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OTA SUUNTA RUKALLE

Rukatunturi sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien piirissä Kuusamossa, Itä-La-

pissa. Kuusamoon on hyvät lentoyhteydet ja jokaiselta lennolta matka Rukalle 

jatkuu sujuvasti lentobussin kyydissä. Voit myös tulla junalla Ouluun, Rovanie-

melle tai Kemijärvelle asti ja jatkaa autolla Rukalle. Oulun suunnasta automat-

ka kestää vajaat kolme tuntia. Jos tulet omalla autolla pääkaupunkiseudulta, 

suorin tie vie 800 kilometriä viitostietä pitkin perille. 

RUKAN KYLÄKESKUSTASSA ON 
KANSAINVÄLISTÄ TUNNELMAA
Vietä lomasi suosikkikohteessasi ja asu omassa, täydellisesti kalustetus-

sa ja varustetussa Chaletsissa. Loistosijainti Rukan tunturikylän ytimessä 

luo lomailuun luksusluokan olosuhteet. Kaikki harrastusmahdollisuudet ja 

palvelut ovat aivan vieressä. Voit asua Chaletsissasi omavaraisesti tai hyö-

dyntää hotellipalveluita. Chalets loma-asunnossasi on kaikki valmiina sinua, 

perhettäsi ja ystäviäsi varten.

REVONTULISTA ONNEA

Rukalla nautit luonnon huveista vuoden ympäri ja voit saada ylimääräistäkin 

onnea – tarinan mukaan revontulet tietävät näkijälleen kaikkea hyvää. Tal-

vella luonnon oma huvipuisto tarjoaa moottorikelkka-, husky- ja lumiken-

käsafareita, retkiluistelua, kalastusta, lumigolfia, poroajeluja ja -tilavierailuja, 

avantouintia, jääkiipeilyä ja ice kartingia. Hiihtoladuilla sujutellaan perinteisel-

lä ja vapaalla tyylillä tunturialueen hienoissa maisemissa. 

Lasketteleville perheille Ruka on ykkönen: monipuoliset lastenalueet, 20 

hissiä ja 30 rinnettä takaavat iloisen loman koko perheelle. Rukan huippu 

kurkottaa 492 metrin korkeuteen ja pisimmässä rinteessä lasketeltavaa riit-

tää 1300 metriä. 

Kun Rukan lumi sulaa ja kesä saa, on aika kalastaa ja vaeltaa, meloa ja 

laskea koskea, golfata, maastopyöräillä ja seikkailla safareilla omin tai he-

vosvoimin. Valoisina kesäpäivinä voit nauttia sekä vihreän luonnon puhtau-

desta ja rauhasta että Rukan tunturikylän monista tapahtumista. Syksyllä 

ammennat elämyksiä myös luonnon huikeasta taiteesta, kun luonto leis-

kauttaa silmänkantamattomiin ulottuvaa ruskan loistoaan.

luonnon omassa huvipuistossa
Oma loma-asunto 
Nauti täydellisestä vapaa-ajasta aina kun haluat – hanki ikioma loma-asunto Ruka 

Chaletsista, joka valmistuu aivan Rukan tunturikylän ytimeen Kaltiolammen rannalle. 

Valmiiksi sisustettuun ja varustettuun Chaletsiin saat halutessasi catering-, siivous- ja 

liinavaatepalvelut sekä vuokrauspalvelut. Käytä loma-asuntoasi milloin haluat, muina aikoina 

yhteistyökumppanimme hoitaa vuokrauksen puolestasi.

Enjoy complete leisure whenever you want – get your own holiday home at Ruka 

Chalets at the core of the Ruka ski resort village. The Chalets are completely fitted 

and furnished. Cleaning and linen services are available upon request. When not using 

your Chalets holiday home, you can make it available for renting through the hotel and 

enjoy the income.

Own your holiday home  
in Nature’s own theme park

DESTINATION RUKA

Ruka fell is located in Kuusamo, eastern Lapland, reachable with good travel 

connections. There are many flights to Kuusamo and a comfortable connecti-

on with a bus from the airport to Ruka after each flight. You can also take the 

train to Oulu, Rovaniemi or Kemijärvi and continue by car to Ruka. A bus will 

take you from Oulu to Ruka in less than three hours. If you come by car from 

southern Finland, the most direct route is 800 kilometres along highway 5. 

