
OSTAJA 

Suomen valtion puolesta 
Senaatti-kiinteista t Cjiiljemp &tS. M p j a )  
y - W U S :  1503388-4 
PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 
0053 1 Helsinki 

Perustettavan yhti6n lukuun 
YI7' Rakennus Oy CjdjempWi Ostaja) 
y - W U S :  1565583-5 
PL 36 (Panuntie 1 1 ) 
00621 Helsinki 

IKAUPAN KOHDE 

KiinteistO Helsingin kaupungin 36. (Viikin) kaupunginosan karttelin 248 tontti nro 2 
(91 -36-248-2). Tontilla ei ole rakemuksia. 

Kaavoitustilanne Kaupunginvdtuuston 9.6.2004 hyv&syma asemakaava (nro 1 1 1 50), 

KAytt6tarkoitus Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), rakemusoikeus 6000 kern2. 

Kauppahinta Kauppabjnta on neljiimiljoonaa kaksisataaviisitoistatuhatta (4 2 15 000) eu- 
roa. 

MUUT KAUPPAERDOT 
T- kaupan kaikki ehdot on esitetty Iiissa kauppakirjassa. 

Kauppahinnan maksaminen 
Ostaja on maksanut 27.1. I. ,2006 kauppahinnasta varausmaksuna 250 000 
,euroa. Loppukauppabinta 3 965 000 euroa on maksettava 31.1.2007 men- 
nessii Myyjiin tilille 80001 5-26563 (maksutunnus K250/2Q6486). 

Omistus- fa  hallintaoikeus 
Ornistus- ja hdlintaoikeus siirtyvdt Ostajalle 3 1.1.2007, ei kuitenkaan ennen 
kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 

MYsiUi kauppahintaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu v i ime i sw 
28.2.2007, Myyj2.W on oikeus purkaa kauppa Ostajan kustannuksella. 



Rasitukset ja rasitteet 
Tontti luovutetaan velkakiinnityksist% ja muista sen kaltaisista rasituksista 
vapaana, 

Verot, maksut ja vastuu vahingoista 
Kaupan kohteen vmoista ja maksuista vastaa Mm-a sikilli, kun ne perustu- 
vat aikaan ennen kaupantekopilivf@ ja sen j iilkeiseltii ajalta Ostaja. Ostaja 
vastaa vahingosta, joka kauppakirjan alleki joituksen jdkeen aiheutuu kau- 
pankohteelle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai mum rnyyjhstz riippu- 
mattoman syyn vuoksi. 

Vuonna 2007 rnaksettavan kiinteisttjveron maksaa Myyja ja sen j Ween 
Ostaja. Myyjalii on oikeus periiI Ostajalta sen omistusaikaa vastaava osuus 
vuonna 2007 maksettavasta kiinteist6uerosta. 

Ostaja vastaa t&nh kaupan perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta. 

Kaupan kohteeseen tutusturninen 
Ostaja ontarkastanut kaupm kohteen, sen alueen ja rajat scki tutustunut 
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on todemut kaupan, kohteen vastaavan 
siit2i esitettyji asi.akirjoja ja annettuja tietoja eikii Ostajalla ole huornautta- 
mista n&den seikkojen johdosta, 

Vastuu maaperan kunnosta 
Myyjg ilmoittaa kiiytettiivissrn olevien tietojen perusteellq ettei myytavd- 
1a tontilla ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheut- 
taa rnaaperiin pilaantumista Myyja vastaa ennen kaupantekohetkeg tapah- 
tuneesta maaperb mahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvista viranomaisten 
edellytt-ien puhdistustoimenpiteiden kustannuksista. 

Pysakain tiyhtiotkerhotila t 
Ostaja sitoutuu liittymdh kerhotilojen osalta alueelle pemstettuun pysll- 
k6intiyhti66n (Latokartanon Pysiktiinti Oy) seka ilmoittaa tutustuneensa yh- 
teiskerhotilojen liittymisrnaksuja ym. koskeviin Helsingin kaupungin pZ;[il- 
toksiin. 

Saadu t tiedot 
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa seuraaviin asiakirjoihin: 
- 5.1.2007 pZiivatyt lainhuuto-, rasitus-, ja kiinteistarekisterinote 
- asemakama miiirtiyksineen 
- Viikki, Latokartano V rakentamistapaohjeet (kslk 2.6.2005, Rakltk 
3.1.2006) 
- yhteiskerhotilojen liittymismaksut (kiinteistfilautakunta 3 0.3.2004 # 1 8 1) 

Ostaj a on tutustunut ko, aluetta koskeviin rakentamistapaohjeisiin ja sitou- 
tuu ni ia  noudattamaan, Ostaja on tutustunut myiis naapurikiinteistoja kos- 
keviin kaavakarttoihin ja -mUrByksiin. 

Tal l  kauppalurjalla ei luovuteta mi- irtainta omaisuutta, eiktl i dmis ton  
luovuttamisesta ole tehty rnyoskZIiin eri sopimusta t- kaupan yhteydessk 



Etuostolaki Osepuolet ovat tietoisia etuostolain rnmayksism. 

Kaupanvahvistamisesta perittilvs maksu 
Ostaja maksaa t&nh kaupan vahvistamisesta perittgviin maksun. 

Myyntipiiiitiis 
T W  kauppa perustuu Senaatti-kiinteist6jen hallituksen 26.9.2006 teke- 
mZSin piiiitbkseen. 

T b a  kauppaki rja on tehty kolrnena smasanaisena kappaleena, yksi ostajalle, yksi myyjdle ja kol- 
mas j ulkiselle kaupanvahvistajalle. 

SUOMEN VALTIOn puolesta 
S E I ~ ~ I ~ - K I ~ N T E I S T ~ T  
~ a 1 9  

PERUSTETTAVAN YHTION LUKUUN 
YIT RAKENNUS OY 

Jukisena kaupanvahvistajana todistan, etta Erkki Vaalasranta luovuttajan puolesta sekg Jussi JWe- 
li5 luovutuksensaajan puolesta ovat d1ekirJoittaneet tikniln kauppaki rjan ja etta he ovat olleet yht& 
aikaa l&n& sit3 vahvistettaessa. Olen tarkistanut atleki joirtajien henkil6llisyyden ja todennut, ettii 
kauppakija on tehty rnaakmren 2 luvun 1 9:ssl sdetyl lP tavalla. 

Helsingissa 9. piiivhg tammikuuta 

HANS SEVELIUS 
julkinen notaarl 
notarius publicus 
"7, p. 6.0% 4a22 

V A L T A K I R J A  

Senaatti-kiinteistbt valtuuttaa j ohtava asiantuntija Erkki Vaalasrmai allekirjoitta- 
maan edellii olevan kauppakirjan, 

,/Aulis Kohvakka 
/ toimihlsjohtaja 
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