
KAUPPAKIRJA 

Kaupan osapuolet 

Myyja 

Ostajat 

Kaupan kohde 

Kiinteisto 

Yleisradion Elikes%tio 
Y-tunnus 0117163-7 
Radiokatu 5, 00240 Helsinki 

Keskiniiinen El2kevakuutusyhtiti Etera 
Y-tunnus 01 17086-1 
Palkkatilanportti 1, 00240 Helsinki 

Skanska Kodit Oy 
ornaan, perustettavan tai perustettavien yhtioiden lukuun 
Y-tunnus 2002105-2 
Paciuksenkatu 25, 00270 Helsiriki 

osuus 

79/100 

Oheiseen karttaliitteeseen (liite 1) merkitty n. 9.964 m2:n suuminen 
mW2ala Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelissa 17053 si- 
jaitsevasta tontista nro 2 (luinteistotunnus 9 1 - 17-53-2) 

Kaupan kohteena oleva mW&la muodostaa 4.8.2006 lainvoiman saa- 
neen asemakaavan mukaisen korttelin 17053 tontit nrot 4, 5, 7 ja 9. Kaa- 
vatonteille 4, 5, 7 ja 9 on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensa 
16.350 kern2 kaavamerkinndla AK. Rakennusoikeus jakautuu tonteille 
karttaliitteesta ilrnenev2lla tavalla. 

Kaupan ehdot 

1. Kauppahinta ja maksuehdot 

Kauppahinta on viisitois tamilj oonaa neljakymmenwaksituhatta 
(1 5.042.000) euroa. 

Keskinien Eliikevakuutusyhtio Eteran osuus kauppahinnasta on yksi- 
toistamiljoonaa k a h d e k s a n s a t a a k a h d e h ~ e n t & o h e t u h a  sata- 



kahdeksankymmenta (1 1.883.180,OO) euroa ja Skanska Kodit 0y:n 
(omaan, perustettavan tai perustettavien yhtioiden lukuun) osuus kaup- 
pahinnasta on kolrnemilj oonaa sataviislkymment&ahdeksantuhatta kah- 
deksansataakakslkymmenta (3.158.820,OO) euroa. 

Kauppahinta maksetaan seuraavan maksuaikataulun mukaisesti: 
3.750.000,OO euroa kaupantekopiiiviina (Etera 2.962.500,OOlSkanska 
787.500,OO) 
3.750.000,OO euroa 3 1.12.2006 mennessa (Etera 2.962.500,OOlSkanska 
787.500,OO) 
3.750.000,OO euroa 30.4.2007 mennessa (Etera 2.962.500,OOlSkanska 
787.500,OO) 
3.792.000,OO euroa 3 1.8.2007 mennessa (Etera 2.995.680,OOlSkanska 
796.320,OO) 

Kauppahintaerat maksetaan Myyjb pankkitilille Sampo 8000 14- 
121 1157. 

Viiviistyskorko on korkolain (34012002) mukainen. 

Osapuolet toteavat, etta 

Kaupantekopaiviina maksettavan kauppahintaerb maksamisella tulee 
kokonaisuudessaan maksetuksi kaavatontin nro 4 due. 

2. kauppahintaerb maksamisella tulee kokonaisuudessaan maksetuksi 
kaavatontin nro 5 due 

3. kauppahintaerk maksamisella tulee kokonaisuudessaan maksetuksi 
kaavatontin nro 7 due 

4. kauppahintaerb maksamisella tulee kokonaisuudessaan maksetuksi 
kaavatontin nro 9 due 

2. Omistus- ja hallintaoikeus 

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Ostajille t h b  
kauppakq an allekqoituksin. 

3. Rasitukset ja rasitteet 

Kaupan kohde myyd2i.n kaikista rasituksista vapaana. Rasitteista osapuo- 
let ovat sopineet seuraava: 

Ostajat ovat tietoisia ja hyviiksyvat kaavatonttien 4, 5, 7 ja 9 alueella ole- 
van myyjiin omistamalle kaavatontille 3 johtavan maanalaisen kulkuyh- 
teyden, jonka suuaukko on kaavatontilla 9 seka kaavatontin 4 alueella 
olevan myyjb omistamille kaavatonteille 6 ja 8 johtavan maanalaisen 
kuhyhteyden. 