INTERNATIONAL ATMOSPHERE IN RUKA VILLAGE

Spend your holiday at your favourite resort, living in your own fully fitted and 

furnished Chalets holiday home. The great location in the heart of the Ruka 

ski resort village is a luxury setting for your holiday. All activities and services 

are close by. You can live in your Chalets home independently or use the hotel 

services. Everything is ready and waiting for you, your family and friends in 

your Chalets home.

NORTHERN LIGHTS BRING LUCK

When visiting Ruka, you can enjoy nature all year round. According to legend, 

the northern lights are a sign of good luck. In the winter, nature’s own theme 

park offers motor sled and husky safaris, snowshoe hiking, long-distance ska-

ting, fishing, snow golf, reindeer rides and visits to reindeer farms, ice swim-

ming, climbing and ice carting. Ski tracks are available for traditional and free 

style skiers in the fantastic surroundings around the fell. 

Ruka is the number one resort for families that enjoy downhill skiing: children’s 

areas, 20 ski lifts and 30 slopes guarantee a happy holiday for the entire family. 

The peak of Ruka fell reaches an altitude of 492 metres above sea level and 

the longest slope is 1,300 metres of downhill fun. 

When the snow melts and summer arrives, it’s time for fishing and hiking, 

paddling and shooting the rapids, golfing, mountain biking and taking safari 

adventures on your own two feet or on horseback. On light summer days, you 

can enjoy the purity and peace of nature and the many events found in Ruka 

village. In the autumn, you can soak up the sights created by the magnificent 

displays of nature, when the colours of autumn explode as far as the eye can 

see.

RUKA CHALETS  1
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Piste iin päälle  The perfect choice

1.1.–30.4.

1. kausi

(talvi)

1.5.–31.8.

2. kausi (kesä)

1.9.–31.12.

3. kausi

(syksy)

      31.1. mennessä 

vuokratuloutus kaudelta 1.9.–31.12. 

      31.5. mennessä vuokratuloutus 

 kaudelta 1.1.–30.4.  

30.9. Omistaja ilmoittaa seuraavan vuoden oman  

käytön aikansa Koillismaan Osuuskaupalle 

1.11. Lomaverkostovarauksia voi tehdä seuraavalle vuodelle 

15.9. Koillismaan Osuuskauppa ilmoittaa seuraavan
 vuoden majoitus- ja palveluhinnastot omistajalle  

30.9. mennessä vuokratuloutus kaudelta 1.5.–31.8

3. period 
(autumn)

1. period 
(winter)

2. period (summer)

By 31.1. rental income
   from period 1.9.-31.12.

By 31.5. rental income 
from period 1.1.–30.4.

1.11. Holiday network bookings open for the next year

30.9. Owner information of own use periods for
the next year to Koillismaan Osuuskauppa

By 30.9. rent profit from period 1.5.–31.8.

15.9. Information of accommodation and
service prices by Koillismaan Osuuskauppa

VUOKRASOPIMUS

 sovittuna ajankohtana

Chalets vuokrauspalvelun vuosikello
Chalets rental system, annual timetable

Kun arvostat loma-asumisessa helppoutta, sijaintia, turvallisuutta ja talou-

dellisuutta, suosittelemme lämpimästi Ruka Chaletsia. Kaikki Chaletsit ovat 

valmiiksi sisustettuja ja varustettuja astioista ja aterimista valaisimiin ja viihde-

elektroniikkaan. Halutessasi voit antaa Chaletsisi hotellin kautta vuokrauspal-

veluun. YIT:n yhteistyökumppani on Koillismaan Osuuskauppa ja huoneistot 

liitetään osaksi Kuusamon hotellitoimintaa. 

TURVALLINEN HANKINTA

Maan suurin asuntorakentaja YIT aloittaa Ruka Chalets -asuntojen rakenta-

misen suunnitelmien mukaan kesällä 2011, jolloin ensimmäisen vaiheen 53 

Chaletsia sekä hotellin palvelutilat valmistuisivat Rukan talvikauden avajaisiin 

2012. Ruka Chalets -asunnon kauppa on normaali RS-järjestelmän turvaama 

asuntokauppa. Chaletsit myydään täysin kalustettuna ja sisustettuna, mikä 

on myös vuokraustoiminnan edellytys. Asiakasystävällisten maksuehtojemme 

mukaisesti maksat kaupanteon yhteydessä vain 15 % Chaletsin velattomasta 

hinnasta. Kun Chalets valmistuu, maksat 25 % velattomasta hinnasta sekä 

kalustus- ja sisustuspaketin hinnan. Loppuosalle tarjoamme edullisen yhtiö-

lainan.

