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KiinteistGn kauppakirja 

KAUPPAKIRJA 

Tall6 kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteiston luowtuksesta 
ostajalle kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. 
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Myyja OP-El8 kesaatio 
Y-tunnus 0201804-4 
Teollisuuskatu 1, 00500 Helsinki 

Ostaja Suomen Ortodoksisen Kulttuurikeskuksen Saatiij 
Y-tunnus 1898008-6 
c/o Helsingin Ortodoksinen seurakunta 
Unioninkatu 39 A, 00170 Helsinki 

1. Kaupan kohde 

Talla kauppakirjalla IYyyja sitoutuu luavuttamaan Ostajalle Helsitigin kau- 
pungin 54. kaupunginosan korttelissa 202 sijaitsevan tontin nro 1, jonka 
kokonaispinta-ala on 28.11.2005 paivatyn kiinteistorekisteriotteen mukaan 
5,s hehtaaria, seka kiinteistolla sijaitsevan rakennuksen, joka on oheisen 
karttaliitteen mukaan rakennus E. 

Alueelle on vahvistettu asernakaava. 

2. Kaupan ehdot; 

2.1, Kauppahinta, sen rnaksarninen ja rnaksamattornan kauppahinnan vakuus 

Kauppahinta on 700.000 (seitsemansataatuhatta) euroa, 

Kauppahinta rnaksetaan kaupantekotilaisuudessa kakonaan, ja  se kuita- 
taan vastaanotetuksi taman luovutuskirjan allekirjoituksella. 

2.2. Omistusoikeus ja  hallinnan luovutus 

Orr~istusoikeus ja hallintaoikeus siirtyvat ostajalle tam3n kauppakirjan alle- 
kirjoituksilla. 
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2.3. KiinnEtykset ja rasitteet 

Kaupan kohteeseen ei kohdistu muita, kuin 13.9.2006 paivatyn rasitusto- 
distuksen mukaiset rasitteet. Kiinteistoon ei kohdistu pan t t i o i keuk~ i~  eika 
kiinteistoon ole kiinnitettyja panttikirjoja tai haltijavelkaki j o ja ,  

2.4. Klinteistost2 aiheutuvat kustannukset 

Myyja vastaa kaikista kaupan kohteeseen liittyvista veroista ja rnuista jul- 
kisojkeudellisista maksuista seka kiinteiston hoito- ja yllapitokustannuksis- 
ta hallintaoikeuden siirtymiseen saakka. Taman jalkeiselta ajalta niistg 
vastaa ostaja. I 

Vuodelta 2006 maaratysta kiinteistoverosta vastaavat myyja j a  ostaja hal- 
lintaoikeuden siirtymishetken mukaan jaettuna. 

2.5. Vaaranvastuu 

Vaaranvastuu siirtyy ostajllle hallintaoikeuden siirtyessa. 

2.6. Kiinteistoan tutusturninen ja Ostajan saamat tiedot 

Tahan sopimukseen sovelletaan tassa sovitun lisaksi, mita osapuolten kes- 
ken 9.8.2005 solmitussa aiesopimuksessa kohdassa 8 on sovittu. 

Ostaja on katselrnuksessa todennut kaupan kohteen vastaavan siita esitet- 
tyja asiakirjoja ja annettuja tietoja. 
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Ostaja on tietoinen Helsingin kaupungin rneneillaan olevasta Tonttia kos- 
kevasta asemakaavan m~~~~tosvalmiste lusta seka Kallvikinniemen alueen 
kaavavalmistelusta ja tuntee sen sisallon. 

Veroseuraamukset ja varainsiirtovero 

Ostaja vastaa kaupasta menevasta varainsiirtoverosta, lainhuudatuskuluis- 
ta seka muista virallisluonteisista maksuista, kuten kaupanvahvistajan 
pal kkiosta. 

Omistusoikeuden sllrtymisen jalkeen kiinteistoon kohdistuvista veroista j 
ma ksuista vastaa Ostaja. 

Sahko- ym. sopirnukset 

Myyja slirtaa talla kauppakirjalla Helsingin Energian kanssa solmittuun 
sahkonllittymissopirnukseen seka Helsingin Vesi 0y :n  kanssa tehtyyn 50 

pimukseen perustuvat olkeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Oikeud 
siirtyvat silloin, kun kiinteiston hallinta siirtyy ostajalle. 

Myyja vakuuttaa, etta kaikki ko, liittymissopimukseen perustuvat myyj 
hallinta-aikaan kohdistuvat rnaksut on maksettu ja myyja sitoutuu "as 
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taarnaan tulevista maksuista hallinnan siirtymispaivaan saakka. Ostaja si- 
toutuu ilmaittamaan liittymissopimuksen siirroista ao. tahoille. 

2.9. Etuostolain mukainen vakuutus 

Myyja j a  ostaja vakuuttavat, etteivljt he kahden viimeksi kuluneen vuoden 
aikana ole tehneet sellaisia kiinteistonkauppoja, jotka olisi otettava huomi- 
oon etuostolain 5 §:ssa mainitussa tarkoituksessa. 

Jakelu 
I 

Tata kauppakirjaa on laadittu samansisaltoiset kappaleet ostajalle, myyjal- 
le ja julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Helsingissa, 14 paivana syyskuuta 2006. 

Myyja 

Heikki Vitie Pekka Korhonen 

Ostaja 

Metropoliitta Ambrosius 

Kaupanvahvistajan todistus J 
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta Pekka Korhonen ja Helkki Vitie 
luovuttajan edustqjana seka metropoliitta Ambrosius (Risto Jaas kelainen) 
ja  Antti Heikinheimo luovutuksensaajan edustajina ovat allekirjoittaneet 
t aman  kauppakirjan ja  etta he ovat olleet yhta aikaa Iasna luovutusta vah- 
vistettaessa. 

Olen tarkistanut alleki rjoittajien henkilollisyyden j a  valtuutuksen ja toden- 
nut, etta luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 5:ssa saadetylla ta- 
valla, 

Paikka j a  

Helsingin 

aika kuten ylla 

HANS SEVELIUS 
lulkfnen notaah 

i e n  k rpanvat 

notarius publlcus 
706M$, p. -54 4222 
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