Kulkuoikeudet ovat vastikkeettornia ja luonteeltaan pysyvia. Kulkuyhteys 
tontille 3 on rakennettu ja kuhyhteys tonteille 6 ja 8 rakentarnaton. Ton- 
teille 6 ja 8 johtavan kulkuyhteyden rakentarnisesta vastaavat tontit 6 ja 8 
kustannuksellaan yhteisvastuullisesti. Rakentamisesta on sovittava tontin 
4 haltijan kanssa. 

Kulkuyhteyksien kayton yhteydessa aiheutuvista uusimis-, peruskorjaus- 
ja kunnossapitotoista vastaavat kustannuksellaan oikeutetut tontit 6 ja 8 
yhteisvastuullisesti niita palvelevan kulkuyhteyden osalta ja tontti 3 sita 
palvelevan kulkuyhteyden osalta. Huolto- ja kunnossapitotoiden suorit- 
tamisesta on sovittava tonttien 4, 5, 7 ja 9 haltijoiden kanssa sikiili kun 
niilla on valkutusta ko. tonttien tai niilla sijaitsevien rakennusten kayt- 
toon. Kullcuyhteydet on merkitty liitteena olevaan karttaan (liite 2). 

Kuhyhteyksista t e h d w  mm.2.n niin vaatiessa tonttien 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 
9 valille erillinen rasitesopimus ja myyjdla tonttien 3, 6 ja 8 omistajana 
oikeus kustannuksellaan hakea rasitteiden perustamista, mikali se voi- 
massaolevan lainsiiiidhnon mukaan on mahdollista. 

Mikali mm'a luovuttaa tonttien 3, 6 tai 8 omistusoikeuden kolrnannelle 
ennen kuin em. rasitteet on merkitty kiinteistorekisteriin, vastaa se siit$i, 
etta tonttien uusi omistaja tulee sidotuksi edella sovittuihin jQ-estelyhn. 

4. Kaavatonttien 4, 5, 7 ja 9'autopaikat 

Kaavatonttien 4, 5, 7 ja 9 autopaikat sijoitetaan asemakaavamEiriiyksen 
mukaisesti pii2osin em. tonteille, tarvittaessa yhteisjiirjestelyina. Kaavan 
mukaan enint22.n 113 ko. tonttien autopaikoista on vaadittaessa sijoitetta- 
va myyjtin omistamille kaavatonteille 17053113 ja 14 rakennettavaan au- 
topaikoituslaitokseen. 

Osapuolet ovat sopineet, etta tonteilla 4, 5, 7 ja 9 on oikeus sijoittaa yh- 
teensa en in tm 30 autopaikkaa tonteille 13 ja 14 rakennettavaan autopai- 
koituslaitokseen. Autopaikoituslaitoksen rakentarnisesta vastaavat tontit 
13 ja 14 kustannuksellaan yhteisvastuullisesti. 

Mikiili tontit 4, 5, 7 ja 9 valrnistuvat ennen tonteille 13 ja 14 rakennetta- 
vaa autopaikoituslaitosta, mm'a on velvollinen osoittamaan edella tarkoi- 
tetut enintm 30 autopaikkaa valiaikaisesti muudta asemakaavan ja oi- 
keutettujen tonttien rakennuslupien mahdollistamasta paikasta. 

Osapuolten yhteisena tavoitteena on se, ettA seka valiaikaiset etta lopulli- 
set autopaikat voivat olla ns. vuoropysiikointipkkoja alueen toimisto- 
Iliiketonttien kanssa. Asian kuitenkin ratkaisee lopullisesti rakennusval- 
vontaviranomainen tonttien 4, 5, 7 ja 9 rakennusluvissa. 

Miktili tontit 4, 5, 7 ja 9 ottavat em. vdiaikaiset jdtai lopulliset autopai- 
kat kayttoonsa, ovat ne velvolliset maksamaan autopaikoista rasitetun 
tontinlautopaikkojen omistajdle kuukausittaista kayttomaksua, joka vas- 



taa suuruudeltaan avopaikkojen osalta en in tm 30 tunnin pysiikointia 
alueen kiinteistoviraston hallitsemilla kadunvarsipaikoilla (vyohyke 2) ja 
hallipaikkojen osalta enintm 45 tunnin pyshkointia. Muutoin rasiteoike- 
us on vastikkeeton. 

