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Etera 

Noin 4082 neliometrin suuruinen maaraala Helsingin kaupungin 23. 
kaupunginosan korttelissa 669 sijaitsevasta tontista nro 14 
(kiinteistotunnus: 9 1-23-669-14). Maaraala muodostaa 
kaavanluonnoksen mukaisen AK-tontin nro 22. Kaupan kohde o n  
rajattu punaisella vki l la  t a m b  kauppakirjan liitteena 1 olevaan 
karttaan. 

Tontti nro 14 on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu 
ymparistohairioita aiheuttamattomien teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi kaavamerkinnalla TYYK. 

Wiirtsila on hakenut asemakaavan muutosta, jossa tontin nro 14 
kayttotarkoitus muutetaan asuntorakentamisen (AK) ja 
toimitilarakennusten (KTY) kayttotarkoitukseksi. Tontista 14 
muodostetaan kaavamuutoshakemuksen mukaisesti 2 tonttia, joista 
kaupan kohteena olevasta makaalasta muodostettava tontti nro 22 
osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi kaavamerkinnalla AK ja 
sille osoitetaan rakennusoikeutta 11 000 kem2. 

Asemakaavanmuutos on talla hetkella luonnosvaiheessa (23.1 1.2006). 
Kaupan osapuolten tavoitteena on, etta tontille 14 vahvistettava uusi 
asemakaava ja tonttijako vastaavat edella mainittua kaavaluonnosta. 

Kaupan osapuolet vastaavat tahollaan tilaamistaan kaavan 
muutoshakemukseen liittyvista suunnittelu ym. ulkopuolisista 
kustannuksista. 

Mikali Helsingin kaupunki perii kaavoituksen yhteydessa 
maankayttosopimusmaksua, kehitthiskorvausta tai muuta vastaavaa 
maksua, niista neuvottelee ja vastaa Myyja. 



Kaupan ehdot 

1. Kauppahinta ja sen tarkistus seka maksuehdot 

Kauppahinta on seitsemanmiljoonaaseitsema~isataatuhata 
(7.700.000,OO) euroa. Kauppahinta perustuu siihen, etta kaupan 
kohteena olevasta maiiraalasta muodostettavalle AK-tontille nro 22 
vahvistetaan rakennusoikeutta 1 1.000 kem2 kaavaluonnoksen 
mukaisesti. 

Mikali tontille 22 vahvistetaan rakennusoikeutta vahemman kuin 1 1.000 
kem2, pienennetaan kauppahintaa 700 euroalalittava kem2. 

Kauppahinnasta 10.000 euroa maksetaan Myyjan tilille Nordea 
200 13 8- 10208 kaupantekopaivana. 

Tarkistettu loppukauppahinta maksetaan Myyjan pankkitilille yhden (1) 
kuukauden kuluessa siita, kun kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 21, 
22 ja 23 ja tontin 12 valinen liitteena 2 oleva sopimus keskinaisista 
kayttooikeuksista on allekirjoitettu sellaisenaan tai ostajan hyvaksymin 
muutoksin ja kun edella tarkoitettu kaavamuutos on saanut lainvoiman. 

Viivtistyskorko on korkolain (340/2002) mukainen. 

2. Omistus- ja hallintaoikeus 

Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Ostajalle taman kauppakirjan 
allekirjoituksella. 

Hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle loppukauppahiman 
maksua vastaan. 

3 .  Maksamattoman kauppahinnan vakuus 

Myyjalla on oikeus hakea myytaviiiin tontin mala laan  ostajaa kuulematta 
yhteismairalt%in 7.700.000 euron mZiraiset kiimitykset kauppahinnan 
maksarnisen vakuudeksi parhaalle etusijalle. 

4. Purkava ehto 
Ostajalla on oikeus purkaa t5ma kauppa, 

1) mikali em. asemakaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa 3 1.12.2008 
mennessa ja 

2) mikali kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 21, 22 ja 23 ja tontin 12 
valista liitteena 2 olevaa sopimusta keskinaisista kiiyttooikeuksista ei ole 
allekirjoitettu sellaisenaan tai ostajan hyvaksymin muutoksin 3 1.12.2008 
mennessa. 

Mikali ostaja haluaa kayttaa purkuoikeuttaan, tulee sen ilmoittaa asiasta 
kirjallisesti myyjalle viimeistiiiin 3 1.1.2009. 



Osapuolet sitoutuvat purkutilanteessa tekemaan maakaaren 2:5 9:ssa 
tarkoitetun sopimuksen kaupan purkamisesta yhden kuukauden kuluessa 
kaupan purkamista koskevan ilmoituksen tekernisesta. Purettaessa 
kauppa Myyja palauttaa saamansa kauppahinnan osan korottomana. 
Palautus on maksettava Ostajien ilmoittamalle tilille kaupan purkua 
koskevan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessa. 

Kaupan purkautuessa kiinteiston omistusoikeus palaa Myyjalle eika 
mitaiin korvauksia kohteen kaytosta, yllapidosta, 
suunnittelukustannuksista tms. makseta puolin taikka toisin. 

5. Rasitukset ja rasitteet 

Myyja vakuuttaa ja  vastaa, ettei kaupan kohteena olevaan rnaaraalaan 
kohdistu mitaan rasituksia, rasitteita tahi muita oikeuksia tai 
sitoumuksia, jotka eivat ilmene Ostajille kaupan teon yhteydessa 
luovutetuista kohdassa 9 tarkoitetuista asiakirjoista tai joista ei ole 
erikseen tassa kauppakirjassa sovittu. 