When you value ease, good location, safety and economy in your holiday 

accommodation, we warmly recommend Ruka Chalets holiday homes. All 

Chalets are completely fitted and furnished: the amenities include everything 

from cups and curtains to forks and furniture. You can give your apartment 

for rent if you want. YIT’s partner is Koillismaan Osuuskauppa and the apart-

ments shall become part of Kuusamo Sokos Hotel booking service.

A SAFE INVESTMENT
Finland’s largest builder of apartments, YIT plans to begin the construction of 

Ruka Chalets in summer 2011. The first 53 apartments and the hotel service 

facilities will be completed by the Opening of Ruka winter season 2012. The 

Ruka Chalets holiday homes will adopt standard apartment sales practices, 

secured by the RS system. The Chalets will be sold completely fitted and 

furnished, which is also a prerequisite for renting operations. According to 

our customer-friendly terms of payment, you only pay 15% of the debt-free 

price of the Chalets you buy at the time of purchase. When the Chalets are 

completed, you pay 25% of the debt-free price and the price of the fittings 

and furnishings package. A low-interest corporate loan is available for the 

remaining share of the purchase price.

RENTAL AGREEMENT

Asiakkaan 

investointi 

ostaessa

Investment 

upon

purchase

Velaton 

kokonaishinta

Whole 

dept-free price60 %

Yhtiölaina

Housing company 
loan

40 %
Myyntihinta

Sales price

Sisustuspaketti
Interior package
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1205, 1305, 1405

1209 

1309 

1409

2  rooms + alcove + kitchen + sauna

2 h+mt+kt+s | 46,0 m2

2  rooms + alcove+ kitchen + sauna

2 h+mt+kt+s | 46,0 m2

HUONEISTOPOHJAT / APARTMENT PLANS

1213

1313

1413

2  rooms + 2 alcoves+kitchen+ sauna

2 h+2 mt+kt+s | 60,0 m2

1201

1301

1401

1501

2  rooms + alcove+kitchen+ sauna

2 h+mt+kt+s | 63,5 m2

Ruka Chaletsin omistaja voi valita sisustus-

väriteeman kolmesta eri värivaihtoehdosta: 

punainen, vihreä tai sininen.

Ruka Chalets owner can choose the decor 

 colour sheme from three colours: red, green 

or blue.

1207, 1215, 1307, 1315 1407, 1415, 1515 
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HUONEISTOPOHJAT / APARTMENT PLANS

1212 

1312 

1412

1203, 1206, 1210, 1216 

1303, 1306, 1310, 1316 

1403, 1406, 1410, 1416 

1503

2  rooms+alcove+kitchen+sauna

2 h+mt+kt+s | 64,0 m2

1516

2  rooms+alcove+kitchen+sauna

2 h+mt+kt+s | 64,0 m2

4  rooms+kitchen+sauna

4 h+kt+s | 89,0 m2

1211

1311

1411

2  rooms+alcove+kitchen+sauna

2 h+mt+kt+s | 64,0 m2

Ruka Chaletsin omistaja voi valita sisustus-

väriteeman kolmesta eri värivaihtoehdosta: 

punainen, vihreä tai sininen.

Ruka Chalets owner can choose the decor 

colour sheme from three colours: red, green 

or blue.

1202, 1204, 1208, 1214

1302, 1304, 1308, 1314

1402, 1404, 1408, 1414

1502
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KERROSPOHJAT / FLOOR PLANS



12   |   Ruka Chalets 1

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kiinteistö Oy Ruka Chalets 1

Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi

ASEMAKAAVA

Rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaava. 

Asemakaavasta saa lisätietoja Kuusamon kaupungin kaavoitusosastolta, 

TONTTITIEDOT

Kaupunki: Kuusamo

Kaupunginosa: Rukajärvi

Kortteli: 120 

Tontti: 1

Tontin pinta-ala: 8245 m2

Asuntojen lukumäärä: 53 kpl

Huoneistoala: 3219,0 m2

PAIKOITUS

Taloyhtiön hallintaan kuuluu 58 autopaikkaa, joista 40 on sähköpistok-

keella varustettuja ja kiinteistön tontilla. Loput 18 ovat läheisessä autohal-

lissa. Autopaikat ovat taloyhtiön osakkaiden ja taloyhtiössä majoittuvien 

yhteiskäytössä.

