
KAUPPAKIRJA 

KAUPAN OSAPUOLET 

Myyja SUOMEN VALTIO, jota edustaa 
SENAAITI-KIINTEISTOT (myohernmin Myyja) 
Y -tunnus 1503388-4 
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237 
0053 1 Helsinki 

Ostaja OMAAN TAI PERUSTETTAVAN YHTION LUKUUN 
WO-YH& OY J (myohernmin Ostaj a) 
Y -tunnus 01 16336-2 
Mannerheimintie 168, PL 40 
0030 1 Helsinki 

KAUPAN KOHDE 

Kiinteisto Oheisen liitekartan mukainen maLaala Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan 
korttelin '71 1 tontista nro 8 (kinteistotunnus 91-16-71 1-8 ). 

Pinta-ala MaLaalan pinta-ala on noin 3670 m2. 

Osoite Mannerheimintie 166, Helsinki 

Kaavoitustilanne 
Tontilla 91 -1 6-71 1-8 on voimassa 1 1.05.1989 vahvistettu ja 26.05.1989 
voimaantullut asemakaava (09 1-9400). 

Kayttotarkoitus 
Tontti nro 8 on asemakaavassa varattu tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten 
*korttelialueeksi (YTU). Tontin 8 kaavan sallima rakennusoikeus on 46 000 kem2, 
josta enintain 35 % saa olla julkishallinnon virasto- ja toimistotilaa. Kaupungin- 
hallitus on tehnyt toimistorakentamista yrn. koskevan poikkeamispaatoksen 2.5.2006. 

KAUPPAHINTA 
Kauppahinta on 4 885 200 euroa . 

MUUT KAUPPAEHDOT 

Kauppahinnan maksaminen 
Ostaja on maksanut koko kauppahinnan etukateen Myyjh tilille 8000 1 5-26563 siten, 
etta kauppahinnan maksu on kaupantekotilaisuudessa Myyjh riidattomasti todennet- 
tavissa. 



Omistus- ja hallintaoikeus 
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvat Ostajalle kaupantekohetkell$ ei kuitenkaan ennen 
kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 

Rasitukset, rasitteet ja velvoitteet 
Mairaala luovutetaan vapaana velkakiinnityksista ja muista rasituksista seki muista 
kuin jaljempina mainituista rasitteista ja velvoitteista. 

Asemakaavan muuttaminen 
Todetaan etta osapuolet ovat 2 1.6.2004 allekirjoitetussa esisopimuksessa sovitun 
mukaisesti yhteistyossa laadituttaneet korttelin 167 1 1 tonttia nro 8 koskevan 
maankayttosuunnitelman, paivays 1.7.2005. Osapuolet panevat kauppakirjan 
allekirjoituksen jalkeen vireille asemakaavan muutoksen, jonka tarkoituksena on 
sanotun maankayttosuunnitelman periaatteiden mukaisesti 
- saada Ostajalle myytavasta mairaalasta muodostetuksi itsenainen toimisto- 
rakennusten tontti, jonka rakennusoikeus on 8 142 kem2, ja 
- saada Myyjalle jaavasta osasta tonttia nro 8 muodostetuksi Kansanterveyslaitoksen 
jaltai muiden Myyjin asiakkaiden tarpeisiin tontti, jonka rakennusoikeus on viihintaiin 
37 858 kem2, josta toimistotyyppisiin tarkoituksiin kaytettavissa on viihintaiin 13 250 
kem2. 

Kauppahintaperuste 
Kauppahinta perustuu myytavalle mairaalalle suunnitellun rakennushankkeen 
lainvoimaiseksi tulleisiin Helsingin kaupungmhallituksen 02.05.2006 tekemain 
poikkeamispaatokseen ja Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 26.6.2006 
antamaan rakennuslupaan, jonka mukaan mEr5ialalle suunnitellun rakennushankkeen 
yhteydessa kaytettiviin rakennusoikeuden maira on 81 42 kem2. 

