Asiakaskertomus – Tapani Koski
Harrasteautot ovat olleet Tapani Kosken elämässä jo yli
50 vuotta – hän on harrastanut autoja 15-vuotiaasta
lähtien. Tapanilla on myös kokemusta kilpa-ajosta 25
vuoden ajalta. ”Silloin olisi ehdottomasti pitänyt olla oma
halli, kotona kun tehtiin kaikki pienissä tiloissa, niin se oli
semmoista sähläämistä”, Tapani aloittaa.
Tapani alkoi etsimään uutta tilaa toden teolla vuoden
vaihteessa. Hänellä oli aikaisemmin kaksi pienempää
tallia – paritalli Leppävaarassa sekä Vääksyssä toinen
talli, johon mahtui kaksi autoa. Nämä tallit olivat
kuitenkin kelpoisia ainoastaan säilytystalleiksi, joten
luontevalta tuntui myydä ne pois ja ostaa yksi, isompi
halli. Tapanin mukaan uudessa, isossa, lämpimässä
ja valoisassa hallissa on tilaa tehdä myös kunnostustöitä. Vielä paremmaksi tilanne muuttuu, kun hän saa omaan
talliin nelipistenosturin.
”Katsoin yhtiövastikkeet, lainaosuudet ja kaikki muut hinnat. Puhtaasti myynnin neliöhinnaltaan ei ollut halvin,
mutta kun laski mukaan muut edut – muun muassa maalämmön lämmityskulut, niin päädyin tähän, enkä ole
katunut.”
Kun vuoden alussa halliosakkeen etsintä alkoi, Tapani vertaili useamman yrityksen hintatasoa. Lopulliseen
ostopäätökseen vaikutti se, että TT Estaten halliosake oli hintatasoltaan järkevin vaihtoehto. ”Katsoin yhtiövastikkeet,
lainaosuudet ja kaikki muut hinnat. Puhtaasti myynnin neliöhinnaltaan ei ollut halvin, mutta kun laski mukaan muut
edut – muun muassa maalämmön lämmityskulut, niin päädyin tähän, enkä ole katunut”, Tapani tiivistää.
Tapani etsi halliosaketta internetistä erilaisten Google-hakujen avulla, ja löysi TT Estaten kotisivuille. Tapani oli
suoraan TT Estaten Tuomoon yhteydessä, ja pian he kävivät katsomassa yhdessä TT Estaten rakentamaa hallia:
”Käytiin kattomassa Keravalla pienempää hallia, täysin eri muotoinen, mutta suurin hyöty oli ehdottomasti se, että
uskalsi luottaa Tuomoon.” Tapanin mukaan TT Estaten, Tuomon ja Timon toimintaan luottamusta toi myös se, että he
valvovat omaa rakennuttamista – eihän kukaan halua itselleen huonoa rakentaa.
”Tuomon kanssa on ollut helppo ja hyvä tehdä yhteistyötä, semmoista luotettavaa kaupankäyntiä. Se mitä
sovittiin, niin tehtiin.”
Tapani varasi itselleen halliosakkeen saman tien, kun hän oli käynyt katsomassa Keravan hallia. Yhteydenpito TT
Estaten Tuomon kanssa sujui moitteetta – rakennusaikana hän sai tiedotteita projektin etenemisestä. Yhteistyötä TT
Estaten ja Tuomon kanssa Koski kuvailee seuraavasti: ”Tuomon kanssa on ollut helppo ja hyvä tehdä yhteistyötä,
semmoista luotettavaa kaupankäyntiä. Se mitä sovittiin, niin tehtiin.”

YHTEYSTIEDOT
TT Estate Oy
www.ttestate.fi
Toimitusjohtaja
Tuomo Nieminen
050 599 4560
tuomo@ttestate.fi

