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K A U P P A K I R J A  

,RakennusosakeyhtiB Hartela (Y-t~mus 01 96430-3) 
Kaupintie 2 
00440 HELSINKI 

Kiinteisto Oy Villankulma (Y-tunnus 093 1625-5) 
C/O Hartela Kiintcistomarkkinointi Oy 
Kaupintie 2 
00440 T-TET ,STNKT 

1. Kaupan kohde 

Kaupan kohteena on I-Ielsingin kaupungin 29. kaupunginosan korttelissa 
162 sijaitseva tontti nro 3 rakennuksineen. Tontin pinta-ala on 13.6.2006 
p&ivatyn kiinteist8rekisterio.tteen rnukaan 4 499 m2 (liite 1). Kiinteista- 
ixrmus on 9 1-29- 162-3. Tontin osoite on Kaupintie 2, 00440 I Ielsinlci. 
Tontilla sijaitsce betonirakcntcincn, 6-kerroksinen noin 4 853 m2:n suu- 
luiilen toimistorakemus. 

2. Kauppahinta ja sen maksaminen 

Kaupan kohteen kauppahinta on 7 000 000,OO euroa lisi3ttynti myyj$h ra- 
kennilksen perusparannuksista vuosina 2003,2005 ja 2006 viihentiimillii 
arvonlis~veroilla 127 335,72 euroa, yhtee~lsii 7 1.27 335,72 euroa (seitse- 
rnhniljoonaa satakaksikymment~iseitsem~tuhattak~lm~olme~ 
lgmunentiiviisi euroa j a seitsemhkymmcntakahi scnttia). 

Kauppahinnasta maksetaan kaupantekotilaisuudessa 5 000 000,OO euroa, 
ja si kuitattaan rnaksetuksi i1ma.k eri merkintiiid t h ~  lcauppakirjan alle- 
kirjoituksin. Loppuosa kauppahimasta maksetaan siten, ett2i 2 000 000,00 
euroa maksetaan 3 1.8.2006 mennessa myyjan luovutettua 13.6.2006 p8.i- 
v3tyssS rasitustodistuksessa (liite 2) mainitut pannikirjat ja arvonlisaveron 
o s u ~ ~ s  ltauppahinnasta 1 27 33 5,72 euroa maksetam heti kun ostaja on saa- 
nut arvonlisaverotuksessaan tekembsa v2ihemyksen pcrusteella kiintcis- 
tiin r&entanlispdveluihin sisaltyvh arvonlisaveron pal.mutuksen valti.olta. 
Vuotuinen viiv~styskorko on 9,s %. 

3. M,uut kaupan chdot 

3.1 Ornistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ost3jalle hcti, kun kauppahin- 
nasta on. lnnksettu 5 000 000,OO euroa. 

3.2. Hallintaoikeus kaupan kohteescen siirtyy ostajalle heti, kun kauppahin- 
nasta on maksettu 5 000 000,OO euroa. 

3.3 Osta-ja on tuiushnut kaupan kohteeseen ja ottaa sen vastaan siina 



kunn.ossa kuin se a l a  hetkella on. Ostaja on tuhistunut kaupan kohtee- 
seen liittyviin myyjiin omistusoikcutta osoittavaan lainhuutotodistukseen 
(liite 3), rasitustodistukseen ja kiinteist6rckisteriotteeseen. 

Myyj2 vastaa siitli, etta kaupan kohdetta eivat itasita muut lmin oheisesta 
13.6.2006 pgiviityst8 rasitustodistuksesta ilmenevfit yhtecnsa 9.250.32 1 
euron ma&aiset panttikirj akiinnityltset. My yj ii luovuttao pmttikirj at osta- 
jalle 3 1.8.2006 mennessa. 

3.5 Talla kauppdcirjalla ei myyda rnit2S.n irtainta ornaisuutta eik3 $ellaisen 
rnyymjsesta ole kaupan yhteydessa tehty eri sopimustakaan. 

3.6 Tgsig kaupasta meaevan vaainsiirtoveron maksaa ostaja. 

T~itii kauppakirjaa on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, joista 
yksi myyjalle, toinen ostajalle ja kolmas julkiselle lta~lpanvahvistajalle, 

/ Lasse Johansson 
Toimitusj ohtaja 

Tiihh kauppaan tyydymrne ja sitoudumme ehdot tayttwit*. 
Aika ja paikka kuten edellii 

Hallituksen puheenjohtaja 

Jukisena kaupanvahvistajana todistan, etta myyj3n, ltakennusosakeyhtio 
Hartelm puolesta toknitusjohtaja Lase Johansson j a  ostajan, Kiinteisto 
Oy Villankulman puolesta hallituksen puheenjohtaja Pentti Uutela ovat 
dlekirjoittaneet t h h  kauppakirjan j a  etta he ovat olleet yhtiaikaa Iasna 
luovutusta vahvistettaessa. 
Olen tnrkastanut allekirjoittajien henkiltillisyyden j a  todennut, eta kaup- 
pakirj a on tehty maakaaren 
2. IUVUII 1 . pyktiliissa sGdetyl.la tavalln. 

Helsingissa 29. keslikuuta 2006 

HANS SEVELlUS 
julklnen notaari 
notahus publicus 
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