tilikautta. Käytän-
nössä RS -taloussuunnitelman mukaisella hoitovastikkeella aloitetaan. Tu-
leva asumisaikainen isännöitsijä laatii asuntojen valmistuttua, muuttovai-
heessa tarkennetun talousarvion 

Hoitovastikearvio                      n. 7,50 € / as.m2 / kk      (huoneistot)           
(sis. tontin vuokraosuuden, joka on 3,79 €  /as.m2/kk) 

Vesimaksuennakko  n. 20,00 € / hlö / kk 
(omat vesimittarit, ennakkomaksu) 

Autohallipaikan hoitovastike  20,00 €/paikka/kk  

Lisäksi sähkölatauksella varustettujen autohallipaikkojen (nrot x - z) osak-
keenomistajat maksavat lataamansa/käyttämänsä sähkökulutuksen erik-
seen alamittarin perusteella yhtiölle. 

http://www.ta.fi/
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ASUNTOJEN HOITOVASTIKEPERUSTEET 

Hoitovastikkeen suuruus määrätään käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 
4 §:ssä mainittuja asuinhuoneistojen pinta-aloja.  

Ostaja vastaa yhtiövastikkeista ja muista asunnosta aiheutuvista kustannuk-
sista asunnon valmistumisesta ja muuttopäivää seuraavasta päivästä al-
kaen.  

Hoitovastikkeen määrää on arvioitu huhtikuu 2019 hintatason mukaan ylös-
päin pyöristäen lisättynä arvioidulla elinkustannusindeksin nousulla. Hoito-
vastikearvio sisältää yhtiön kiinteistön käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat 
menot.  

Kukin huoneisto vastaa omalta osaltaan huoneistonsa sähkönkulutuksesta 
huoneistokohtaisen mittaukseen perustuen. Huoneistossa kulutetusta säh-
köstä ei makseta vastiketta vaan kunkin huoneiston osakkeenomistaja mak-
saa huoneistossa kulutetun sähkön suoraan sähköntoimittajalle tekemänsä 
sopimuksen mukaisesti. 

Vedestä (kylmä, lämmin ja jätevesi sekä veden lämmittäminen) aiheutu-
neista kustannuksista suoritetaan hallituksen vuosittain määräämä eri kor-
vaus huoneistokohtaisen mittauksen perusteella.  

Arviolaskutuksessa käytetään perusteena huoneistossa asuvien henkilöiden 
lukumäärää ja tasauslaskutuksessa perusteena huoneistoihin asennettujen 
vesimittarien osoittamia kulutuslukuja. 

Vesimittarin kulutuslukemaan perustuva tasausmaksu tai palautus tehdään 
kerran vuodessa. 

Autopaikat ja autopaikan hoitovastike (hallipaikat) 

Autohallipaikoista aiheutuvien hoito- ja ylläpitokustannuksista suoritetaan 
eri korvaus, jonka suuruuden määrää yhtiön hallitus. 

 

PITKÄAIKAINEN LAINA/ARVIO RAHOITUSVASTIKKEISTA 

Yhtiölle tullaan ottamaan rakentamista varten pitkäaikaista lainaa  
13.091.400,00 euroa + autopaikat 394.800,00 euroa. Laina-aika on 25 
vuotta, joista rakennusaika ja 2 ensimmäistä, asuntojen valmistumisen jäl-
keistä vuotta on lyhennysvapaata (maksetaan ainoastaan korkoa). 

Lainan ensimmäinen erä nostetaan, kun rakentaminen alkaa. Rakentamisen 
ajalta kertyvät korot maksaa rakennuttaja.  Rahoitusvastikkeet lasketaan 
käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittuja asuinhuoneistojen 
pinta-aloja. 

http://www.ta.fi/
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Lainan korko on sidottu 12 kk euribor + marginaaliarvio 1,00 %. Korko on 
aina vähintään marginaalin suuruinen. Luotto on ns. tasalyhennyslaina 
(puolivuosittain).  

Korko tarkistetaan 12 kk:n välein. Todennäköiset koronmuutokset tulevat 
vaikuttamaan rahoitusvastikkeeseen. 

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle yhtiössä noudatet-
tavien rahoitusvastikeperusteiden mukaan laskettavan osuutensa yhtiön 
pitkäaikaisista lainoista tai niitä vastaavista lainoista ennen sisään muuttoa 
joko kokonaisuudessaan tai puolet siitä. Tästä ilmoitamme tarkemmin 
muuttokirjeessä. 

Valmistumisen jälkeiset lainaosuussuoritukset tulee tapahtua hallituksen 
määrääminä aikoina ja hallituksen määräämissä erissä lainaehdot huomioi-
den. Lainan lyhennys maksetaan yhtiön asumisaikaiselle tilille, jonka tilinu-
meron asumisaikainen isännöitsijä ilmoittaa muutama viikko ennen valmis-
tumista. 

