
KAUPPAKIRJA 

MYYJA Suomen valtion puolesta 
Senaatti-kiinteistot (jdjernphii Myyja) 
y-tunnus: 1503388-4 
PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 
0053 1 Helsinki 

OSTAJA Perustettavien yhtioiden lukuun 
YIT Rakennus Oy (jdjernpiinii Ostaja) 
y-tunnus: 1565583-5 
PL 36 (Panuntie 11) 
0062 1 Helsinki 

KAUPAN KOHDE 

Kiinteisto Helsingin kaupungin 36. (Viikin) kaupunginosassa sijaitsevat 
- korttelin 248 tontti nro 3 (91-36-248-3), 
- korttelin 253 tontti nro 1 (91-36-253-I), 
- korttelin 254 tontti nro 1 (91-36-254-1) ja 
- korttelin 254 tontti nro 2 (91-36-254-2). 

Tonteilla ei sijaitse rakennuksia. 

Pinta-ala Yhteensa noin 20 679 m2 (4685 m2 + 62 1 5 m2 + 4 1 50 m2 + 5629 m2). 

Kaavoitustilanne Kaupunginvaltuuston 9.6.2004 hyviiksyrna asemakaava (nro 1 1 150). 

Kayttotarkoitus Asuinpientalojen korttelialuetta (AP, AP- I), rakennusoikeus yhteensa 
10 200 kem2 (2300 kem2 + 3000 kern2 + 2100 kern2 + 2800 kem2). 

KAUPPAHINTA 

Kauppahinta Kauppahinta on seitsem5inmiljoonaa kolmetuhatta (7 003 000) euroa. 

Kauppahinnan jakauturninen tonteittain on seuraava: 
- tontti 36248-3 1 61 5 000 euroa 
-tontti36253-1 2 106000euroa 
- tontti 36254-1 1 406 000 euroa 
- tontti 36254-2 1 876 000 euroa. 



MUUT KAUPPAEHDOT 
T h i i n  kaupan kaikki ehdot on esitetty tassa kauppakirjassa. 

Kauppahinnan maksaminen 
Kauppahinnan ensirnrnainen era 3 72 1 000 euroa maksetaan etukateen Myy- 
j5in tilille 800015-26563 siten, etta kauppahintaeran maksu on kaupantekoti- 
laisuudessa Myyjiin riidattomasti todennettavissa (maksutunnus K2501 
206488). 

Loppukauppahinta 3 282 000 euroa on maksettava viimeistiiiin 5.7.2007 
edella sanotulle Myyjiin tilille (maksutunnus K2501206490). 

Viivastyskorko on korkolain mukainen. 

Omistus- ja hallintaoikeus 
Omistus- ja hallintaoikeus tontteihin 91-36-248-3 ja 91 -36-253-1 siirtyy 
Ostajalle 18.5.2007, ei kuitenkaan ennen kuin kauppahinnan ensimrnainen 
era on kokonaisuudessaan maksettu. Tontteihin 9 1-36-254-1 ja 9 1-36-254-2 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy Ostajalle 5.7.2007, ei kuitenkaan ennen 
kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. 

Mikdi kauppahintaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu viimeistiiiin 
15.8.2007, Myyjalla on oikeus purkaa kauppa Ostajan kustannuksella. 

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

Verot, maksut ja vastuu vahingoista 
Kaupan kohteen veroista ja maksuista vastaa Myyja sikdi, kun ne perustu- 
vat aikaan ennen k a u p a n t e k o p ~ v ~  ja sen jiilkeiseltii ajalta Ostaja. Ostaja 
vastaa vahingosta, joka kauppaki rjan alleki rjoituksen jdkeen aiheutuu kau- 
pankohteelle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun myyjata riippu- 
mattoman syyn vuoksi. 

Vuonna 2007 maksettava kiinteistoveron maksaa Myyja ja sen jalkeen Osta- 
ja. Myyjalla on oikeus peria Ostajalta sen omistusaikoja vastaavat osuudet 
vuonna 2007 maksettavista kiinteistoveroista. 

Ostaja vastaa t h i i n  kaupan perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta. 

