
K A U P P A K I R J A  

MYYJA: Suomen valtio, jota edustaa 
Senaa tti-kiin teisttit (jaljemph8 MyyjB) 
Y-tunnus 1503388-4 
PL 237 (Lintulahdenkatu 51, 0053 1 Helsinki 

OSTAJA; Keskinainen Elfkevakuutusyhtili Etera 
perustamansa yhti6n lukuun (jaljempka Ostaja) 
Y-tunnus 01 17086-1 
Osoite PL 20 (Palkkatilanportti I), 00241 Helsinki 

KAUPAN KOHDE: 
Kiinteistli Helsingin kaupungin 16. kaupunginosm (Ruskeasuo) korttelissa 7 1 1 sijait- 

seva tontti nro 14 rakennuksineen (kiinteistotunnus 91 - 16-7 1 1 - 14). 

Osoite Mannerheimintie 164,00300 Helsinki 

En tinen keskussotilassairaala Tilkka, rakemettu paosin vuosina 1 936 ja 
1965, bruttoala noin 16 173 mZ, tilavuus noin 55 500 m3, laajuustietoja ei 
ole tarkastusmitattu. Rakennus rnyydila peruskorjattavaksi. 

Kaavoitusti lame Alueella on voimassa 24.5.2002 lainvoiman s m u t  asemakaavan muutos. 
Tontti kuuluu sairaa~arakemusten korttelialueeseen (YS), rakennusoikeus 
13 000 kem2. 

TontilIa sijaitseva rakennuskokonaisuus on suojeltu asernakaavalla. Kaava- 
merkimat sr-1 ja sr-2. 

KAUPPAHINTA: Kauppahinta on kahdeksanmiljoonaa kahdeksansataatuhatta (8 800 000) 
euma. 

Kauppahinta ei ole pinta-alaperusteinen. 

MUUT KAUPPAEHDOT: 
T-aa kaupan kaikki ehdot on esitetty tassa kauppakirjassa. 

Kauppahinnan maksaminen 
Kauppahinnasta kolmemiljoonaa (3 000 000) euroa maksetaan kaupanteko- 
paivaa Myyjzin tilille 8000 15-26563 siten, ettB kauppahintaeriin maksu on 
kaupantekotilaisuudessa Myyj2in riidattomasti todennettavissa. 

Loppukauppahinta viisimiljoonaa kahdeksansataatuhatta (5 800 000) euroa 
maksetaan 3 1.12.2007 rnennessii. Kaupanteon ja rnaksup2ivZn vdiselta ajal- 
ta ei makseta korkoa. 
Viiv&styskorko on korkolain mukainen. 



Vakuudet 
MyyjB on hakenut myytilvW kiinteistbdn yhteisrniWiltm 8 000 000 ewon 
kiinnitykset ja panttiki Gat. Kiinnityshakemus on tehty merkinntiin, ettg 
panttiki rjat saa kWajaoikeudesta luovuttaa vain Myyjalte, mista Osraja on 
tietoinen j a hyvtiksyy sen. Ostaj a luovuttaa j a  panttaa kaupantekohetkella 
edella mainitut panttikirjat Myyjdle maksarnattoman kauppahinnan, viiviis- 
tyskoron j a perirniskulujen maksamisen vakuudeksi erillisen panttaussi- 
toumuksen mukaisesti. Kun kauppahinta mahdollisine korkoineen ja kului- 
neen on maksettu. luovuttaa Myyja edellB mainitut pantriki rjat Osrajalle. 

Omistus- ja hallintaoikeus 
Omistus- ja hallintaoikeus kaupankohteeseen siirtyvlt Ostajalle tim* kaup- 
pak jan  alleki rjoituksella, ei kuitenkaan ennen kuin kauppahinnan ensim- 
mainen maksuerg 3 000 000 euroa on maksettu. 

Rasitukset ja rasitteet 
Myytavaa tonttia koskien on voimassa 6.6.2003 alleki joitettu sopimus kort- 
telin 1671 1 eriiiden tonttien vdisist3 kulkuoikeuksista, johtojen ja laitteiden 
sijoittamisesta ja mahdollisesta aidan rakentamisesta, sopimusta tamennetty 
29.12.2004. 