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoi-
tusvastiketta. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain 
osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike siten, että sillä pystytään 
kattamaan osakkeenomistajan omistamia osakkeita rasittavan vielä maksa-
mattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. 

Rahoitusvastike käsittää yhtiön pitkäaikaisten tai niitä vastaavien lainojen 
korot, lyhennykset ja muut lainoihin liittyvät menot. 

Lainakoron ja/tai marginaalin muuttuessa, rahoitusvastikkeen koron osuus 
muuttuu. Rahoitusvastike tarkistetaan yhtiön valmistumishetken korkota-
soon. 

Rahoitusvastikearvio  (vain koron osuus) 3,00 € /as.m2 /kk       
(laskettu 1,00  %:n kokonaiskorolla) 

Lyhennysosuusarvio (sis. lyhennyksen ja koron) on 16,64 €/as.m2/kk noin 
kahden vuoden kuluttua valmistumista.    

Autopaikan rahoitusvastikearvio (sis. lyhennyksen 31,83 € ja koron 7,00 €) 
on 38,83 €/kk noin kahden vuoden kuluttua valmistumisesta. 

Seuraavan kerran lainaosuuksia vastaanotetaan hallinnonluovutuskokouk-
sen jälkeen isännöitsijän toimesta hallituksen päätöksellä. 
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Lisä- ja muutostyöt 

Osakkeenostajalla on mahdollisuus teettää ostamaansa huoneistoon omalla 
kustannuksellaan rakennuttajan ennalta määrittelemiä ja hyväksymiä lisä- 
ja muutostöitä rakennustyön alkuvaiheessa annettavan hinnaston, aikatau-
lun ja ohjeiden mukaisesti. Urakoitsija antaa lisä- ja muutostöistä kirjallisen 
tarjouksen.  

Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä kirjallisena lisä- ja muutostyöaika-
taulussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä, muussa tapauksessa huo-
neistot rakennetaan aikataulusyistä alkuperäisten suunnitelmien mukai-
sesti. Yhtiöjärjestykseen vaikuttavat ja muut erityistä suostumusta tai lupaa 
vaativat muutostyöt käsitellään tapauskohtaisesti. 

Osakkeenostajalla ei ole rakentamisaikana oikeutta tehdä omia asennuksia 
tms. töitä ostamaansa huoneistoon. 

Yhtiön huoneistojen ja osakashallinnassa olevien muiden tilojen ja laittei-
den rakentamisaikaisiin rakennussuunnitelmiin kuulumattomien osakkeen-
omistajien asentamien tai asennuttamien rakenteiden ja rakennelmien 
osalta on korjaus-, kunnossapito-, huolto-, vahinko-, ja muu vastuu kyseisen 
huoneiston tai tilan/laitteen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajalla. 

Mikäli jonkin huoneiston käytöstä aiheutuu ongelmajätettä tai poikkeuksel-
lisen paljon jätettä, on ko. huoneiston omistaja velvollinen huolehtimaan 
ko. jätteistä itse tai korvaamaan niistä yhtiölle aiheutuvat kustannukset. 

 

Mahdolliset lisäkustannukset 

Kauppakirjan 11. kohdan mukaan mahdolliset lisäkustannukset (esim. lak-
kokustannukset, arvonlisäveron muutokset, valtiovallan päätökset) kate-
taan yhtiölle otettavalla lisälainalla, jolloin huoneistokohtainen lainaosuus 
nousee vastaavasti. 

Kiinteistövero 

Yhtiön hankinta-arvoon sisältyy kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu 
rakentamisaikaan. 

Yhtiön valmistumisen jälkeiseen aikaan kohdistuvasta kiinteistöverosta vas-
taa yhtiö. 
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Rasite- ja kiinteistötekniset sopimukset 

Yhtiö tulee rakentamisaikana mahdollisesti tarkentamaan kiinteistön yhteis-
järjestelysopimuksia sekä tekemään kaikki tarvittavat kiinteistötekniset liit-
tymissopimukset. 

Vakuutukset  

Yhtiölle tullaan ottamaan rakentamisaikainen rakennustyövakuutus ja suori-
tuskyvyttömyysvakuutus. 

 

Varainsiirtoveron maksaminen (huoneistot ja autopaikat) 

Kaupasta maksettavan varainsiirtoveron suorittaa ostaja. Varainsiirtoveron 
suuruus on 2 %:a osakkeiden velattomasta kauppahinnasta. Varainsiirto-
vero erääntyy maksettavaksi kahden kuukauden kuluttua omistusoikeuden 
siirtymisestä.  

