
KAUPPAKIRJA 

Ostajat 
Asunto Oy Helsingin Vainhoincn 
y-tunnus 2048870-1 

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, 
y-tunnus 2048867-2 

Asunto Oy Helsingin llmarinen 
y-tunnus 204886 1-3 

Asunto Oy Helsingin Ilmatar 
y-ti~mus 2048857-6 

kaikkien ostajien osoitc 
c/o Peab Seicon Oy 
Kornetintie 3 
00380 HELSMKT. 
jaljempba "Ostajat" 

1. Kaupan kohde ja ostajien osuudet siita 

Helsingin kaupungin PitAjh3en (46.) kaupuilginosassa korttelissa 4 
sijaitseva tontti nro 7 (kiinteistotunnus 91-46-4-7), seka silla sijaitse- 
vat rakemus, jaljempka "kaupan kohde" tai "kiinteisto". Kaupan 
kohteen pinta-ala on n. 5.729 m2. 

Kaupan kohteen osoite on Kutomotie 11, Helsinki. 

Asunto Oy Helsingin VZin'dm8inen ostaa yksin tontilla sijaitsevm ra- 
kennuksen sek2 lis2ksi 389518593-osaa tontin maapohjasta 

Asunto Oy Helsingin Joukahainen ostaa 155418593-osaa tontin ma&- 
pohjasta 

As~mto Oy Helsingin Ilmarinen ostaa 1 304185 93-osaa tont1.n maapoh- 
jasta 

Asunto Oy Helsingin h a t a r  ostaa 1840/S593-osaa tontin maapohjas- 
ta. P 



2. Kaavoitustilanne 
Alueella 01). vahvistettu asemakaava. 

3. KliyttiJtarkoitus 
Ostajat ostavat kaupan kohteen asuinrakemushankkcidcnsa toteuna- 
mista warten. 

4. Kauppahinta ja sen jakaantuminen ostajien kesken 

Kauppahinta on yhteensa kolmemiljoonaa vi,isisataaviisikymmentatu- 
hatta j a  001100 (3.550.000,OO) euroa. Ostajat vastaavat yhteisvastuul- 
lisesti koko kauppahinnan maksamisesta. 

Kauppahinta jakaantuu ostajien kesken seuraavasti: 

1. Asunto Oy Helsingin V5;iiniitnoisen ostaman, tontilla sijaitse- 
van rakennuksen hinta on 300.000 euroa. 

2. Asunto Oy Helsingin Vainhiiisen ostaman tontin rnFi%osa3, 
(389518593) hinta on 1.173.150 euroa. 

3. Asunto Oy Helsingin Joukahaisen ostaman tontin rniikiiosan 
(155418593) hinta on 686.950 euroa. 

4. Asunto Oy Hel.singin Ilmarisen ostaman tontin makaosan 
(1 304/8593) hinta on 576.460 euroa. 

5. Asunto Oy Helsingin nnlattaren ostaman tontin ~nZiraosan 
(184018593) hinta on 8 13.410 euroa. 

5. Maksutapa 
Kauppahinta maksetaan 3 1 -3.2006 mennessa myyj in pankkitilille 
Nordea P&i Oyj 1571 30-2023 1. 

6. Omis tus- ja hallintaoikeus 

Ornistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyvzt, kun kauppa- 
hinta on kokonaisuirdessaan maksettu, kuite.nkin aikaisintaan 
3 1.8.2006. 

7. Kaupan kobteen muodostuminen, rasitukset ja  rasitteet 

MMalla on lainhuuto tonttiin 91 -46-4-7 (27.4.1983 # 221 /ID. Myyj3 
< - -  

on luovuttanut 469 n?n suuruisen osan tontista 7 Helsingin kaupun- 



gille 10.6.1992. Talla kauppaki rjalla myytava kaupan kohde muodos- 
taa osan voimassaolevan asemakaavan rnukaisesta tontista 91-46-4- 
10, Kaavan mukainen tonrti on mahdollista muodostaa vasta, kun siitii 
puurtuva osa ostetaan Helsingin kaupungilta. 