KiinteistB rnyydiiiin rnuista kuin t5issli kauppakj jassa seka 1.1 1.2006 p ~ v a -  
tyissz rasitustodistuksessa j a  kiinteist6rekisterin otteessa mainituista kiinni- 
ty'ksist$ panttalrksista seka rnuista rasituksista ja rasitteista vapaana. 

Verot, maksut ja vastuu vahingoista 
Osapuolet vastaavat kaupan kohteesta menevistii veroista ja maksuista omis- 
tusajoiltaan. Ostaja vastaa vahingosta, joka kauppakirjan allekirjoituksen 
jslkeen aiheutuu kaupankohteelle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai 
muun myyjbtli riippumattornan syyn vuoksi. Ostaja sitoutuu vakuuttamaan 
kohteen alkaen kaupantekop~vtistli, jolloin Myyja irtisanoo vakuutuksensa. 

Vuodelta 2006 rnaksuun pantavasta kiinteistoverosta vastaa Myyjg. 

Ostaja vastaa tiimtin kaupan perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta. 

Myyj3llti on palvelusopimus liittyen kiinteiston hoitoon ja turvallisuuteen. 
Myyja pitna kustannuksellaan n-8 sopimukset voimassa 3 1.. 12.2006 asti. 

Kaupan kobteeseen tutusturninen 
Ostaja on suorittanut kiinteistbll2 asiantuntijansa kanssa btsclmuksia. Osta- 
ja on tarkastanut kaupan kohteen, sen alueen j a  rajat seka tutustunut alueen 
masto-olosuhteisiin. Ostaja on myiis tarkastanut kiinteist8112 sijaitsevan ra- 
kemuksen. Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan siita esitettyj9 
asiaki joja j a annettuja tietoja eik2 ostajalla ole huomauttarnista naiden seik- 
kojen osalta. 

Ostaja vastaa rakemushankkeen suunnitteluun liinyvien maapergtutkirnus- 
ten suorittamisesta j a naapertin edellyttilmista hankkeen toteuflamiseen liit- 
tyvista rakenteellisista ratkaisuista. 



Vastuu rakennuksen kunnosta 
Ostaja on huolellisesti hrtustunut luovutuskohteeseen, tuntee ko hteen ja on 
tutustunut kohteen teknistii kuvausta ja kuntoa koskeviin jaljemphd mainit- 
tuihin selvityksiin ja  hyviksyy sen sellaisena kuin se kaupantekohetkell6 on. 
Ostaja on tietoinen, ettei kuntoselvitysti tehtaess3 ole tutkittu rakennuksen 
rakenreita, Ostaja hyvliksyy, euii rakennuksessa voi olla virheita, joita ostaja 
ei ole ennen kaupantekoa voinut havaita, koska niiden havaitseminen on 
mahdollista vasta perusko jaukset yhteydessii rakenteita avattaessa. Myyja 
ei vastaa em. selvityksistii ilmenevism tai piilevist&& puutteista, haitoista, 
virheist& vahingoista, pilaanhLmisesta tai haitta-ajneista ym. poiston vaati- 
vista rakennusmateriaaleista tai muista korjaustarpeista, vaan Ostaja on huo- 
mioinut ne kauppahintaa m ~ i t e l l e s s ~ .  Ostaja on tietoinen siitii, ettii p a -  
osa rakennuksesta verkostoineen vaatii taydelt isen perus ko j auksen rnahdol- 
lisesti jopa riiydellisen uusimisen. 

Suojelu 
Ostaja on tutustunut asemakaavan suojelum~3yksiin ja museoviraston 
suojelua koskevaan alusbvaan rnuistioon 28.9.2004 ja museoviraston lau- 
suntoon 18.9.2006 sekK ymp3rist8ministeri8n lausuntoon 26.9.2006, Ostaja 
on yhdessg Myyjiin kanssa kaynyt neuvotteluja rnuseoviraston kanssa. Osta- 
ja on tietoinen suojelutilanteesta ja sitoutuu noudattamaan museoviraston 
ohjeita asiassa. 

