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OSTAJA 

Suomen valtjon puolesta 
Senaatti-kiinteis tot (jaljempka Myyja) 
y-tunnus: 1503388-4 
PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 
0053 1 Helsinh 

Peruetettavan yhtian lukuun 
NCC Rmkennus Oy (jaljmpiinii Ostaja) 
y-tunaus: 1765514-4 
PL 13 (Mannerheimintie 1 03 a) 
00280 Helsinki 

Kiinteis to Helsingin kaupungin 21. (Hmanniu) kaupunginosan korttelissa 18 sijait- 
seva tontti nro 3 (9 1-21 -1 8-3). 

Pinta-ala Tontin pinta-ala on kiinteistorekisteriotteen mukaan 5872 m2. 

Kaavoitustilanne Kaupunginvaltuuston 1 1 -9.2002 hyvikyma asemakaavan muutos (nro 
10900). 

Kliyttijtarkoitus Asuinkenostalojen korttelialuetta (AK), rakennusoikeus 4980 kern2. 

Kauppahinta Kauppahinta on kolmerniljoonaa husisataakaksikymmentiikaksituhatta 
(3 622 000) euroa. 

MUUT KAUPPAEHDOT . 

Tiimh kaupan kaikki ehdot on esitetty tassa kauppaki jassa. 

Kauppahinnan mabarnhen 
Ostaja on maksanut 3.7.2006 kauppahinnasta varausmaksupa 250 000 eu- 
roa. Loppukauppahinta 3 372 000 euroa maksetaan etukatitekn Myyjlin tilille 
80001.5-26563 siten, etta kauppahianan rnaksu on kaupantekotil~suudessa 
Myyj $in riidattomasti todennettavissa (tunnus K250/2063 66). 

Omistus- ja hallintaoikeus 
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvat Ostajalle kaupantekotilaisuudessa, ei 
kuitenkaan m e n  kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 

Rasitukset ja rasitteet 
Tontti luovutetaan velkakiinnityksistli ja muista sen kaltaisista rasituksista 
vapaana. 



Verot, maksut j a  vastuu vabingoista 
Kaupankohteen vaoista ja maksuista vastaa Myyj5 sikili, km ne perustuvat 
aikaan ennen kaupantekopaivaa ja sen jdkeiselta ajalta Ostaja. Ostaja vastaa 
vahingosta, joka kauppaki~jan allekyoituksen jiilkeen aiheutuu kaupankoh- 
teelle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai mum myyjhta riippumattoman 
syyn vuoksi. 

Vuonna 2006 maksettavan kiinteistoveron maksaa Myyja ja sen j a e e n  
Ostaja. Myyjalla on oikeus peria Ostajdta sen ornistusaikaa vastaava osuus 
vuonna 2006 rnaksettavasta kiinteistoverosta. 

Ostaja vastaa t b h  kaupan perusteella suoritettsvasta varainsiirtoverosta. 

Kaupan kohteeseen tutusturninen 
Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen, sen alueen ja rajat seka tutustunut 
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan 
siita esitettyja asiakirjoja j a  annettuja tietoja eika Ostajalla ole huornautta- 
mista niiden seikkojen johdosta. 

Ostaja ilmoittaa tutushmeema kaupdohteesta laadittuun maaperlin pilaan- 
tuneisuustutk,imukseen (8,2.2005/Suornen IP-Tekikka Oy). Myyjii ilmoit- 
taa, etta kohdetta on Myyjin ornistusaikana kaytetty vankilatarkoituksiin ja 
Myy jb  tiedossa ei ole, e t t ~  kohteen maapera olisi pilaantunut muutoin kuin 
em. selvityksessa esitetyllii tavalla. 