Mm-a vakuuttaa ja  vastaa siit3, ettei kaupan kohdet?a rasita mitkil%n 
liiinnjtykset tai oikeudet, eiks sellaisia ole kaupantekohetkella vircil- 
laam. 

Ostajat ovat tutustuneet kaupan kohdctta koskeviin, 7.6.2006 pitivat- 
tyihin lainhuutotodistukse&, rasitustodistukseen ja kiinteistkekiste- 
rin otteesecn. 

Myyjr vakuuttaa ja vastaa siita, etta kaupan kohteeseen ei kohdistu 
rasitteita, jotka eivat ilrnene em. JciinteistSrekisterin otteista. Lis&si 
myja vakuuttaa, ettii kahpan kohteeseen ei kohdistu rnit&!h pantti- tai 
pidatysoikeuksia eika sit3 ole saatettu minkUn muunkaan vakuusoi- 
keuden kohteeksi . 

Larkas & Laine 0y:n tckemissa luonnossuunnitelmissa on osoitettu 
kaupm kohtecn ja myyjan kokonaan omistaman yhtion, Kiinteisto Oy 
Kutomotie 9:a, joka puolestaan omistaa kaupan kohteen naap.u~.i- 
t~nt in ,  yh1;eiseen kiiytt86n luiska autoliikennetta varten. Kiinteisto Oy 
Kutomotie 9 ja ostajat sitoutuvat tekemah luiskan kaytosta 
tarvittavan rasitesopimuksen. Luonnos rasitesopimukseksi on liitteena 
3. Itse rasiteoikeuden saamisesta ei suoriteta korvauksia puolin tai - 
toisin. 

8. Myyjan vakuutukset 

Myyja vakuuttaa ja vastaa siita, etta seuraavat seikat pitavat paikkansa 
kaupantekohetkella ja omistusoikeuden siirtym.ishetkella: 

1. Kaupan kohteella hajoitettua toilnintaa koskevia lakeja, aseluksia 
j a muita vj.xanomajsi~~.%rayk~i~ on noudatettu j a kaikki kiinteiston 
omistaj an mahdollisesti tarvitsemat viranomais- ja muut luvat ovat 
voimassa ja niiden ehtoja on noudatettu. 

Kaupan kohde on ollut viimeksi pienteollisuus- ja varastokaytossa. 
Kaupan kohteella on tehty maaperatutkimuksia ja haitta-aineselvi- 
tyksi$ jotka on lueteltu jaljempW3: kohdassa 10. Selvitysten 
mukaan maapergssa ja rakennuksessa saattaa olla haitta-aineita. 
Ostaja ottaa vastatiksem kohdassa 10. mainituissa selvityksissa 
ilmenevista epapuhtauksista, saashmeisuudesta ja haitta-aineista. 
Silti osin kuin rnaaperassii tai sailytettlvlssl rakennuksessa 
havaitaan muita kuin em. selvityksissa ilmeneviii epiipuhtauksia,, 
saastuneisuutta tai haitta-aineita, myyj;Y vastaa puhdistuskustan- 
n'uksista viranomaistcn asuimakennushankkeelta edellvttiimii%-~ 



saakka. Puhdistuskustmuksiin luetaan pilaantuneen maan poista- 
misesta ja puhdistatnisesta aiheutuvat rnm. tutkimuskust~ukset, 
valvonta- j'a luparnaksut, likaantuneiden maamassojen ylirnfiiiriii- 
set kaivu-, kuljetus- ja kasittelykustannukset seka kaatopaikka- 
maksut. Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, etta kaupanteko- 
hetkeen mennessa jo toteutuneiden, maaperatutkimusten kustan- 
nuksista vastaa myyja. Myyjiin vastattavista puhdistuskustan- 
nuksista viillennetaih ne kustamukset, jotka olisivat kaupan 
kol~teen, rakentamisesta jaltai rakennuksen edellyttiimist8 muutos- 
toistx norrnaalitilanCeessa (so. mikrli kaupan kohteen maa ei olisi 
pilaantunut) aiheutuneet. Mikali pilaantuminen aiheutuu tiimh 
kaupan jallceen tehtyjen toimenpiteiden johdosta, ei myyja vastaa 
niist2 miltHin osin. 