Ostaja on tietoinen, em kopio kauppaki jasta toimitetaan valitt6rniisti tie- 
doksi Uudenmaan ymp&ist6keskukselle suojeluun liittyviif toimenpiteia 
mm. rnahdollisen toimenpidekiellon antarnista varten. Ostajalle on luovutet- 
tu kapio kiinteiston luovuttamista koskevista ympiiristominisrerion j a  mu- 
seoviraston em. lausunnoista. 

Ostaja sitoutuu palovakuuttamaan kiinteistSn/rakemukset t%Feen arvoonsa 
kaupantekop3iviisG lukien, 

Vastuu maapersn tai rakenteidea kunnosra 
Myyjii ilmoittaa, etta kohdetta on Myyjk omistusaikana Eytetty sairaala- 
yrns. tarkoituksiin (sotilasaluetta) ja Myyjiin tiedossa ei oIe, e m  kohteen 
rnaapera olisi pilaantunut t& rakenteet olisivat pilaantuneet. Myyja ei vastaa 
maaperiissa tai rakennuksen rakenteissa mahdollisesti ilmenevasta pilaan- 
hrmisesta, saastumjsesta tai haitta-aineista, poistettavasta rakennusrnateriaa- 
lista tai muusta vastaavasta, vaan Ostaja ilmoittaa huomioineensa niiden 
mahdoIIisen ilmenemisen kauppahintaa m&;rtitellessUn. 

Saadu t tiedot 
Ostaja on tutustunut seuraaviin kiinteistoa koskeviin nsiakirjoihin: 
- lainhuutorekisterin ote 1.11 .ZOO6 
- rasitustodistus 1.1 1.2006 
- kiinteisrfirekisterin ote 1.11.2006 
- kaavaknrtat j a  -mmaykset 
- rakennuksesta tehty kuntoarvio 20.2.-28.2.2006 (Jaakko Poyry Infia) 



- sopimus 6.6.2003 ja  sen t i l u n e ~ y s  29.12.2004 (kukuoikeudet, johtojen ja 
laitteiden sijoittaminen ja mahdollinen aidan rakentaminen) korttelin 1671 1 
ertiiden tonttien vgilillii 
- muistio katselmuksesta 22,6.2006 (kiin.teistostji poistettava materiaali) 
- rnuseoviraston suojelua koskeva muislio 28.9.2004 
- museoviraston lausunto 18.9.2006 
- ymp3ristbrninisteridn lausunto 26.9.2006 

Ostaja on Nt~StunUt myos naapurikiinteistojti koskeviin kaavakarttoihin ja 
-marayksiin. 

Liittymasopimukset 
Myyjti s i i M  tallir kauppaki jalla liittymbopimuksiin perustuvat oikeutensa 
ostajalle ilman en korvausta. N h 8  oikeudet siirtyvar samalla hetkella kun 
kiinteistbnlrakennusten hallinta siirtyy. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan liitty- 
missopimuksen siirrosta asianomaisille laitoksille. 

Johdot, kaapelit, yhteiset rakenteet yms. 
Ostaja ilrnoittaa olevansa tietoinen, em viereinen tontti nro 13 (kiinteista- 
tunnus 9 1 - 16-7 1 1-1 3) on tarkoitus myyda perustettavan yhri6n lukuun Oy 
Alfred A. Palmberg Ab:lle. Ostaja sopii tontin nro 13 ornistajan kanssa mah- 
doIlisesti tarpeellisten yhteisten autopaikka- ja kulkujiirjestelyjen seka tuki-, 
kansi- yms. rakennelmien rakentamisesta, kunnossapidosta ym. yhteistyosta 
sarnoin kuin sanotulta tontilta rnahdollisesti poistettavaksi tulevien tai sen 
kautta johdettavien uusien johtojen ja kaapeleiden yms. siirt&nisest&, pois- 
tarnisesta tai rakentamisesta. Myyjglll ei ole milt% osin vclvollisuutta 
osallistua edellii tarkoitetuista toimenpiteistg aiheutuviin kustannuksiin, 

Ostaja hyv&syy sen, ettii Sotilasl%iketieteen Keskus jatkaa sen Uyttoon 
toistaiseksi luovutettujen noin 50 m2:n suuruisten huonetilojen kgyttoa 
magneettikuvien tallennus- ja siihen liittyvGu toimintaan enintUn 
3 1.12.2006 saakka. Tarketnmista ehdoista tilojen kayttaja sopii Ostajan 
kanssa. 

