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1. MYYJa 
Helsingin Osuuskauppa Elanto (jaljernpanl myyJP) 
Y-tr~nnils 1837954-9 
Osoite: Kaupintie 14, 00440 Helsinki 

2. Ostaja 
AS-Lattiat Oy Parkettiliike perustettavan yhtidn lukuun (jaljernpana dstaja) 
Y-tunnus 1481 538-2 
Osoite: YIBstBntie 121 A, 01 740 Vantaa 

3. Kaupankohde 

Kaupan kohteena on Helsingin kaupungin Sdrnlisten kaupunginosan (1 0) korttelissa 
289 sijaitseva tontti nro 12 silla sijaitsevine rakennuksineen ja siihen liittyvine 
autopaikkoineen. Tontin pinta-ala on 3240 m2 ja rakennusoikeus 2360 k-rn2 K- 
rakennusoikeutta (Liike- ja toimistorakennusdikeutta). Tontin osoite on Hameentie 13, 
Helsinki. Kartta kaupan kohteesta on liitteenl 1. 

Tontilla sijaitsevat seuraavat rakennukset: 

Rakennus 1: - Entinsn tulitikkutehdas 
SailytettBvB 2-kerroksinen teollisuusrakennus, Sr-I: entinen tulitikkutehdas. Sen 
jalkeen rakennus on palvellut useissa eri kayttotarkoituksissa. 
-Teollisuustilaa, I .krs: n. 900 h-rn2 
-Esittely- ja toimistotilaa: n. 900 h-mz 
-Bruttoala: n. 2000 k-rn2 
-Rakennusvuosi: 1897 
-Rakennusaine: betoni, tiili ja puu 
-Lammitys: kaukolarnpb 
-1lmastointi: koneellinen poisto 
-Jaahdytys: ei ole 

Rakennus 2: 
- Ravintolarakennus 
S'dilytettBvB 2-kerroksinen ravintolarakennus, Sr-2 
-Ravintolatilaa: n. 327 h-ma 
-Sosiaali- ja varastotilaa: n. 100 h-mz 
-Bruttoala: n. 480 k-rn2 
-Rakennusvuosi: 1935 
-Saneerausvuosi: 2000 
-Rakennusaine: betoni ja tiili 
-Llmmitys: kaukolBmpb 
-1lrnastointi: koneellinen poisto- ja tuloilma 
-JBBhdytys: ei ole 

4. Kauppahinta ja kauppahinnan maksaminen 

Kaupan kohteen velaton kauppahinta on 1.500.000 euroa. Kauppahinta ei perustu pinta- 
alaan. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja 
kuitataan maksetuksi tarnan kauppakirjan allekirjoituksin. 
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-. 5. Hallintaoikeuden ja omistusoikeuden siirtyminen 

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyvlt ostajalle heti, kun kauppahinta 
on kokonaisuudessaan maksettu. 

6. Ostajalle luovutetut asiakirjat 

Ostajalle on luovutettrl ja ostaja on tutustunut seuraaviin asiakirjoihin 

Asemakaavakartta ja -md8rllykset 
Lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteisterekisterin ote 
Kiinteisttijen yhteisjlrjestelysopimus 20.12.2002 ja sen taydennys 27.4.2004 
Ns. piha-aluesopimus 14.10.2005 
Autohallisopimus, 14.10.2005, koskien autopaikkojen hoitoa, huoltoa, klyttda 
ja ylliipitoa 
Vuokrasopim ukset ja vuokravakuudet: 
"Saumasters Ky, 212001, IisBsopirnus 3.4.2001, rnuutos 29.4.2003, 
vuokrava kuus 

-Rakennuspalvelu E.P. Jarvinen Oy, 13.9.2005, vuokravakuus 
-Vivero Oy, 19.3.2001, lupa alivuokraukseen 25.4.2005, vuokravakuus, 
irtisanomisilmoitus 

