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KAUPAN KOHDE 

Kiinteisto Helsingin kaupungin 2 1. (I-Iermannin) kaupunginosassa 
- korttelissa 17 sijaitseva tontti mo 4 (91 -2 1-1 7-4) ja 
- korttelissa 1 8 sijaitseva tontti n m  1 (9 1-2 1 - 1 8- 1) 

Pinta-ala Tonttien pinta-alat ovat kiinteistorekisteriotteen nukaan 382 m2 + 6323 m2. 

Kaavoitustilanne Kaupunginvaltuuston 1 1.9.2002 hyv&s.yma asemakaavan rnuutos (NO 
10900). 

Kayttotarkoitus Autopaikoitustontti LP A j a asuinkenos taloj en korttelialuetta (AK), raken- \ nusoikeus 4980 kern . 

Kauppahinta Kauppahinta on kolmemiljoonaa seitsemksataakahdeks~llIkymme~~ta- 
viisituhatta (3 785 000) euroa. 

MUUT KAUPPAEHDOT 
T k i h  kaupan kaikki ehdot on esitetty tassa kauppakirjassa. 

Kauppahinnan maksaminen 
Ostaja on rnaksanut 10.7.2006 kauppahinnasta varausmaksuna 250 000 eu- 
roa. Loppukauppahinta 3 535 000 euroa maksetaan etukateen M y j j h  tilille 
80001 5-26563 siten, etta kauppahinnm maksu on kaupantekotilaisuudessa 
Myyjh didattornasti todennettavissa. 

Omistus- ja hallintaoikeus 
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvat Ostajalle kaupantekotilaisuudessa, ei 
kuitenkaan ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 
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Rasitukset ja rasitteet 
Tontit luovutetaan velkakiinnityksista ja muista sen kaltaisista rasituksista 
vapaana. 

Verot, maksut ja vastuu vahingoista 
Kaupan kohteen veroista ja maksuista vastaa Myyjii sikali, kun ne perustu- 
vat aiknan ennen kaupantekopaivaa ja sen jdkeiselta ajalta Ostaja, Ostaja 
vastaa vahingosta, joka kauppakijan alleki rjoituksen jalkeen aiheutuu kau- 
pankohteelle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai mum myyjasta riippu- 
mattoman syyn woksi. 

Vuonna 2006 maksettavan kiinteistoveron maksaa Myyja ja sen jalkeen 
Ostaja. Myyjalla on oikeus peria Ostajalta sen omistusaikaa vastaava osuus - ' 

vuonna 2006 naksettavasta kiinteistoverosta. 

Ostaja vastaa t b l i n  kaupan perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta. 

Kaupan kohteeseen tu tustuminen 
Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen, sen alueen ja rajat seka tutustunut 
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan 
siitii esitettyjii asiaki rjoja ja annettuja tietojs eikii ~stajalla ole huornautta- 
inista niiiden seikkojen johdosta. 

Ostaja ilmoittaa tutustuneensa kaupankohteesta Laadittuun maaperib pilaan- 
tuneisuustutkirnukseen (8.2.2005/Suomen P-Tekniikka Oy). Mm-a ilmoit- 
taa, etta kohdetta on Myyjiin ornistusaikana kaytetty vankilatarkoituksiin ja 
Myqjan tiedossa ei ole, etta. kohteen maapera olisi pilaantunut muutoin kuin 
em. selvityksessa esitetylla tavalla. 

Vastuu maapcran kunnosta 
Ostaja huolehtii kustannuksellaarl rakennushankkeensa edellytt&nassa aika- 
taulussa tonttia 9 1-2 1-1 8-1 koskevan kunnostussuunnitelman laatimisesta, 
urakka-asiakirjojen laadinnasta, ilrnoituksista ymp&ristokeskukselle yms. 
kunnostustoimenpiteiden valmisteluun liittyvista tehtiivista. Sarnoin Ostaja 
huolehtii kustannuksellaan toimenpiteisti, jotka ovat tarpeen tutkimusrapor- 
tissa (Suomen IP-Tekniikka 8.2.2005) todettujen raskasmetallien poistmi- 
seksi ns. ohj earvo tasoon tai muuhun ao. ymparistoviranomaisten hyviks y- 
m& tasoon saakka tontin alueelta. 

Mikali ko. toimenpiteistii myyt8vii.n tontin 91 -21 - 18+1 al.ueeha aiheutuvat 
kustannukset ylittavat 182 300 euroa (alv 0 %), Myyjii maksaa ylittavan 
osan kustannuksista Ostajalle eri laskua vastab. Puhdistustoimenpiteet ja 
niiden valmistelun 0 s  taja tekee niin, etta Myyjalla on riittiivlisslf maiirin 
rnahdollisuus osallistua toimenpiteiden valmisteluun silt3 osin kuin ne vai- 
kuttavat puhdistuskustannusten rnuodostwniseen. Em. kustannuksia, joihin 
Myyja on velvollinm osallistumaan, ovat kunnostuksen ja valvoman henki- 
IotyCsta, laboratorioanalyyseista, kaivusta ja kuorrnauksesta seka pilaantu- 
neiden maiden poiskuljetuksesta ja vastaanottamisesta aiheutuvat kustan- 
nukset. Myytaviille tontille tuotavien tayte- tms. maiden materiaali- ja kulje- 



tus- yms. kustannuksia ei sisallyteta ko. kustannuksiin. Vuoden 2007 jal- 
keen mahdollisesti maksettavia kustannuksia ei oteta huomioon. 

