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3. Kiinteistokiinnitykset 
Myyja vakuuttaa, ettei tonttiin kohdistu muita kiinnityksialrasituksia, kuin mita 16.1.2007 paivatyssa 
rasitustodistuksessa ja kiinteistorekisterinotteesta ilmenee. 

4. Verot ja maksut 
Kiinteistoon kohdistuvista julkisoikeudellisista maksuista vastaa myyja omistusoikeuden siirtymi- 
seen saakka, jonka jalkeen niista vastaa ostaja. . 
Myyja vakuuttaa, ettei kiinteistoon kohdistu rnaksamattomia maksuja. 
Kiinteistoverosta vuodelta 2006 vastaa myyja ja vuodelta 2007 ostaja. 

5. Vaaranvastuu 
Ostaja vastaa siita vahingosta, joka hallintaoikeuden siirtymisen jalkeen aiheutuu kiinteistolle tuli- 
palon, myrskyn, vahingonteon tai muun myyjasta riippumattoman syyn vuoksi. 
Myyja irtisanoo kaupan kohteeseen kohdistuvan palo- ja vahinkovakuutuksen paattymaan hallinta- 
oikeuden siirtymispaivasta lukien. 

6. Varainsiirtovero 
Ostaja vastaa tasta kaupasta menevasta varainsiirtoverosta. 

7. Kohteeseen ja asiakirjoihin tutusturninen 
Ostaja on tutustunut 16.1.2007 paivattyihin lainhuuto- ja rasitustodistuksiin seka kiinteistorekiste- 
riotteeseen seka tonttiin koskevaan tonttikarttaan, asemakaavaotteeseen ja kaavamaarayksiin ja 
kuittaa vastaanottaneensa ne. 

Lisaksi ostaja on tutustunut huolella asuinrakennukseen ja sen kuntoon seka Raksystems 0y:n 
2006 tekemaan kuntotarkastusraporltiin eika hanella ole siita huomauttamista ja kuittaa vastaanot- 
taneensa sen. Myyja ei vastaa em. raportissa mainituista puutteista ja korjauksista. 

8. lrtain omaisuus 
Taman kaupan yhteydessa ei ole myyty irtainta omaisuutta eika sellaisen myynnista ole tehty eri 
sopimustakaan. 

9. Kunnan etuostolain mukainen vakuutus 
Ostaja ja myyja vakuuttavat, etteivat he keskenaan ole kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana 
tehneet muita etuostolain 5s:n 2 mom:ssa tarkoitettuja kiinteistokauppoja 

10. Sahkoliittymasopimus 
Myyja siirtaa talla kauppakirjalla Helsinki Energia 0y:n kanssa solmittuun liittymasopimukseen 
perustuvat oikeutensa ostajalle ilman eri korvausta. Myyja vastaa liittymasopimukseen perustuvista 
maksuistaan hallinta-ajaltaan. Ostaja ottaa vastatakseen liittymasopimuksen siirtamisesta Helsin- 
gin Energialle. 

11. Rakennusluvan hakeminen 
Myyja valtuuttaa ostajan kustannuksella ostajan edustajan Seppo Kokon erillisella valtakirjalla ha- 
kemaan rakennuslupaa ja tonttijaon muutosta, tonttien lohkomista seka maaperatutkimuksen ti- 
laamisen. Lisaksi myyja antaa ostajalle luvan esimarkkinoida tulevia asuntokohteita. 

12. Kaupanvahvistajan kulut 
Myyja ja ostaja maksavat kaupanvahvistajan kulut puoliksi. 

Tata kauppakirjaa on tehty nelja samansanaista kappaletta, yksi ostajalle, kaksi myyjalle ja yksi 
julkiselle kaupanvahvistajalle. 
Myyja ja ostaja hyvaksyvat taman kauppakirjan ehdot ja sitoutuvat niita noudattamaan. 



Espoossa 18.1.2007 

Myyja 
., 
--'.---

kuolinpesiifi- ,.,' omasta puolestaan ja  
osakkaana kuolinpesan osakkaana 

Ostaja 
Perusfettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtionl-yhtioiden lukuun 
~irkdnmaan Laatutalot Oy/Tony Koivumaki 

JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS 
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta myyjina Veikko Siltalan kuolinpesan osakkaana Ari 
Siltala ja Kaija Siltala omasta puolestaan ja Veikko Siltalan kuolinpesan osakkaana ja ostajana 
Perustettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtion/-yhtiijiden lukuun Pirkanmaan Laatutalot 0y:n 
puolesta Tony Koivumaki ovat allekirjoittaneet taman kauppakirjan ja etta he ovat olleet yhta aikaa 
Iasna kauppaa vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilollisyyden ja todennut, etta 
kauppakirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssa saadetylla tavalla. 

Espoossa 18.1.2007 -- 
- .- 

Kauppakirjan liitteet: tcifi~itusinsintiiiri 
Lainhuutotodistus Espcon kzupcnki 

Kiinteistorekisteriote &g+y,,f4- 
Rasitustodistus , f- L/ 

/ 

Myyja kuittaa loppukauppahinnan kokonaan maksetuksi. 

Myyja 

Ostaja 

kuolinpesan omasta puolestaan ja 
osakkaana kuolinpesan osakkaana 

Perustettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtion/-yhtioiden lukuun 
Pirkanmaan Laatutalot Oy/Tony Koivumaki 
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