-Universal Cafb Oy, 27.10.2005, muutos 30.1 1.2005, vuokravakuus 
-Paakaupunkiseudun hissikeskus, 25.2.1998, muutos 26.8.2005 
-Kaluste- ja rakennuspalvelu Tauno Widberg Oy, 30.6.2000, rnuutos 26.8.2005 
Muut sopirnukset: 
-ISS Palvelusopimus, 2.3.2004 (kopio) 
-Hekingin Energian Mmpbsopimus, 6.5.2005 
-Hekingin Energian sdhkbverkon liittymissopirnus, 21.2.2002 ja 
s~hkoverkkosopirnus, 25.2.2004 
-Hekingin Veden liittymis- ja toimitussopimus, 19.9.2005 
-Hekingin Televisio 0y:n kaapeliverkkoon liittymissopimus, 14.9.2000 
-Sopimus sahkdn myynnist21, 10.1 .ZOO6 
-Viimeisimrnat j8tehuoltolaskut, 3kpl 
Rakennusten pohjakuvat 
Tulitikkutehtaan maaperan pilaantuneisuustutkirnus 25.1 1.2005 (Ramboll 
Finland Oy) 
YmpBristOkeskuksen tarkastajien Merja Kurki-Suonion ja Anna Saarisen 
kornrnentit kiinteistdn ja rakennusten IisQtutkimustarpeista (s8hkt)postiviesti 
7.2.2006, Jukka Tengvall, Ramboll Finland Oy) 
Takuutodistus katon uusirnisesta 23.12.2000 

Myyjl vakuuttaa antaneensa ostajalle kaikki tiedossaan olevat kaupan kohdetta 
koskevat olennaiset tiedot ja asiakirjat ja ettei niihin ole asiakirjojen valmistumisen 
jalkeen tullut myyjan tiedossa olevia muutoksia. Vuokralaisista Vivero Oy on irtisanonut 
vuokrasopirnuksensa pldttyml8n 30.9.2006. Sopimus sBhkdn myynnistd Kiinteisto Oy 
Suvilahdelle on tarkoitus purkautua kev88nlkes8n 2006 aikana. 

7. Autopaikat 

Todetaan, etta myyja on tayttanyt kustannuksellaan kaikki kiinteistadn kohdistuvat, 
asemakaavasta ja kaavoitusmaar~yksist johtuvat autopaikkojen rakentarnisvelvoitteet 
(6 autopaikkaa). Autopaikat sijaitsevat autohallissa, joka sijaitsee pPIasiallisesti tontin 
10289110 alueella. Autohallin takuutarkastusrnenettely on kaynnissa. Myyja ei vastaa 
mistem autohalliin kohdistuvista rnahdollisista virheista aiheutuvista kustannuksista. 

Autopaikkojen kayttbkotvauksista on sovittu erikseen kiinteistojen 
yhteisjZlrjestelysopim~ksessa 20.1 2.2002 ja sen t8ydennyksess3 27.4.2004 sekQ 
autohallia koskevassa, 14.10.2005 allekirjoitetussa sopimuksessa (l11te.2). 
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8. Kiinteiston pihaa ja autohallia koekevat roplrnuk6et 

Ostaja on tutustunut liitteena oohvaan autohallisopimukseen ("liitesopimus") 
14.10.2005 koskien autohallien hoito-, huolto-, k8yttt)-, yllapito- ja 
uusimistoimenpiteiden kaytann0n jsrjestelyja. 

Ostaja on tutustunut mycls liitteenl3 olevaan sopir~lukseen 14.10.2005 koskien piha- 
alueen ja pelastustien hoitoa, huoltoa, puhtaanapitoa, liukkauden estoa ja 
kunnossapitoa. 

Ostaja hyveksyy em. sopimusten ehdot ja periaatteet ja on tietoinen, ettd sopimuksissa 
mainitut tontin 10289112 oikeudet ja velvollisuudet koskevat tarnan kaupan kohdetta. 

9. Kiinteistoon tutusturninen ja rakennusten kunto 

Ostajalla on ollut oikeus suorittaa kiinteistolla katselmuksia helmi-rnaaliskuun 2006 
aikana ja tuolloin ostaja on haluamallaan tavalla ja laajuudessa tarkastanut kiinteistdn 
ja sen rakennukset sekg teettanyt niista tarpeelliseksi katsomansa lis8tutkirnukset. 
Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan rnyyjan antarnia tietoja ja asiakirjoja. 