Myyja on tonttien 13 ja 14 omistajana velvollinen ostajan niin vaatiessa 
allekqoittamaan autopaikkojen sijoitus-kayttooikeudesta erilliset tontti- 
en 4, 5, 7 ja 9 rakennusluvissa asetetut vaatimukset tayttavat rasitesopi- 
mukset vastaten myos siita, etta vastaavat sopimukset voidaan allelqoit- 
taa myos mahdollisista valiaikaisista paikoista. Tonttien 4, 5, 7 ja 9 omis- 
tajilla on edelleen oikeus kustannuksellaan hakea rasitteen perustamista, 
rmkali se voimassaolevan lainsaadihnon mukaan on mahdollista. 

Mikali myyja luovuttaa tonttien 13 ja 14 tai niiden tonttien, joille mah- 
dolliset vdiaikaiset paikat on osoitettu omistusoikeuden kolmannelle en- 
nen kuin em. rasitteet on merkitty kiinteistorekisteriin, vastaa se siita, etta 
tonttien uusi omistaja tulee sidotuksi edella sovittuihin j3xjestelyh.m. 

5. Kiinteistosta aiheutuvat kustannukset 

Myyja vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muis- 
ta julkisoikeudellisista maksuista omistusoikeuden siirtyrmspiiiva2n 
saakka. T2m8.n jiilkeiselta ajalta niista vastaavat Ostajat. 

Kaupantekovuodelta m&attav&ta kiinteistoverosta vastaa Myyja. 

Mm'a vastaa kaikista kaupan kohteen hoito- ja yllapitokustarmuksista 
hallintaoikeuden siirtymisp&viih saakka ja tW8.n jalkeen ko. kus- 
tannuksista vastaavat Ostajat. 

Myyja ja Skanska Kodit Oy vastaavat puoliksi tonttien 9,8, 7,6,5 ja 4 
rajalle asemakaavan mukaisesti rakennettavaksi tulevan kevyen liiken- 
teen vayl8.n rakentamiskustannuksista. Vayl8.n rakentamisesta sovitaan 
osapuolten valilla erikseen. 

Ymp~stonsuoj e l d  1 04 5:n mukaisesti myyj a ilmoittaa, ettei kaupan 
kohteena olevalla kiinteistolla ole myyj2n tieth8.n mukaan haqoitettu 
toirnintaa, josta olisi voinut aiheutua maaperk pilaantumista. Jos tallais- 
ta myyj2.n tai sen edeltaj 2n omistusaikana syntynytta maaperih pilaantu- 
mista ilmenee, suoritetaan tontin puhdistus viranomaisten vaatirnassa 
laajuudessa myyj8.n kustannuksella. 

7. Irtain omaisuus T2m8.n kaupan yhteydessa ei ole enkseen rnyyty irtainta omaisuutta eika 
sellaisen myynnista ole tehty en sopimustakaan. 

8. Kaupan perusteena olevat asiakq at 



Skanska Kodit Oy omasta puolestaan ja Keskinhen Eliikevakuutusyhtio 
Eteran edustaj ana on p erehtynyt ennen kaupasta pZtt&nista seuraaviin 
kiinteistoja koskeviin asiakqoihin: 

1) Tontin nro 1705312 lainhuutotodistus 1.9.2006 
2) Tontin nro 1705312 rasitustodistus 1.9.2006 
3) Tontin nro 1705312 kiinteistorekisteriote 1.9.2006 
4) Kaavakartta ja -mii&8ykset 26.5.2006 

9. Varainsiirtovero Tas ta kaupasta menevh varainsiirtoveron maksavat Ostaj at. 

Jakelu Tata kauppakijaa on laadittu samanlaiset kappaleet myyjalle, ostajille ja 
julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Allekirjoitukset Helsingissa, syyskuun 1. pii.iv2na 2006. 

SKANSKA KODIT OY omaan, perustettavan tai perus tettavien yhtioi 

Kaupanvahvistajan todistus 

Jullcisena kaupanvahvistajana todistan, etta Jussi Tunturi ja Harri Lem- 
metti mm'h Yleis~adion Eliikes2tition puolesta seka Matti Inha ja Jouni 
Lehtinen valtaky alla ostajan Keskinainen Eliikevakuutusyhtio Eteran 
puolesta seka Raimo Poikela ja Markus Heino ostajan Skanska Kodit 
0y:n ornaan, perustettavan tai pemstettavien yhtioiden lukuu. puolesta 
ovat allekqoittaneet tiin1211 kauppakuJan ja etta he ovat olleet yhtii aikaa 
lasna sopimusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekyoittajien henki- 
lijllisyyden ja todennut, etta asiakiqa on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssa 
saiidetylla tavalla. 

elsingissq syyskuun 1. pGvWa 
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