3. Myyjii on antanut ostajille mahdollisuuden tutustua haluamassaan 
laajuudessa Kaupan kohdetta koskeviin sopimuksiin, jotka on lue- 
teltu liitteissa I ja 2. Myyja vakuurtaa, etta kaupan kohdetta eiviit 
koske suulliset sopimukset eiviitkg mitk;riin m uc~t sopimukset ki1j.n 
1,iitreissa 1, ja 2, eiv2tk2 rnitkim rnuutkaan sil.oumukset, joista os- 
tajille ei olisi annettu tietoa ennen kaupasta ptlStt&nistii. 

4. Kaupan kohdetta koskevan kaavan mukainen kayttotarkoi tus on 
AK (asuinkenostalojen korttelialue) ja rakennustehokkuus on 
e = 1,50. Kaupan kohteella tapahtuva toirninta ei ol,e nykyisen 
kaavan rnukaista. 

5. Kaupan kohdetta ei rasita mikaa maksarnaton kaavamaksu tai 
yrnp&ristomaksu, tayttmaton rakentamisvelvoite tai muu vastaava 
velvoite taikka vastuu, joka ei olisi asianrnukaisesti taytetty. 

6.  Myyja ei ole kauppaneuvotteluissa jgt.tt3np ilrnoithmatta ostajille 
rnitgiin sellaista tiedossaan olevaa kaupan kohdetta koskevaa ep3- 
edullista seikkaa, josta ostajan olisi kohtuudella voinut edellyttiia 
saavan tiedon ja joka olisi voinut vaikuttaa kaupan syntymiseen. 

Mikiili jokin seikka edella mainituissa myyjii.n vakuutuksissa ei pitiiisi 
paikkaansa ja tasta aiheutuisi kuluja tai muuta vahinkoa ostajalle, 
myyjii sitoutuu vastaamaan ostajslle kaikista tallaisista suoranaisista 
ja lopulli.sisla kuluisla j a  vahingosla tPysimii2rZiisesti. 

Kaikki myyj2n antamiin vakuutuksiin perusluvat vaatimukset rnyyja3 
kohtaan on esitettgva perusteineen 1sirjaJ.lisesti yh.den (1) vuciden. ku- 
luessa kaupan tekernisesta lukien. 

9. Tutusturniaen 
Ostajat ovat tutustuneet kaupan kohteeseen tarpeelliseksi katsornas- 
sam rnaarin. Ostajat ovat tutustuneet erityisen huolellisesti Kaupan 
kohteesta laadittuihn selvityksiin: 



- Insinooritoimisto Paavo Ristola Oy: 14.8.2003 maaperstutkimus, 
- HI3 Sisiiilmatutkimus Oy: 20.6.2005 Asbestikartoitus, 
- HB Sisailmatutkimus Oy: 21.6.2006 Haitallisten aineiden tutki- 

mus, 
- FIB Sisiiilmatutkimus Oy: 5.4.2006 Sein& ja lattiarakenteissa ole- 

vim kosteuseristeiden kartoitus ja PAH-niiytteiden otto kellariker- 
roksissa seka 

- hsinooritoimisto Akukon Oy: 14.6.2005 Alustavat akustiset vaa- 
timukset. 

Ostajat ovat tutustuneet kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin ja 
sopirnuksiin, jotka on lueteltu liitteissa 1 ja 2.; 

Ostajat ovat myds tutustmeet tonttiin ja rakennuksiin tarpeelliseksi 
katsomassaan 1.aajuudessa. 

Ostaj at vakuultavat, etP& niiden tiedossa ei ole kaupantekohetkella mi- 
ti& sellaista seikkaa, joka saattaisi aiheuttaa kauppahinnanalemus-, 
vahingonkorvaus- tai muun vaatirnuksen myyjw kohtaan. 

10. Tuotot, maksut ja kiinteista- ym. verot 

Myyja saa tuotot kaupan kohteesta siItX osin kuin ne kohdistuvat ai- 
kaan ennm omistusoikeuden siirtymisp%iv2% mainittu p2ivfi rnukam 
lukien, minka jalkeen ne saavat ostajat. 