HUONEISTOTYYPIT

2 h+mt+kt+s 46,0 m2 13 kpl

2 h+2 mt+kt+s 60,0 m2 3 kpl

2 h+mt+kt+s 63,5 m2 4 kpl

2 h+mt+kt+s 64,0 m2 30 kpl

4 h+kt+s 89,0 m2 3 kpl

YHTEISTILAT JA TEKNISET TILAT

-

sessä kerroksessa. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat suksi-

huolto- ja tekniset tilat sekä väestönsuoja.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

NAME AND ADDRESS OF THE SITE

Kiinteistö Oy Ruka Chalets 1

Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi

ZONING PLAN

This area has been zoned. More information of the zoning plan from 

the city of Kuusamo land zoning department, 

PLOT INFORMATION:

City: Kuusamo

District: Rukajärvi

Quarter: 120 

Residential units: 53 pcs

Floor area: 3219,0 m2

PARKING

The housing company possesses 58 parking places, 40 of which 

are equipped with heating plug and located on the plot and the rest 

are located in nearby garage. The parking places are in use of the 

apartment owners and those who are checked in the building.  

APARTMENT TYPES

2 rooms + alcove + kitchen + sauna 46,0 m2 13 pcs

2 rooms + 2 alcoves + kitchen + sauna 60,0 m2 3 pcs

2 rooms + alcove + kitchen + sauna 63,5 m2 4 pcs

2 rooms + alcove + kitchen + sauna 64,0 m2 30 pcs

4 rooms + kitchen + sauna 89,0 m2 3 pcs

COMMON AND TECHNICAL AREAS

located in the ground floor. In addition the ski maintenance room, 

technical areas and bomb shelter are located in the ground floor. 

ARCHITECTURAL DESIGN

HANKETIEDOT PROJECT INFORMATION

ASEMAPIIRROS / AREA PLAN

Ruka Chalets 1   |   13



Construction project: The project consists of the construction of an 

apartment hotel in Kuusamo in the Ruka area. During the first stage, the 

building will consist of 53 apartments. In addition, the ground floor will 

contain Koillismaa Osuuskauppa’s reception area and restaurant facilities. 

Plot: The site is located in the town of Kuusamo in the Ruka area, block 

no. 120, plot no. 1, which has been rented from the town of Kuusamo 

and Metsähallitus. The plot leasehold is in the possession of Kiinteistö 

Oy Ruka Chalets 1 under an agreement to divide possession between 

the companies, and of Kiinteistö Oy Ruka Chalets 2,Kiinteistö Oy Ruka 

Chalets 3, Kiinteistö Oy Ruka Chalets 4, Kiinteistö Oy Ruka Chalets 5, and 

Kiinteistö Oy Ruka Chalets 6, which will be constructed later.

At the first construction phase, 18 parking spaces will be available for 

joint use by the real estate companies in the underground car park in 

Ruka Village, together with a parking lot (with heating outlets) in the plot 

for 40 cars.

BUILDING MATERIALS 

External walls: Load-bearing frame concrete, exterior cladding mostly 

painted concrete and partly with wooden lining as specified in the facade 

drawings.

Base floor: A ground slab, thermal insulation 70 mm Styrox; 140 mm 

one metre from the edges.

Intermediate floors: Cast concrete slab, in accordance with the con-

struction plans.

Roof: Cast concrete slab, thermal insulation 500 mm, e.g., blowing wool, 

windshield boards one metre from the edges, rafter frame structures in 

accordance with the construction plans.

Roofing: Felt roofing.

Partition walls: -

tion walls plasterboard. The walls between apartments and corridors are 

plasterboard walls with steel framework.

Windows:

  

Doors: Front doors to the apartments are veneered and sound- and fire-

rated; communicating doors are lacquered and veneered; balcony doors 

are one-leaf, outward-opening doors with glass panes; solid glass door 

in the sauna.