Lisiiksi Ostaja ilrnaittaa olevansa tietoinen, e m  myytiivh tontin' alueella 
sijaitsevia autopaikkojs on kiiytetty tilapaisesti Kansanterveyslaitoksen tar- 
peisiin. KiiyttBoikeuden mahdollisesta jatkamisesta Kansanterveyslaitos so- 
pii tarvittaessa erikseen Ostajan kanssa. 

Tdla kauppakirjalla ei luovuteta v ~ a r v o i s t a  irtainta omaisuutta lukuun 
ottamatra irtaimistoa. 

Silta osin kuin tilojen aiempi kgyttajii Sotilasla&etieteen Keskus ei ole 
mahdollisesti poismut rakennuksesta omistamaansa varavoimageneraatto- 
ria seka leikkaussalin autoklaavia ja  muita Ostajalle luovutetussa muistiossa 
22.6.2006 poistettavaksi edellytettya irtaimistoa kauppakirjan allekirjoitus- 
pGv& mennessa, Myyja huolehtii j a  vastaa siita, ettB ko. irtairnisto poiste- 
taan rakennuksesta Ostajan edellytt.t;lim3ss% aikataulussa viimeistain kuiten- 
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kin 3 1.12.2006 m e ~ e s s a .  Ostaja ja Soti lasl~etieteen Keskus voivat sopia 
ko. omaisuuden jattiimisesta joltain osin paikoilleen Ostajan omaisuudeksi, 
jolloin Myyjiin em, vastuu poistuu. 

Etuos tolaki 
Osapuolet ovat tietoisia etuostolain miWayksisr8. 

Osapuoler vakuuttavat, etteivat ole tehneet kahden viimeksi kuluneen vuo- 
den aikana sellaisia kiinteistokauppoja, jotka olisi otertava huomioon etuos- 
tolaissa rnainitussa tarkoituksessa. 

YhtiBn perustaminen 
Todetaan ett3 Keskiniiinen El3ikevakuutusyhti6 Etera on 25.10,2006 petus- 
tanut KiinteistB Oy Tilkan Sairaala -nimisen yhtian (Y-tunnus 2070540-3) 
omistarnam ja hallirsemaan myytav5lii tonttia ja tonti1l.a olevaa rakennusta. 
Yhri6tS ei ole vielti rekisteroity (rekisterointi vireilla). 

Maksu kaupanvahvistuksesta 
Ostaja maksaa t h 3 n  kaupan vahvistarnisesta perittaviin rnaksun. 

MyyntipSS tbs 
Tama kauppa perustuu Senaatti-kiinteistojen hallituksen 10.8.2006 ja val- 
tioneuvoston 12.10.2006 tekernzn pztokseen. 

TM3 kauppakijaa on tehty kolrne yhtapitiiviili kappaletta, yksi ostajalle, yksi myyjalle ja yksi julki- 
sclle kaupanvahvistajalle. 

Helsingissa 2. paivha rnarraskuuta 2006 

SUOMEN VALTIOn puolesta 

ulis Kohvakka 
toirnitusjohtaja P 
KESKINAINEN ELAKEVAKUUTUS Y H T I ~  ETERA 

JuIkisena kaupanvahvistajma todisran, etta toimitusjohtaja Aulis Kohvakka luovuttajan puolesta 
sekii toimitusjohtaja Kalevi Hemilaja kiinteistij,iohtaja Tirno Sotavalta luovu.tuksensaajan puolesta 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



l u l l 1  2 0 0 6  12:26 FAX 

ovat alleki rjoittaneet tm3n kauppakirjan ja  ett5 he ovat olleet yha aikaa siEi vahvistettaessa. 
Olen tarkistanut alleki rjoittajien henkil6llisyyden j a  todennut, ettii kauppakirja on tehty rnaakawen 2 
luvun 1 g:ssn sadetyll2i tavalla. 

Helsingissl marraskuun 2 paivba 2006 

.. .. . . 
PAULA OJANlEMl . . .- 
julltinen not'a2ri . . _.>. 

notzirius publiztis ._ _ . _ I -  
706MG, p. 6954 4222 
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