Myyja vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista kuluista rnu- 
kaan lukien kiinteisto- yrn. verot ja muut julkisoikeudelliset maksut 
silta osin kuin ne kohdistuvat aikaan ennen omistusoikeuden siirty- 
rnispaivii mainittu piiiva mukaan lukien, minka jakeiselta ajalta niis- 
ta vastaavat ostajat. 

11. Arvonlisfivero 
Kaupan kohteessa ei ole toteutettu kiinteistan uudisrakentamista tai 
perusparantamista, josta aiheutuisi myyjglle tai myyj3n kanssa sa- 
rnaan arvonlisaverovelvollisuusryhmB~ kuuluvalle yhteisBlle w o n -  
lisavcrolain 33 4:n mukaiscsti arvonlisavaron palautusvelvollis~~us. 

Ostajat ovat tietoisia, etta myyja on hakeutunut kaupan kohteen tilo- 
jen osal.ta 93.64 %:sesti arvonlisaverovelvolliseksi. Ostajat ovat myos 
tietoisia, etta kaupan kohde on rnyyjan o~nistusaikana kuulunut 
Osuuspankkikeskus 0sk:n arvonlisavero~yhma;in. Kaupan yhteydessa 
kaupan kohde inoitetaan Osuuspankkikeskus 0sk:n arvonlisavero- 
ryhmasta ja ostaja sitoutuu huolehtimaan siita, ctta ostaja hdkeutuu 
arvonlisaverovelvolliseksi kiinteistijn kayttiioikeuden luovuttamisesta. 
Ostajat ovat lis%si tietoisia, etta hakeuturnisketjun mahdollisesti kat- 
ketessa voi ostajalle jdtai myos myyja1l.e aiheutua taloudellisia seu- 



hakeuturnisketjun katkeaminea. aiheutuu ostajasta aiheutuvasta syysta, 
vastaavat t&ta aiheutuvista kustannuksista ostajat. 

12. Sopimukset 
Myyja siirtaa t2imh kauppakirjan alleki joituksin kaupan kob.detta 
koskevat, liirteessa 1 mainitut s U o - ,  liirnpo-, jgtevesi- ja vesi- ym,s. 
liittymissopimuksiin pemstuvat oikeutensa ostajille ilman eri korvaus- 
ta. Mm.2 vakuuttaa, ettZ kaikki ko. liittymissopimuksiin perustuvat 
m.yyj&n ballinta-aikaan kohdistuvat maksut on kaupantekopiiivaiin asti 
maksettu, ja myyja sitoutuu maksarnaan viela mahdolliset tulevat 
maksut omistusoikeuden siirtymispGv& asti. Ostajat sitoutuvat il- 
rnoittm.aan l j i  ttyxnissopimus ten siirrosta niiden sopimusosapuolelle 
v3littBniisti. 

Myyja vastaa kaupan kohteeseen kaupantekohetkellB liittyvien vwok- 
rasopimusten (luettelo liitteena 2) mukaisten velvoitteiden t;Yysim,ga- 
raisesta tfyttiknisesta siihen asti, kumcs kaupan kohteen omistus- ja 
hallintaoikeus siirtyvat ostajalle. Kaupan kohteeseen liittyvat itdell8 
mainitut vuokrasopi,mukset, joista ostajille on annettu tieto, siirtpiit 
kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen ostajille, kun omistwoi- 
keus kaupan kohteeseen siiriyy ostajille. 

Myyja luovuttaa ostajille huoneenvuokrasopimukset seka niihin liit- 
tyvat vakuudet kohdassa 16 sovitussa ajassa. 

Mikgli k~iitenkin vuokrasopirnukseen, kohdistuu rastia, myyja pidattaa 
allcuperaisen vuokrdsopim~uksen ja ko. vuokrasopimusta koskevan va- 
kuuden itsell25.n. Myyja sitoutuu luovuttamaan omisbsoikeuden siir- 
tymispaivlina voimassa olevien huoneenvuokrasopimusten mukaisct 
vuoluavakuudet ostajalle saatuaan omalle ornistusajalleen kuuluvat 
saatavat perityiksi. Myyj3 ja  ostajat sopivat mal~dollisesti tarvittavasta 
yhteistoiminnasta vuokrasaatavi.en pennnksii siten, etta molernpien 
saatavat tulevat perityiksi. Myyj2 luovuttaa kaikissa tapauksissa va- 
kuuden tai vakuudesta omien saataviensa kuittaamjsen jalkeen. jaljelle 
j m e e n  m5ilrb ostajille viimeist23n 3 1.12.2006. 