Mikdi edella tarkoitetun asemakaavan muutoksen mukaisesti muodostettavien 
tonttien rajat poikkeavat talla kauppakirjalla luovutettavan mairiialan rajoista, 
osapuolet sitoutuvat tekemain asemakaavan toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat 
viihaiset luovutukset puolin ja toisin viivytyksetta. Silta osin kuin asemakaavan 
muutoksen edellyttiimat luovutukset eivat ole merkittavia, luovutusten katsotaan 
sidltyvin nyt tehtav5i.n rniiikiialakauppaan, eli ne tehdain puolin ja toisin ilman eri 
vastiketta. Mahdollisesti tarvittavista merkittavista aluetarkistuksista sovitaan erikseen 
asemakaavakasittelyn yhteydessa 

Yhteiset kulkutiet, johdot ja muut rasite- yms. jarjestelyt 
T h i n  kauppakirjan allekirjoituksen yhteydesd on allekirjoitettu erillinen sopimus 
Ostajalle myytavin rniiiriialan ja Myyjiille jaavin tonttialueen valilla tarpeellisista 
kulkutie-, viemihi- ym. rasitejiirjestelyista Asemakaavamuutoksen mahdollisesti 
edellyttiimista tarkennuksista ja muutoksista sovitaan myiihemrnin tarvittaessa 
erikseen. Muutoin myytav& mairaalaan ei kohdistu muita rasitteita. 

Ostaja vastaa niiden liikennejiirjestelyjen ja paikoitusjiirjestelyjen yms. kustannuk- 
sista, joiden on todettu hankkeen suunnittelun yhteydessa viiltthatta aiheutuvan 
muulla osalla tonttia nro 8 Ostajan rakennushankkeen johdosta tehtiivista rakennus- 
ym. toimenpiteisti, siten kuin aikaisemmin allekqoitetussa erillisessa toteuttamis- 
sopimuksessa on tarkemmin sovittu. 



Johdot ja kaapelit 
Myytavin maiiraalan kautta kulkeelon kulkenut Myyjalle jaavaa aluetta palvelevia 
johtoja ja kaapeleita. Ostaja huolehtii em. toteuttamissopimuksessa tarkernrnin 
sovitulla tavalla korvaavien jdtai yhteiskayttoon tulevien johtojen ja kaapelien yrn. 
rakentamisesta paaosin myytaviin maiiraalan ulkopuolelle. 

Maankayttosopimus 
Myytavan mairaalan kayttotarkoitusmuutoksen ja edella tarkoitetun asemakaavan 
muutoksen johdosta Myyjh ja Helsingin kaupungin vdilla on 19.4.2006 allekirjoi- 
tettu sopimus, jonka mukaisesti Senaatti-kiinteistot tontin 1671 118 omistajana 
suorittaa kaupungille korvausta suunnitellun hankkeen johdosta aiheutuvasta tontin 
rakentamismahdollisuuksien parantumisesta ja osallistumisena WO:n  rakennus- 
hankkeen johdosta aiheutuviin maankaytto- ja rakennuslain 91 d ja e 8:ien mukaisiin 
kustannuksiin 5 1 2 000 euroa lisattyna 3 %:n korolla 1.1.2006 lukien. 

Em. korvaus jaa Myyjh maksettavaksi ja Myyja vastaa siita, ettei Ostajalle aiheudu 
maankaytto- ja rakennuslain 91 c §:n perusteella kehitthiskorvauksen tms. maksun 
suoritusvelvollisuutta kaupungille poikkeamispaatoksen 2.5.2006 ja rakennusluvan 
26.6.2006 mukaista maankayttoa vastaavan asemakaavan muutoksen johdosta. 

Myyjalle jaavan alueen rakentaminen 
Ostaja sitoutuu e&en ostamansa maiiraalan itsenaiseksi tontiksi muodostamista 
antamaan myyjalle tonttia nro 8 koskevaa rakennus-, toimenpide- tms. lupaprosessia 
varten tontin osaornistajana valtakirjan, mikali se Myyjalle jaavaa aluetta koskevan 
rakennus- trns. lupaprosessin kaynnistihiseksi todetaan tarpeelliseksi. Valtaki rja ei 
esta tai rajoita Ostajan oikeuksia naapuikiinteiston omistajana/haltijana rakennus- 
tms. lupaprosessin kasittelyn yhteydessa. Mikali Ostaja luovuttaa kaupan kohteen tai 
osan siita edelleen, vastaava ehto on sisallytettava edelleen luovutusta tarkoittavaan 
sopimukseen. 