Myyja ja  ostaj a allekirjoittavat kaupantekotilaisuudessa liitteena 2 
olevan sopimuksen kaavaluonnoksen mukaisten tonttien 21 ,22  ja 23 ja 
tontin 12 keskinaisista kayttooikeuksista omistamiensa tonttien 21 ja 22 
puolesta. Myyja pyrkii viipymatta kaupanteon jalkeen hankkimaan 
sopimukseen tonttien 12 tai 23 omistajien allekirjoitukset. Mikali 
tonttien 12 ja 23 ornistajat vaativat sopimukseen muutoksia, jotka eivat 
synnyta tontille 22 lisarasitusta tai aiheuta sen omistajalle 
listikustannuksia, ostaja on velvollinen tallaiset muutokset 
hyvaksymaan. 

Ostaja on tietoinen kaupan kohteen tontin 12 vastaisella rajalla 
sijaitsevan kuluyhteyden alueella olevista viemareistii, joiden 
sijoittamisesta ei ole perustettu rasitetta. 

6. Kiinteistosta aiheutuvat kustannukset 

Myyja vastaa kaikista kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muis- 
ta julkisoikeudellisista maksuista, seka kaupan kohteen hoito- ja 
yllapitokustannuksista hallintaoikeuden siirtymispaivaan saakka ja 
t & n h  jalkeen ko. kustannuksista vastaa Ostaja. 

7. Maaperan pilaantuminen 

Ymparistosuojelulain 104 §:n mukaisesti myyja ilmoittaa, etta kohteen 
maapera on tutkimuksissa todettu olevan osittain pilaantunut. Myyja 
vastaa kustannuksellaan kaupan kohteen maaperan puhdistamisesta 
siihen tasoon, jota viranomaiset asuntokaytolta edellyttavat ja niilta osin 
kuin maaperan likaantuminen on tapahtunut ennen hallintaoikeuden 
siirtymista. Puhdistarnistoimenpiteiden jaljilta jaavien kuoppien 
tayt thisesta  ja maisemoinnista vastaavat Ostajat. Ostajat sitoutuvat 
myotavaikuttamaan myyjiin puhdistustoimenpiteiden suorittamiseen ja 
sallimaan m y y j h  tai sen edustajien kulun tontilla seka sailytt&na;in 
silla puhdistamistoimenpiteissa kiiytettavan kaluston tai laitteet siihen 
asti kunnes puhdistustoimenpiteet ovat loppuun suoritetut. Myyja vastaa 
siita, etta puhdistustoimenpiteet suoritetaan kiinteiston 
rakentamisaikataulun edellyttamassa tahdissa. 



8. Irtain omaisuus Talla kaupalla ei myyda irtainta omaisuutta eika sellaisen myynnista ole 
tehty eri sopimustakaan. 

9. Kaupan perusteena olevat asiakirjat 

Ostajat ovat perehtyneet ennen kaupasta paattamista seuraaviin 
kiinteistoa koskeviin asiakirjoihin: 

1) Lainhuutotodistus 24.1 0.2006 
2) Rasitustodistus 24.10.2006 
3) Kiinteistorekisterin ote 24.1 0.2006 
4) Asemakaavaluonnos 23.1 1.2006 

10. Varainsiirtovero ja kaupanvahvistajan palkkio 

T b t a  kaupasta meneviin varainsiirtoveron ja  kaupanvahvistajan 
palkkion maksaa Ostaja. 

1 1. Rakennustoiden toteutus 

Ostaja sitoutuu kayttamaan rakennusten paasuunnittelijana 
Arkkitehtuuritoimisto B & M : a  tai hyviiksyttamah vaihtoehtoinen 
paasuunnittelija myyjalla. Vaihtoehtoista paasuunnittelijaa kaytettaessa 
on suunnitelmat tehtava Arkkitehtuuritoimisto B&M :n kanssa laadittuja 
-viitesuunnitelmia ja julkisivuratkaisuja noudattaen. 

Ostajalla on oikeus korvauksetta kayttaa tontin 21 aluetta apuna tontin 
22 rakentamisessa niin kauan kuin tontille 21 aletaan rakentamaan 
kaavan mukaista rakennusta. 

Myyja sitoutuu myotavaikuttarnaan siihen, etta Arabian Parkki 0y:n 
autopaikkoja voidaan kayttaa tontille 22 rakennettavien asuntoyhtioiden 
valiaikaisina paikkoina siihen saakka kunnes tontille 22 rakennettavaan 
pysiikointilaitokseen johtava ajoyhteys voidaan ottaa kayttoon ottaen 
huomioon tontin rakentamisen edellyttamat jarjestelyt. 

Jakelu 

Allekirjoitukset 

Tata kauppakirjaa on laadittu samanlaiset kappaleet myyjalle, ostajille 
ja julkiselle kaupanvahvistaj alle. 

Helsingissa joulukuun 28. paivana 2006. 

WARTSEA 

Thomas Hollfast 
valtakirjalla 

SUOMEN OSATONTTI OY 
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Kaupanvahvistajan todistus 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta Thomas -Hollfast 
valtakirjalla myyjan Wartsila Oyj Abp:n puolesta ja Matti Inha ja Ari 
Pauna ostajan Suomen Osatontti 0y:n puolesta valtakirjalla ovat alle- 
kirjoittaneet t&rniin kauppakirjan ja etta he ovat olleet yhta aikaa lasna 
sita vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilollisyyden ja 
todennut, etta asiakirja on tehty maakaaren 2 luvun l§:ssa sMdetylla 
tavalla. 
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