INTERIOR DECORATION MATERIALS

Floors: Living room, kitchenette, bedroom: laminate. The lobby floor fea-

tures a fitted carpet. Washroom, lavatory, sauna; tile floors.

Walls:

Ceilings:

Washroom, lavatory, and sauna ceilings; panelling.

Fixtures: Fixtures in the kitchenette, hall, bedroom, washroom, and lava-

tory of the model Loiste, Kosketus, and Rauhala in accordance with Topi-

Kalustaja Oy’s fixture drawings. Standard white bathroom fixtures.

Equipment: -

nation, a dishwasher, and a microwave in the kitchenette in accordance 

with fixture plans. Shower room has a cabinet drier as well as space and 

outlets for a washing machine. An electric sauna stove in the sauna.

Fittings: Curtain rails on the window walls (not in the sauna), a covering 

list on the first floor. Shower walls, mirror, and towel hangers in the wash-

room; towel hangers, a wall shelf, a mirror, and a toilet paper roll holder 

in the lavatory. 

TECHNICAL ELEMENTS 

Heating: The building will be connected to the district heating network. 

The sanitary premises will be equipped with electrical floor heating.

Electricity and water: The electricity, cold water, and warm water used 

in each apartment will be measured.

Internet: The apartments will be equipped with an internet connection.

TV: The apartments will be connected to the cable television network.

Locks: The apartments will be equipped with electronic card locks.

Fire alarm system: A fire alarm system will be installed in the building.

Storage, gear maintenance: There will be a storage area for the apart-

ments and a gear maintenance room on the ground floor.

Parking: A parking lot equipped with vehicle heating outlets.

NOTES

This brochure has been drawn up at the preliminary marketing phase 
and the seller reserves the right to change the information in the 
brochure. The content and terms of the apartment sales will be specified 
in the final sales documents. The purpose of the perspective drawing is 
to illustrate the appearance of the site. The drawing is not a plan 
document and may differ from the final building in details and colours. 
There may be minor suspensions and encasings in the apartments that 
are not shown in the introduction drawings. The dimensioning of 
fixtures and ducts are checked at the site and their dimensions may 
change slightly from the plans.  Fixtures marked with a dotted line in the 
drawings are reservations and not included in the price of the apartment. 
The seller has the right to replace trade-named products with other 
corresponding products made by a different manufacturer.

CONSTRUCTION COMPANY 

YIT Construction Ltd

Rakennusohjelma: Kohde käsittää huoneistohotellin rakentamisen Kuu-

samon, Rukan alueelle. Rakennukseen tulee ensimmäisessä vaiheessa 

53 huoneistoa. Lisäksi rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee 

 Koillismaan Osuuskaupan vastaanotto- ja ravintolatilat.

Tonttitiedot: Kohde sijaitsee Kuusamon kaupungissa, Rukan alueella, 

korttelissa 120 tontilla 1. Tontti on vuokrattu Kuusamon kaupungilta ja 

Metsähallitukselta. Tontin vuokraoikeutta hallitsee yhtiöiden välisellä hallin-

nanjakosopimuksella Kiinteistö Oy Ruka Chalets 1 sekä myöhemmässä 

vaiheessa rakennettavat Kiinteistö Oy Ruka Chalets 2,Kiinteistö Oy Ruka 

Chalets 3, Kiinteistö Oy Ruka Chalets 4, Kiinteistö Oy Ruka Chalets 5 ja 

Kiinteistö Oy Ruka Chalets 6. Kiinteistöosakeyhtiöllä on tontin lunastus-

mahdollisuus.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa Kiinteistöyhtiöiden yhteiseen 

käyttöön tulee 18 autopaikkaa Rukan Kylän pysäköintihallista sekä tontille 

40 autopaikkaa pihapaikoituksena lämpöpistorasioin varustettuna.

RAKENNUSMATERIAALIT 

Ulkoseinät: Kantava runko betonia, ulkoverhous pääosin pintamaalattua 

betonia ja osin puuverhoiltua julkisivupiirustusten mukaisesti.

Alapohja:  Maanvarainen betonilaatta, lämmöneriste 70 mm styrox, 1 m 

reuna-alueilla 140 mm.

Välipohjat: Valettu betonilaatta, rakennesuunnitelmien mukaan.

Yläpohja:  Valettu betonilaatta, lämmöneriste 500 mm  esim. puhallusvilla, 

1 m reuna-alueilla tuulensuojalevy, kattotuolirakenteet rakennesuunnitel-

mien mukaan.

