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TaIIa kauppakirjalla allekirjoittaneet ovat sopineet kiinteiston luovutuksesta ostajalle 
seuraavin ehdoin. 

KALIPAN OSAPUOLET 

Myyja 

a Ostaja 

KAUPAN KOHDE 

Kiinteisto 

Rakennustietoja 

Kaavoitustilanne 

lrtaimisto 

KAUPAN EHDOT 

Kauppahinta ja 
maksuehdot 

Meconet Oy 
Honkanummentie 8 
01 260 Vantaa 

Kaskimatti Oy 
Valimokuja 1 
01510 Vantaa 

Helsingin kaupungin 34. kaupunginosan korttelissa 34060 oleva 
tontti nro 10 (kiinteistotunnus 91-34-60-10) ja sen alueella oleva 
teollisuus- ja varastorakennus. 

Ra kennustyyppi Teollisuus- ja varastorakennus 
Rakennusvuodet 1 937-1 98 1 (useassa vai heessa) 
Kerrosala (likimaarin) 1.980 m2 
Huoneistoala (likimaarin) 1.670 m2 

lnsinooritoimisto Lasse Korkeaoja on laatinut rakennuksesta 
kuntoarvion, jota koskeva 12.1.2007 paivatty raportti on luovutettu 
ostajalle. 

Kohdekiinteistoa koskee 13.7.1960 vahvistettu asemakaava, 
jossa kohdetontti on osoitettu kaavamerkinnalla VT, varastotontti. 

Kauppaan ei sisally irtainta omaisuutta. 

Kauppahinta on yksimiljoona (1.000.000,00) euroa. 
Kauppahinta ei ole pinta-alaperusteinen. 

Ostaja maksaa koko kauppahinnan kaupantekotilaisuudessa ja 
myyja kuittaa sen maksetuksi taman kauppakirjan allekirjoituksin. 
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Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus kohteeseen siirtyy ostajalle kaupantekotilaisuu- 
dessa koko kauppahinnan suoritusta vastaan. 

Kiinteiston hallinta Hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle orr~istusoikeu- 
den siirtyessa. Myyja sitoutuu viemaan pois kaiken kohdekiinteis- 
tolla varastoimansa kauppaan kuull~mattoman irtaimen omaisuu- 
den viimeistaan 15.7.2007. 

Kohdekiinteiston piha-alueella oleva kivirakenteinen muuntarnotila 
on vuokrattu 14.1 2.1977 / 23.12.1 977 paivatylla vuokrasopimuk- 
sella Helsingin kaupungin sahkolaitokselle (nyk. Helsingin Ener- 
gia). Sopirnus sitoo myos kiinteiston uutta omistajaa. Ostaja vah- 
vistaa tuntevansa vuokrasopimuksen sisallon ja sen tarkoituksen. 
Muuntamotilassa olevat sahkonjakelulaitteet ja varustus eivat 
kuulu luovutettavaar~ kiinteistoon. 

Vuokratuotot 

Kiinnitykset 

Kohteen maapera 

Muuntamotilan vuokratuotot kaupantekopaivasta alkaen kuuluvat 
ostajalle. Ostajalla ei kuiter~kaan ole oikeutta siihen kaupanteko- 
ajankohdan jalkeen maksettavaan tuottoon, joka perustuu vuok- 
rahallintaan ennen kaupantekopaivaa (indeksikorjattu vuokratuot- 
to takautuvasti). 

Kohdekiinteistoon kohdistuvat kaupantekohetkella 19.6.2007 
paivatysta rasitustodistuksesta ilmenevat kiinnitykset. Myyja luo- 
vuttaa kaupanteon yhteydessa ostajalle kaikki kohdekiinteistdon 
kiinnitetyt panttikirjat mitatoityina tai vapautettuina kaikista pantta- 
uksista ja sitoumuksista. 

Myyja vakuuttaa ja vastaa siita, etta kaupan kohteena olevaa 
kiinteistoa koskevia kiinnityshakemuksia ei kaupantekohetkella 
ole vireilla. 