Kiinteistddn ja sen rakennuksiin on tehty mrn. seuraavat korjauksetluusimiset: 

- L~mm(rnjakelukeskuksen uusiminen (vuonna 2082) 
- Lampojohdot uusittu (vuonna 1983) - SBhkOpBakeskuksen uusiminen (n. vuonna 2002-3) 
- Tiiliaidan purkaminen ja uudelleen rakentaminen (2000-luvun alku) 
- Ravintolarakennus on saneerattu vuonna 2000, samalla uusittiin sahkdpaakeskukset 
ja sdhkdt osittain - Pohjaviernarin uusiminen ravintolarakennuksen kohdalta (kesa 2004 tai 2005) 
- Huopakatto-osan uusiminen (vuonna 2000) 
- Saumastersin tilojen alta uusittu patk3 viemariputkea (vuonna 2006) 

Ostaja on tietoinen, ettd rakennukset ovat vanhoja ja huonokuntoisia. Ostaja ilmoittaa 
tarkoin perehtyneensd lraupan kohteena olevien rakennusten kuntoon ja 
varustelutasoon seka toteaa tuntevansa hyvin myytavan kohteen viat ja puutteet. 
Ostaja on tietoinen, ettP rakennusten vesi- ja viernariputket sekd sahkdjohdot 
korjaamattomilta osiltaan ovat peruskorjauksen tarpeessa. Lisdksi katon rdystlspellit, 
piipunjuurten pellit ja sadevesikourut ovat uusirnisen tarpeessa. Rakennuksissa saattaa 
olla kdytetty rakennusmateriaaleja (kuten asbesti), jotka nykyaBn luokitellaan 
haitallisiksi aineiksi. Ostaja vastaa tarvittaessa tallaisten materiaalien havittemisesta 
kustannuksellaan. 

Ostaja on tutustunut kiinteistOstQ t e h t ~ n  rnaapemn pilaantuneisuustutkirnukseen seka 
ymperistClviranomaisten (Kurki-Suonio, Saarinen) nekemyksiin koskien maaperan ja 
rakennusten lisatutkirnuksia. Ostaja vastaa jo tiedossa olevien ja kaikesta rnaaperassd 
mahdollisesti rnydhemminkin ldytyvien saasteiden puhdistarnisesta kustannuksellaan. 

Myyj4 ei vastaa mybhernmin rnistaan kaupan kohteessa mahdollisesti olevasta 
kosteusvauriosta, piilevasta virheesta tai muusta kaupantekohetkella olevasta ja 
myohernmin ilrnenevasta salaisssta virheesta. Kaupan kohteen kauppahinnassa on 
otettu huomioon, ettd kaupan kohteessa saattaa esiintyd em. virheitd tai puutteita. 

Ostaja hyvaksyy kiinteiston ja sen rakennukset siina kunnossa kuin ne ovat 
kaupantekohetkell%, Ostaja sitoutuu olernaan myohernmin esiltgrni3tt2i vaatimuksia 
myyjalle kaupan kohdetta koskevan rninkaan seikan suhteen. 

40. Rasitukset ja rasltteet 

MyyjB vakuuttaa ja vastaa siita, etteivat kaupan kohdetta rasita mitka'dn muut 
kiinnitykset, oikeudet tai velvoitteet kuin t8ssS1 sopimuksessa mainitut. 

Nyt myytavaa kiinteistoa rasittaa korttelin kiinteistdjen yhteisj~rjestelysopirnuksessa 
20.12.2002 ja sen teydennyksesse 27.4.2004, autohallisopirnuksessa 14.10.2005 ja 



4 
pihasopimuksessa 14.10.2005 sovitut asiat ja rakennusrasitteet, joihin myyjd on 
tutustunut. 

Ostaja on tietoinen, etta mikali kiinteistdlle haetaan tulevaisuudessa uusi rakennuslupa, 
sen on itse toteutettava oma v8est6nsuojansa eika se voi en09 keyttaa Kallion 
vaestbnsuojaa. Myyja on sopinut tontin 10289110 kanssa keskinaisess'd kauppakirjassa 
asiasta seuraavaa: 

Mikali tonttia 10289112 varten on tarpeen tehda po. kortteliin 10289 v8estdsuoja, on 
tontin 1 028911 2 omistajalla oikeus vaatia, etta tontti 1028911 0 antaa kaytttjrasitteena 
tonttia 1028911 2 varten oikeuden kayttd8 tontilla 1028911 0 olevaan rakennukseen 
toteutettavaa vdest&suojaa tai sen osaa, jonka suojapinta-ala on 47 m2. Talloin tontin 
1028911 0 omistaja toteuttaa viranomaisvaatimukset ttiyttavan 47 m l n  suuruisen 
vaestasuojan tonttia 1028911 2 varten. Oikeuden saaja maksaa rasiteoikeudesta 
rasiteoikeuden luovuttajalle kertakaikkisen rahakonrauksen, minka suuruus on po. 
vaest6nsuojan tai v~esttjnsuojaosuuden todellinen hankintahinta ilman maan arvo- 
~suutta, ellei mytjhemmin yhteisesti muuta sovita. Oikeuden saajalla on oikeus 
tarkistaa ennen korvauksen maksamista v'desttjnsuojan todelliset 
rakennuskustannukset urakkasopimuksista, joissa tulee olla annettuna v3estonsuojalle 
tai sen osalle erillishinnat. Koska maan arvoa ei erikseen korvata, on rasitteen alainen 
vbestl)suoja rauhan aikana tontin 1028911 0 k8ytUss&. 