Vesikatto: Huopakate.

Väliseinät: Huoneistojen väliset seinät betoniseiniä, kevyet väliseinät 

kipsilevyä. Huoneistojen ja käytävien väliset seinät pääosin teräsrankaisia 

kipsilevyseiniä.

Ikkunat:

Ovet: Huoneistojen käyntiovet viilupintaisia ääni- ja paloluokiteltuja ovia, 

väliovet lakattuja viilupintaisia ovia, parvekeovet 1-lehtisiä ulosaukeavia la-

siaukollisia ovia, saunassa kokolasiovi.

SISUSTUSMATERIAALIT

Lattiat: Olohuone, keittotila, makuuhuone: laminaatti. Eteisen lattiassa ko-

Seinät: -

toitus. Saunassa paneeli.

Sisäkatot: -

Kalusteet: Keittotilassa, eteisessä, makuuhuoneessa, pesuhuoneessa ja 

-

lustepiirustusten mukaan. Saniteettikalusteet vakiovalkoiset.

Kojeet: Keittotilassa kalusteuuni, keraaminen tasoliesi, jää-pakastinkaap-

pi, astianpesukone sekä mikroaaltouuni kalustesuunnitelmien mukaisesti. 

-

koneelle.  Saunassa sähkökiuas.

Varustus: Ikkunaseinillä verhokiskot (ei saunassa), 2-kerroksessa verho-

pyyhekoukut, seinähylly, peili sekä wc-paperiteline.

TEKNIIKKA

Lämmitys: Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon. Kosteissa tiloissa 

lattialämmitys sähköllä.

Sähkö ja vesi: Huoneiston käyttämä sähkö, sekä kylmä ja lämmin käyttö-

vesi mitataan huoneistokohtaisin mittarein.

Internet: Huoneistot varustetaan internet-liittymällä.

TV: Huoneistot liitetään kaapeliverkkoon.

Lukitus: Huoneistoissa elektroniset korttilukot.

Palohälytys: Rakennukseen asennetaan palohälytysjärjestelmä.

Varasto, välinehuolto: Huoneistojen varastot sekä välinehuoltotila sijait-

see rakennuksen alimmassa kerroksessa.

Autopaikka: Lämmityspistorasioin varustettu pihapaikoitus.

Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä varaa 
oikeuden muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot 
täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Perspektiivikuvan 
tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma-
asiakirja ja saattaa yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa lopullisesta 
rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja 
kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja 
hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäi-
sessä määrin muuttua suunnitellusta. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt 
kalusteet ovat varauksia ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on 
oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan 
vastaaviin tuotteisiin.

RAKENTAJA

ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS

15.04.2011 Oulu

 YIT Rakennus Oy, Ruka Chalets 1

PRELIMINARY BUILDING SPECIFICATION

15 April 2011 

YIT Construction Ltd, Ruka Chalets 1
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RAKENTAJA, 
MYYNTI JA ESITTELY
YIT Koti Asuntomyynti
Paulaharjuntie 20, 90530 Oulu
Marja Karvonen, puh. 050 3906 470
Raija Koistinen, puh. 040 5196 000
Anne Haapala, puh. 040 8690 922
etunimi.sukunimi@yit.fi
yit.fi

BUILDER, 
SALES AND INSPECTIONS
YIT Home Sales Office
Paulaharjuntie 20, FIN-90530 Oulu
Marja Karvonen, tel. +358 50 3906 470
Raija Koistinen, tel. +358 40 519 6000
Anne Haapala, tel. +358 40 869 0922
firstname.lastname@yit.fi
yit.fi

Valmiita loma-asuntoja / Already built

Tulevia loma-asuntoja / Soon available

YLLÄS

VUOKATTI

TAHKOKIVITIPPU
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LOMAVERKOSTO

Kun omistat loma-asunnon yhdessä lomaver-
kostoon kuuluvassa Chalets & Villas kohteessa 
ja annat sen vuokrauspalveluun, voit lomailla 
muissa kohteissa puoleen hintaan. 

HOLIDAY NETWORK

When you own a holiday home at one of our 
Chalets & Villas destinations, and you join the 
rental service, you can take a holiday at one 
of our other destinations at half price. 
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