Autopaikat 
Tontin 9 1-2 1 - 1 8-1 autopaikat Ostaja rakentaa omistukseensa tala kauppa- 
kirjalla siirtyvalle LPA-tontille 2 10 1 7-4 (noin 19 autopaikkaa) seka Myy- 
jiin omistuksessa oleville LPA-tonteille 2 1 0 16-1 ja 2 1 0 17-3 (noin 1 7 auto- 
paikkaa) myohemmin sopijapuolten valilla tehtivissa rasitesopimuksessa 
tarkemmin sovittavalla tavalla. 

Todetaan ettii LPA-tonttien 21 01 6-1 ja 21017-3 kwosta tontin 21 01 8-1 se- 
ka aiiiden muiden tonttien tarpeisiin ei ole viela riittavh tarkkoja suunni- 
telrnia. Tamin kauppikirjan alleki rjoitukse~la Myyja sitoutuu luovuttamaan .. ? 

tontin 2 10 1 8- 1, kayttoon ilman eri kowausta pysyvaisluonteisesti ne osa- 
alueet LPA-tonteista 21 016-1 ja 2 101 7-3, jotka myijhemrnin laadittavien ja 
yhteisesti hyviksyttavien sumnitelmien rnukaan tarvitaan tontin 2 10 18- 1 
pysiikoinnin jibjestiimiseksi asemakaavan edellyttibniilla autopaikoitusnor- 
milla. Suunnitelmien liihtokohtana pidetab liitteena olevaa alustavaa auto- 
paiklcojen sijoittelusuunnitelmaa. Ostaja huolehtii tontin 2 101 8-1 kayttoon 
osoitettavien autopnikkojen ja niihin liittyvien autopaikkatontin liikennoin- 
ti-, istutus-, reuna- yrns. alueiden rakmtamisesta, hoidosta ja kunnossapi- 
dosta seka niista aiheutuvista kustmuksista. 

Ostaja on tietoinen, etta Helsingin kaupunki on Shaistenkadun maaperiin 
puhdistus- ja rakemustbiden yhteydessa suorittanut paikoitustonttien perus- 
tustoita Ostajalle luovutetussa kustannusarviossa 16.1.20061Vaihe 1 sanotun 
mukaises ti (kustmukset noin 1 72 1 euroalautopaikka + alv). Ostaj a sitoutuu 
rnaksamaan ko . kustannusarvion perusteiden mukaisesti rniikayt yvat raken- 
nuskustannukset autopaikkojensa osalta kaupungille. Paikoitustonttien mna- 
per& puhdistarninen on tehty Myyjh kustannuksella. 

Rakennukset 
Tontilla 9 1-21 - 1 8- 1 vlihaiselta osin sijaitseva varastorakennus saa olla kor- 
vauksetta paikoillaan tontin rakentamistoiden alkarniseen saakka. Myyja 
purkaa rakennuksen tarvittavilta osin ennen rakennustoiden aloittarnista, 
josta Ostaja ilmoittaa myyjalle v2hintah yhta kuukautta ennen toiden aloit- 
tamista. Tontilla 9 1-2 1-1 8-1 sijaitseva parskkirakennus siidyy kaikesta ir- 
taimesta tyhjka purkarnista varten Ostajalle tihiin kaupan yhteydessa. 

Saadut tiedot 
Ostaj a ilmoittaa tutustuneensa seuraztviin asiaki joihin: 
- 1.5.9.2006 piiivatyt lainhuuto-, rasitus-, ja kiinteistorekisteninote 
- asernakaava 

Irtaimisto Talla kauppakirjalla ei luovuteta rnitaiin irtainta omaisuutta, eika idaimiston 
luovuttamisesta ole tehty myoskaZn eri sopimusta t h h  kaupan yhteydessa. 

Etuostolaki Osapuolet ovat tietoisia etuostolain ma&ayksista. 
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Kaupanvahvistamisesta perittlivii maksu 
Ostaja maksaa t h i i n  kaupan vahvistamisesta perittavk maksun. 

Myyntiptiatiis 
Tam5 kauppa perustuu Senaatti-kiinteistiijen hallituksen 3 1 S.2006 teke- 
main paatokseen. 

T h a  kauppakirja on tehty kolrnena samasanaisena kappaleena, yksi ostajalle, yksi myyjalle ja kol- 
mas julkiselle kaupanvahvistaj alle 

Helsingissa 15. paiviina syyskuuta 2006 

SUOMEN VALTIOn puolesta PERUSTETTAVAN YEITION LUKUUN 
YIT RAKENNUS OY 
valtakirialla A 

Julkisel~a kaupanvahvistajana todistan, etti Erkh V (d asranta 0 uovuttajan puolesta seka Jussi Jane- 
1G luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittmeet t h i i n  kauppaki j a n  ja etta he ovat olleet yhta 
aikaa lasna sita vahvistettaessa. Ole11 tatkistanut allekirjoittajien henkilijllisyyden ja todennut, etta 
kauppakirja on tehty maakaarm 2 luvun 1 9:ssa saadetylla tavalla. 

HeIsingissZ 15. p2ivgnii syyskuuta 2006 

PAULA OJANIEMI 
julkinen notaari 
notarius publicus , . .  ;. 

7061vlE, p. 6954 4222 . .----,:z- 

Senaatti-kiinteistot valtuuttaa johtava asiantuntija Erkki Vadasrannan allekjoitta- 
maan edella olevan kauppakirjan. 
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