Verohallinnon ohjeet koskien ensiasunnon varainsiirtoverovapautta löytyy 
alla olevasta linkistä. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48214/varain-
siirtoverotuksen-yhten%C3%A4ist%C3%A4misohje/#3-ensiasunnon-varain-
siirtoverovapaus 

 

Omistusoikeuden siirtyminen osakkeisiin 

Ostaja saa omistusoikeuden osakkeisiin kun niiden kauppahinta on kokonai-
suudessaan maksettu mahdollisine viivästyskorkoineen. Jos ostaja ilman 
myyjän suostumusta maksaa viimeisen kauppahintaerän ennen sen eräpäi-
vää, omistusoikeus siirtyy kuitenkin vasta viimeisen erän eräpäivänä. 

 

Hallinnon luovutus ja osakekirjat 

Kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennukset käyttöön-
otettaviksi, yhtiön rakentamisaikainen hallitus kutsuu koolle yhtiökokouk-
sen, jonne kutsutaan kaikki osakkeenostajat. Kokouksen tarkoituksena on 
luovuttaa yhtiön hallinto osakkeenostajille. 

Yhtiökokouksessa esitetään yhtiön välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitel-
man toteuttamisesta sekä tilintarkastajien lausunnot niistä. Lisäksi kokouk-
sessa annetaan tiedot rakennustyön teknisestä toteutumisesta ja valitaan 
yhtiölle uusi hallitus ja tilintarkastajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

http://www.ta.fi/
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Yhtiön hallinnon luovutuksen jälkeen RS-pankki toimittaa osakekirjan joko 
suoraan osakkeenostajalle tai ostajan luotonantajalle, ellei yhtiön osake-
luetteloa ole siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotieto-
järjestelmään. Mikäli yhtiö on rakentamisaikana päättänyt siirtää osakeluet-
telon huoneistotietojärjestelmään, ei osakekirjoja paineta, vaan tiedot huo-
neiston omistajasta, panttauksista ja hallintaoikeuden rajoituksista kirjataan 
huoneistotietojärjestelmän osakehuoneistorekisteriin.  Lisätietoja huoneis-
totietojärjestelmästä saa osoitteesta osakehuoneistorekisteri.fi. Osakekirjan 
luovuttamisen/omistuksen rekisteröinnin edellytyksenä on, että kauppa-
hinta on kokonaisuudessaan maksettu mahdollisine viivästyskorkoineen. 

 

Esitteen tiedot ja kohteen tekniset tiedot 

Painetussa esitteessä olevat tiedot perustuvat huhtikuu 2019 ajankohtaan. 

Myyntiesite ei ole kauppakirjan liite. 

Kohteen tekniset tiedot on tarkemmin kuvattu rakennustapaselostuksessa, 
johon osakkeenostajalla on mahdollisuus tutustua kauppakirjan allekirjoi-
tuksen yhteydessä. 

Muutokset esitteessä ja tässä liitteessä oleviin tietoihin ovat mahdollisia. 

Osakkeenostajalle annetaan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä kopio 
viimeisimmästä pohjapiirroksesta sekä mahdollisuus tutustua urakkasopi-
musasiakirjoihin. Urakkasopimuksen liitteenä olevat pääpiirustukset ovat 
urakkasopimuksen allekirjoittamishetkeltä ja siten niihin voi vielä tulla ra-
kentamisen edistyessä muutoksia. 

Esitteessä oleviin havainne- ja julkisivukuviin saattaa tulla muutoksia koh-
teen rakentamisen edetessä. Esitettyjen havainne- ja julkisivukuvien väritys 
saattaa painoteknisistä syistä vaihdella esitteissä ja poiketa lopullisesta to-
teutuksesta. 

Rakennuttajan hyväksynnällä kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan 
vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa 
myyntiesitteen tiedoista. Asuin- ym. huoneisiin ja yhteistiloihin voidaan jou-
tua tekemään suunnitelmissa esitettyjen kotelointien lisäksi joitain talotek-
niikka-asennuksista johtuvia pienikokoisia kotelointeja. Oikeudet piirustus-
ten ja mittojen sekä muiden tietojen muuttamiseen pidätetään.  

Kohteen energiatehokkuusluokka C (2013) on laskettu kohteen suunnitel-
mista, eikä kuvaa välttämättä toteutuneen rakennuksen energialuokkaa. 
Energialuokan laskennassa joudutaan käyttämään oletettuja arvoja esimer 

Toteutuneet määrät voivat poiketa laskennallisista kulutusarvioista. Las-
kelma on suoritettu rakennusluvan jättämishetkellä voimassa olleiden mää-
räysten mukaisesti. 

http://www.ta.fi/
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Rakennuttaja ei takaa matkapuhelinverkon kuuluvuutta sisätiloissa. 

Taloyhtiö luovuttaa kaikki rakennuttajatehtävät TA-Kodit Oy:lle.  

Espoossa, 10.5.2019 

TA-KODIT OY 

 

http://www.ta.fi/
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