13. Vaaranvastuu ja vakuutus 

Vaaranvastuu kaupan kohteesta siirtyy ostajille silloin, kun kaupan 
kohteen omistusoikeus siirtyy ostajille. 

Kaupan kohdetta koskeva vakuutus on osa myyjiin konsernin vakuu- 
tusta. T%m.Zv, vuoksi se lakaa olemasta voimassa ornistusoikeuden 
siirtymishetkell3. Ostajar ottavar vastatakseen tarpeelliseksi katso- 
mansa vakuutusturvm j ~ est-isen 



14. Irtaimisto 
T h h  kaupan yhteydessl ei ole myyty rnitgiin irtainta omaisllutta, 
eika sellaisen myyrrnista ole tehty eri sopirnustakaan. Myyja sitoutuu 
s i i r t b i i h  kaupan kohteesta omistamansa irtaimen omaisuuden omis- 
tusoikeuden siirtymistii seuraavan kuukauden loppuun mennessa. 
Kaupan kohteella oleva mahdollinen irtain omaisuus, jota myyja ei 
siirra makiajassa pois, siirtyy vastikkeetta ostajan omistukseen mai- 
nitun rniikiiajan paattyessa ilman eri toimenpiteita. 

15. Asiakirjat 
Kaupan kohdetta koskevat asiskidat, sopimukset, piirustukset, ym. 
materiaah luovutetaan ostajille en kuittia vastaan kuukauden kuluessa 
siita, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. 

Myyjh hallussa olevat, Atkkitehtitoimisto Larkas & Laine 0y:n alus- 
tavat luonnossuunnitelmat luowtetaan ostajille yhdessa muun materi- 
aalin kanssa. Ostajat saavat luonnossuunnitelmiin samat oikeudet kuin 
mm'alla on ollut, kuitenkin vain niill a edellytyksilla, etta ostaj at 
huomioivat huolellisesti niiden laatijan tekijanoikeudet ja etta neuvot- 
televat suui~nitelmien k2iy~dsti erikseen laatijan kmssa. 

16. Varainsilrtovero 
TZst5 kaupaska aiheutuva varainsiirtoverosta vas taavat ostajat. Aikai- 
sempien luovutusten leima-/varainsiirtoverosta vastaa myyj3. 

17. Etuostolaia mukainen vakuu tus 

Myyja ja ostajat vakuuttavat, etteivat he kahden (2) viimeksi kuluneen 
vuoden aikana ole tehneet sellaisia kiinteistGnkauppoja, jotka olisi 
otettava huornioon etuostolain 5 §:ssa rnainitussa tarkoituksessa. 

18. Jakelu 
T2ma sopirnus on tehty kuutena sarnanlaisena kappaleena, yksi myy- 
jdllle, neljii ostajille ja yksi julkiselle ka~~anvahvi'stajalle. 

Helsingissa, 29. paivbii elokuuta 2006 
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ASUNTO ON HELSINGIN 3'0UKAHAINEN 

ASUNTO ON HELSINGIN ILMARINEN 

ASUNTO ON HELSINGIN ILMATAR 

Jukisena kaupanvahvistajana todistan, ctM Esko Torsti ja Ari Hakala luovuttajan puolesta ja Ka- 
ri Kiviluoma valtakirjalla kunkin luovutuksensaajan puolesta ovat allekyoittaneet tBmk luovu- 
tuski rjan ja etta he ovat olleet yhta aikaa lasna luovutusta vabvistettaessa. Olen tarkistmut alle- 
ki rjoittajien henkildllisyyden ja  todennut, etta t h 2  Xuovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 
8:ssa s23detylla tavalla. 

H 
OLLI-PEKKA SIR0 
julkinen notaari notarlus pu 
706M4, p. 6954 4222 
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