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2 Toimistorakennus ja asunto
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Näkymä kaksoiskäytäväasunnon (3. vaihtoehto edellisellä au-
keamalla) keittiöstä oleskelutiloihin ja ulos Kutomotien autoliik-
keiden pihoja kohti.
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