1 Varainsiirtovero 

TBsta kaupasta menevBn varainsiirtoveron maksaa ostaja 

12. Etuostolain mukainen vakuutus 

Myyja ja ostaja vakuuttavat, etteivgt he kahden viimeksi kuluneen vu~den  aikana ole 
tehneet sellaisia kiinteisttikauppoja, jotka olisi otettava huomioon etuostolain 5 $:ss'd 
mainitussa tarkoituksessa. 

Tamln kaupan yhteydessa ei ole erikseen rnyyty irtainta omaisuutta, eika sellaisen 
myyrnisesta ole tehty eri sopirnustakaan. 

14. Kiinteistovakuutus 

Ostaja ottaa kiinteistdlle kiinteistt5vakuutuksen omistusoikeuden siirtymisp9iv8sta 
lukien. 

IS .  Sopimusten siirttlminen 

Kohteiden voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvdt kaikkine oikeuksineen, 
velvollisuuksineen ja mahdollisine vuokravakuuksineen ilman eri merkintaa ostajalle 
omistusoikeuden siirtymispaivanSi. Omistusoikeuden siirtymisen jalkeiseen aikaan 
kohdistuvat vuokratuotot kuuluvat ostajalle ja ostaja vastaa ~mistusoikeuden 
siirtymisajankohdan jalkeiseen aikaan kohdistuvista kohteiden kuluista. 

Omistusoikeuden siirtymispaiv%na myyja siirtad ostajalle rnyds seuraavat sopimukset, 
jotka ostaja ottaa vastattavakseen omistusoikeuden siirtyrnispPivastii lukien: 

-Helsingin Energian lampdsopimus. 6.5.2005 
-Hekingin Energlan sahktiverkon liittymissopimus, 21.2.2002 ja sahkdverkkosopimus, 
25.2.2004 
-Heisingin Veden liittymis- ja toirnitussopimus, 19.9.2005 
-Helsingin Televisio 0y:n kaapeliverkkoon liittymissopimus, 14.9.2000 
-Sopimus sahk6n myynnista Kiinteist6 Oy Suvilahdelle, 10.1.2006 



Sghkdn toimitussopimus ei siirry ostajalle. 

16. KllntelstBsta aiheutuvat kustannukset 

Myyjr vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista 
julkisoikeudellisista maksuista ornistusoikeuden siirtymispSivaan saakka. Tdrnan 
jBlkeiselt8 ajalta niista vastaa ostaja. 

Myyja vastaa kiinteiston holto- ja yllapitokustannuksista seka yhtelsjdrjestely- 
sopirnuksesta aiheutuvista kustannukskta omistusoikeuden siirtymispgiv88n saakka ja 
taman jalkeen niista vastaa ostaja. 

17. Riitaisuudet 

Tasta kaupasta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet, mik'dli niista ei neuvotteluin pa as^ 
sopimukseen, ratkaistaan Helsingin kilriljAoikeudessa. 

18. Allekirjoitukset 

Tata sopimusta on tehty nelja samasanaista kappaletta, yksi kumrnallekin kaupan 
osapuolelle, yksi kaupan v8littajijQlle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Helsingiss&, 2. toukokuuta 2006 

Helsingin Osuuskauppa Elanto 

valtakirjalla~aija Peltola 

Ostaja 

ettiliike 

Julkisen kaupanvahvlstaJan todistus 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta Taija Peltola valtakirjalla Helsingin 
kaupungista olevan Helsingin Osuuskauppa Elannon pudlesta luovuttajana ja Antti 
Salonen Helsingin kaupungista olevan AS-Lattiat Oy Parkettiliikkeen puolesta 
perustettavan yhtidn lukuun luovutuksen saajana ovat ailekirjoittaneet t'dm8n 
kiinteist6kauppakirjan ja he ovat olleet yhta aikaa Iasna kiinteistakauppaa 
vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkil6llisyyden ja todennut, etta 
kauppakirja on tehty Maakaaren 2 luvun 1 §:ssA s%8detyll8 tavalla. 

Helsinaissa. 2. toukokuuta 2006 
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