Vastuu maapersn kunnosta 
Ostaja huolehtii kustannuksellaan rakennushank;keensa edellytth&sG aika- 
taulussa tonttia 91-2 1 - 18-3 koskevan kunnostussuunnitelman laatimisesta, 
urakka-asiakirjoj en laadinnasta, ilmoituksista ympiiristokeskukselle yms. 
kunnosbstoknenpiteiden valmisteluun liittyvista tehtavista. Samoin Ostaja 
huolehtii kustannuksellaan toimenpiteisti jotka ovat tarpeen tontin maape 
riin puhdistarniseksi kaikista rnaapmhd mahdollisesti olevista saasteista ja 
haitta-aineista viranomaisten vabvistamaan ohjeatvotasoon saakka. 

Tehdyn arvion (Suomen IP-Tekniikka Oy 23.1 1 .ZOOS) mukaan tontin 91 - 
2 1-1 8-3 kunnostuksen kustannusarvio on 287 1 SO euroa (alv 0 %), josta 
Helsingin kaupungin vsstattavaa on valtion ja kaupungin vlililla 8.10.2004 
allekirjoitetun vaihtokirjan perusteella noin 40 % suuruista osa-aluetta kos- 
kevat puhdistuskustannukset ~inteistosta 9 1-2 1-274-5 valtiolle luovutettu 
aludliitekartta). Ostaja laskuttaa Helsingin kaupungin kiinteistovirastolta 
ko. osa-aluetta koskevat toteutuneet puhdistuskustannukset arvodisiiveroi- 
neen. Myyj a vastaa Ostaj aan naden siit$ ettii kaupunki huolehtii asianrnu- 
kaisesti ko. aluetta koskevien puhdistushstmusten maksamisesta arvon- 
lisaveroineen ostajalle. 

Mikiili ko. toimenpiteisa muulla osalla myytaviin'tontin aluetta aiheutuvat 
kustannukset ylittavat 172 000 e m a  (alv 0 %), Myyja maksaa ylittavkl 
osan kustannuksista Ostajalle eri laskua vastaan. 



Puhdistustoirnenpiteet j a niiden vdmis telun Ostaja tekee niin, etta Myyjala 
ja Helsingin kaupungilla on riittavassa ma& mahdollisuus osallistua toi- 
menpiteiden valmisteluun silta osin kuin vaikuttavat puhdistuskustmusten 
muodostumisem. Em. kustannuksia, joihin Myyja j a  Helsingin kaupunki 
ovat velvollisia osalIistumaan, ovat kunnostuksen ja valvoman henkilotyiis- 
t& laboratorioanalyyseist$ kaivusta j a  kuormauksesta sekE pilaantuneiden 
maiden poiskuljetuksesta ja vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset li- 
sattyna Ostajan yleiskuluilla (6 % em. kustannuksista). Myytaviille tontille 
tuotavien tayte- tms. maiden materiaali- ja kuljetus- yms. kustannuksia ei si- 
siillytetii ko. kustannuksiin. Vuoden 2007 jiilkeen mahdollisesti maksettavia 
kustannuksia ei oteta huomioon. 

Tontin 9 1-21-1 8-3 autopaikat Ostaja rakentaa Myyjh omistuksessa oleville 
LPA-tonteille 2 1016- 1 ja 21.01 7-3 (noin 36 autopaikkaa) mytihemin sopi- 
japuolten vd.illa tehtavasa rasitesopimuksessa tarkernmin sovittavalla ta- 
valla. 