Kaupan kohteeseen tutusturninen 
Ostaja on tarkastanut kaupan kohteen, sen alueen ja rajat seka tutustunut 
alueen maasto-olosuhteisiin. Ostaja on todennut kaupan kohteen vastaavan 
siitii esitettyja asiaki rjoja ja annettuja tietoja eika Ostajalla ole huomautta- 
mista naiden seikkojen johdosta. 

Vastuu maaperan kunnosta 
Myyja ilmoittaa k a y t e ~ v i s s ~  olevien tietojen perusteella, ettei myytavilla 
tonteilla ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa 



maaperiin pilaantumista. Myyja vastaa ennen kaupantekohetkea tapahtu- 
neesta maaperh rnahdollisesta pilaantumisesta aiheutuvista viranomaisten 
edellytthien puhdistustoimenpiteiden kustannuksista. 

Pysakointiyhtio/kerhotilat 
Ostaja sitoutuu 1iittymZi.n kerhotilojen osalta alueelle perustettuun pysg- 
kointiyhtioon (Latokartanon Pysikointi Oy) seka ilmoittaa tutustuneensa yh- 
teiskerhotilojen liittymismaksuja ym. koskeviin Helsingin kaupungin paa- 
toksiin. 

Saadut tiedot 
Ostaja ilmoittaa tutustuneensa seuraaviin asiakirjoihin: 
- 15.5.2007 ptiivatyt lainhuuto-, rasitus-, ja kiinteistorekisterinote 
- asemakaava mwayksineen 
- Viikki, Latokartano V rakentarnistapaohjeet (kslk 2.6.2005, Rakltk 
3.1.2006) 
- yhteiskerhotilojen liittymismaksut (luinteistolautakunta 30.3.2004 18 1 ) 

Ostaja on tutustunut ko. aluetta koskeviin rakentamistapaohjeisiin ja sitou- 
tuu niita noudattarnaan. Ostaja on tutustunut myos naapurikiinteistoja kos- 
keviin kaavakarttoihin ja -mW-ayksiin. 

Irtaimisto Talla kauppaki rjalla ei luovuteta m i W  irtainta omaisuutta, eika irtaimiston 
luovuttamisesta ole tehty myoskiiiin en sopimusta t h i i n  kaupan yhteydessa. 

Etuostolaki Osapuolet ovat tietoisia etuostolain miiiirayksistii. 

Kaupanvahvistamisesta perittava maksu 
Ostaja maksaa tihiin kaupan vahvistamisesta perittaviin maksun. 

Myyntipaatos 
T W  kauppa perustuu Senaatti-kiinteistojen hallituksen 26.9.2006 teke- 
m& piiiitokseen ja valtioneuvoston piiiitokseen 26.4.2007. 

T h a  kauppakirja on tehty kolmena samasanaisena kappaleena, yksi ostajalle, yksi myyjalle ja kol- 
mas julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Helsingissa 18. paiviina toukokuuta 2007 

SUOMEN VALTIOn puolesta 
SENAATTI-KIINTEISTOT 
v a l t m  alla 

~ r k k i  Vaalasranta 

PERUSTETTAVIEN YHTIOIDEN 
LUKUUN 
YIT RAKENNUS OY 
valtakirjalla / 

Janne Korja  
Julkisena kaupanvahvistajana todistan, e m  Erkki Vaalasranta luovuttajan puolesta seka Janne Korja 
luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittaneet t W i  kauppakirjan ja etta he ovat olleet yhtii ai- 
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kaa lasna sita vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilollisyyden ja todennut, ettii 
kauppakirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 5:ssa saadetylla tavalla. 

Helsingissa 18. paiviina toukokuuta 2007 

HANS sE'JELIUS 
julWnen notaafl 
, O ~ L I S  publicus 
706M5, p. 6954 4222 

V A L T A K I R J A  

Senaatti-kiinteistat valtuuttaa johtava asiantuntija Erkki Vaalasrannan allekirjoitta- 
maan edella olevan kauppakirjan. 

Helsingissii 15. paiviina toukokuuta 2007 

Kohvakka 
toimitusjohtaj a 
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