Saadut tiedot 
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa seuraaviin asiakirjoihin: 
- kiinteistorekisteriote 14.08.2006 
- lainhuutotodistus 14.08.2006 
- rasitustodistus 14.08.2006 
- aluetta koskeva asemakaava ja kaavamiiiraykset 
- sopimus 19.4.2006 Helsingin kaupunki I Senaatti-kiinteistot 

Vastuu maaperiin kunnosta 
Myyjh tiedossa ei ole, etta kaupan kohteena olevan maikiialan maaperksa olisi 
epapuhtauksia, jotka edellyttaisivat maaperin puhdistamista toimistorakennus- 
hankkeen yhteydessa Mikiili maaperksa havai taan epiipuhtauksia, niin Ostajan tulee 
ilmoittaa asiasta viilittomasti Myyjalle. Mahdollisesti tarvittavien puhdistustoimen- 
piteiden Ostajalle aiheuttamista kaikista ylimakaisista kustannuksista vastaa Myyja. 
Puhdistustoimenpiteet ja niiden valmistelun Ostaja tekee niin, etta Myyjiilla on 
riittavassa mairin mahdollisuus osallistua toimenpiteiden valmisteluun silta osin kuin 
ne vaikuttavat puhdistuskustannusten muodostumiseen. 



Verot ja maksut 
Myytavain maaraalaan kohdistuvista veroista, maksuista ja velvoitteista, joiden 
peruste on syntynyt ennen omistusoikeuden siirtymisti, vastaa Mm'a ja sen jalkeen 
Ostaja. 

Tontista nro 8 vuonna 2006 perittavin kiinteistoveron maksaa kokonaisuudessaan 
Mm'$ jonka jdkeen myytavaa maiiraalaa koskevasta kiinteistoverosta vastaa Ostaja. 

Varainsiirtovero, lainhuudatus- ja lohkomiskustannukset 
Ostaja maksaa tihiin kaupan perusteella maksettavan varainsiirtoveron seka 
myytaviin makir5ialan lainhuudatus- ja lohkomiskustannukset. 

Irtaimisto 
Tala kauppalqalla ei luovuteta mitatin irtainta omaisuutta, eika irtaimiston myynnista 
ole tehty myoskain eri sopimusta t b h  kaupan yhteydessa. 

Etuostolain mukainen vakuutus 
Mm'a ja Ostaja vakuuttavat, etteivat he ole kahden viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tehneet sellaisia kiinteiston kauppoja, jotka olisi otettava huomioon 
etuostolain 5. pykalassa mainitussa tarkoituksessa. 

Kaupanva hvis ta jan palkkio 
Kaupanvahvistajan palkkion maksaa Ostaja. 

Kaupan purkautuminen 
T h a  kauppa purkautuu, mikiili edella tarkoitettu asemakaavan muutos ei ole saanut 
lainvoimaa viiden (5) vuoden kuluessa kaupantekopiiivasta lukien. Kaupan purkau- 
tuessa osapuolet tekevat kaupan kohdetta koskevan maanvuokrasopimuksen, jonka 
vuokra m5iritetaii.n em. rakennushankkeen yhteydessa kaytettavb rakennusoikeuden 
ja yksikkijhinnan 600 euroa/kem2 mukaisesti. Indeksiin sidottava perusvuosivuokra, 
joka vastaa syyskuun 2003 elinkustannusindeksin pistelukua e = 1579, maiiritetain 6 
%:n korkokantaa kayttaen. Kaupan purkautuessa talla perusteella palauttaa Myyja 
kauppahinnan kokonaisuudessaan Ostajalle. 

Liitetiedot 
Kaupankohteen rajaus/asemapiirustuksen pienennos. 

Tata kauppakirjaa on tehty kolme (3) samanlaista kappaletta, yksi Myyjille, yksiostajalle ja yksi 
julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Helsingissa elokuun 14. pgviina 2006 

SUOMEN VALTIOn puolesta 
SEN&Y~TI-KIINTEISTOT 

 

PERUSTETTAVAN YHTION LUKUUN 
WO-YH'IYMA OYJ 

toimitusjohtaja toimitusjohtaja 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx



Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta toimitusjohtaja Aulis Kohvakka luovuttajan puolesta ja 
toimitusjohtaja Olli Salakka luovutuksensaajan puolesta ovat alleki joittaneet tihiin luovutuski rjan 
ja olleet yhta aikaa 1Lna luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut alleki joittajien henkilolli- 
syyden ja todennut, etta luovutuski rja on laadittu maakaaren (540195) 2 luvun 1 8:ssa saadetylla 
tavalla. 

Helsingissa elokuun 14. paivha 2006. 

PAULA OJANlEMl 
julkinen notaari / 

notarius publicus - A 

706M6, p. 6954 4222 
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