Todetaan etta LPA-tonttien 2 1016-1 ja 2 101 7-3 kaytosta tontin 2 101 8-3 se- 
ka ergden muiden tonttien tarpeisiin ei ole viela riittava tarkkoja suunni- 
telmia. Tltniin kauppakirjan allekirjoituksella Myyja sitoutuu luovuttamaan 
tontin 2101 8-3 kiiyttijlin i h a n  eri korvausta pysyviiisluonteisesti ne osa- 
alueet LPA-tonteista 21 016-1 ja  2101 7-3, jotka lnyohemmin laadittavien ja 
yhteisesti hyviiksytt5vieu suunniklmien mukaan tarvitaan tontin 2 101 8-3 
pys5koinnin jhjest8miseksi asemakaavan edellyttiimZlla autopaikoitusnor- 
milla. Suunnitelmien IZbtokohtana pidetaiin liitteenii olevaa alustavaa auto- 
paikkojen sijoitussuunnitelmaa. Ostaja huolehtii tontin 2 I0 1 8-3 kaytt~on 
osoitettavien autopaikkojen ja niihin liittyvien. autopaikkatantin liiken- 
nointi-, istutus-, reuna- yms. alueiden rakentamisesta, hoidosta ja kunnossa- 
pidosta seka niista aiheutuvista kustannuksista. 

Ostaja on tietoinen, etta Helsingin kaupunki on Somliistenkadun maaperb 
puhdistus- ja rakennustoiden yhteydessa suorittmut paikoitustonttien perus- 
tustdita Ostajalle luovutetussa kustannusarviossa 16.1 -2006Naihe I sanotun 
rnukaisesti (kustannukset noin 172 1 euroa/autopaikka + alv). Ostaja sitoutuu 
rnaksamaan ko. kustannusamion perusteiden mukaisesti makaytyv3t raken- 
nuskustannukset autopaikkojensa osalta kaupungille. Paikoitustonttien maa- 
perb puhdistaminen on tehty Myyjh kustannuksella. 

Saadut tiedot 
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa seuraaviin asiakirJoihin: 
- 29.9.2006 piivatyt Iainhuuto-, rasitus-, ja kiinteistijrekisterinote 
- asemakaava 

Xrtaimisto Tala kauppakirjalla ei luovuteta mitaiin irtainta omaisuutta, eikB irtairniston 
luovuttarnisesta ole tehty myoskak eri sopimustti tiimih kaupan yhteydessa. 

Etuos tolaki Osapuolet ovat tietoisia etuostolain rnZirayksistZ. Osapuolet vakuuttavat, 
etteiviit ole tehneet kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana sellaisia &.in- 



teistokauppoja, jotka olisi otettava huornioon etuostolaissa mainitussa tar- 
koituksessa. 

Kaupanvahvistamisesta perittgvll maksu 
Ostaja maksaa tihiin kaupan vahvistamiscsta peritteviin maksun, 

Myyntipg8tlSs 
T h a  kauppa perustuu Senaatti-kiinteist~j en hallituksen 3 1 3.2006 teke- 
ma& paatokseen. 

Tiima kauppakirja on tehty kolmena samasanaisena kappaleena, yksi ostajalle, yksi rnyyjalle ja kol- 
mas juIkiselle kaupanvahvistajalle 

Helsingissa 29. pzvina syyskuuta 2006 

SUOMEN VALTIOn puolesta 
S E N A A T T ~ - ~ T E I S T ~ ~ T  
v q i r j  slla 

~ r &  Vaalasranta 

PERUSTETTAVAN Y H T I ~ N  LUKUUN 
NCC RAKENNUS OY 

Kari Siitona. 

Julkisena kaupanvahvistajana tadistan, etta Erkki Vaalasranta luovuttajm puolesta seka Kari Sii- 
tonen ja Timo Ojala luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittaneet tlimiin kauppakirjan ja etta he 
ovat olleet yhta aikaa lbna sit; vahvistettaessa. Olen tarkistanut alleki joittajien henkilollisyyden ja 
todennut, ettii kauppakirja on tehty maakaaren 2 1uvu.n 1 §:ssZ saadetylla tavalla. 

Helsingissa syyskuuta 

V A L T A K I R J A  

Senaatti-kiinteistot valtuuttaa johtava asiantuntija Erkki Vaalasrannan allekidoitta- 
maan edellP olevan kauppakjan. ' 

Helsingissa syyskuun 29. piiivZnEi 2006 
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