Ostaja vahvistaa saaneensa riittavat tiedot kohdekiinteistolla 
aikaiserrlmin harjoitetusta toiminnasta ja sen mahdollisista pilaa- 
misvaikutuksista tontin rnaaperaan. Ostajalla ei ole maaperan 
puhdistamiseen liittyvia vaatimuksia ja ostaja sitoutuu siihen, ettei 
tule esittarnaan niita myohemminkaan. Myyjalla ei ole korvausvel- 
vollisuutta mahdollisesti myohemmin toteutettavasta maaperan 
puhdistarnisesta, mikali puhdistamistarve johtuu taman kiinteistij- 
kaupan jalkeisesta toiminnasta kohteessa taikka lainsaadannon 
tai viranomaismaaraysten mukaisten yrnparistonorrrrien tiukentu- 
m isesta. 
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Rasitteet 

Liittymaoikeudet 

Kohteessa on tehty kevaalla 2004 ja vuodenvaihteessa 2006- 
2007 maaperatutkimukset, joita koskevat seuraavat osin allekir- 
joittamattomat raportit liitteineen.on luovutettu ostajalle: 
- Meconet Oy, C)ljyvahinkokohde, Koulumestarintie 22, Ita- 

Pakila, Helsir~ki, Maaperan tutkimusraportti (1 9683), Suomen 
IP-Teknikka Oy, ptiivatty 16.4.2004; 

- Meconet Oy, Helsinki, Ita-Pakila, Koulumestarintie 22, Maape- 
ran pilaantuneisuuden tutkiminen oljysailion noston yhteydes- 
sa (19683), Suomen IP-Tekniikka Oy, paivatty 12.5.2004; 

- Meconet Oy, Koulumestarintie 22, Helsinki, Ymparistotekni- 
nen arviointi (H22496), Suomen IP-Tekniikka, paivatty 
1 9.1.2007. 

Kiinteistorekisterissa ei ole merkintoja kohdetta koskevista tontti- 
tai rakennusrasitteista. 

Kaupan kohteena olevaan kiinteistodn kuuluvat liittymaoikeudet 
kunnallistekniikkaan seka myyjan ja sahkontoimittajan kesken 
solmittu liittymissopimus siirtyvat ostajalle ilman eri korvausta ta- 
man kauppakirjan allekirjoituksin. 

Myyja vakuuttaa, etta kaikki ko. liittymissopimuksiin per~~stuvat 
myyjan hallinta-aikaan kohdistuvat maksut on kaupantekopaivaan 
asti maksettu tai ne maksetaan viipymatta kaupanteon jalkeen. 

Kiinteiston kustannukset 

Myyja vastaa kaikista kaupan kohteeseen liittyvista veroista ja 
muista julkisoikeudellisista maksuista, vakuutusmaksuista seka 
kiinteiston hoito- ja yllapitokustannuksista kaupantekopaivaan as- 
ti, jonka jalkeen niista vastaa ostaja. Vuodelta 2007 maarattavas- 
ta kiinteistoverosta vastaa myyja. 

Ostaja vastaa kaikista kaupan kohteen kehittamis-, muutostyo- ja 
korjauskuluista seka lupakustannuksista. 

Kauppaan liittyvat kustannukset 

Ostaja maksaa tasta kaupasta menevan varainsiirtoveron seka 
saantonsa lainhuudatuskulut. 

Myyja vastaa kaupanvahvistuskulujen maksamisesta. 

Myyja on tietoinen tahan kauppaan liittyvista myyntivoiton 
veroseuraamu ksista. 
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Kiinteistoon ja asiakirjoihin tutusturninen 
I 

Ostaja on suorittanut kaupan k6hteena olevalla kiinteistolla ja sen 
rakennuksessa useita katselmuksia touko-kesakuussa 2007. Os- 
tajalle on varattu tilaisuus tehda kohteessa haluamiaan tutkimuk- 
sia ja selvityksia. Kohteen kunnosta annettujen kirjallisten raport- 
tien lisiiksi ostaja on haastatellut ko. raporttien laatijoina olleita 
asiantuntijoita seka kiinteiston omistajan edustajia. 

Ostaja on katselrnuksissa todennut kaupan kohteen vastaavan 
siita esitettyja asiakirjoja seka kauppaa valrnisteltaessa annettuja 
tietoja. Kohteen kunnon ja sen Iahiympariston suhteen ostajalla ei 
ole sellaista huomauttamista, mika olisi vastaan sovittua kauppa- 
hintaa. 

Ostaja tietaa, etta rakennuksessa on kaytetty eristeaineina 
asbestia ja kreosiittia ja etta naita aineita sisaltavien rakenteiden 
rnahdolliset korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa noudattaen asbes- 
titoiden suorittamisesta annettuja ohjeita ja maarayksia. 

Ostaja tietaa, etta rakennuksen perustusten kuivana pitamiseksi 
on jatkuvasti tarpeen pitaa kiinteiston pumppulaitteet toimintakun- 
toisina pohjaveden pinnannousun estamiseksi. Samoin ostaja tie- 
taa, etta rakennuksen vesikatolle (loiva harja- tai tasakatto) synty- 
vien lurr~ikuormien maara on pidettava alhaisena ja sita on saan- 
nollisesti valvottava rakennevaurioiden e hkaisemiseksi. 

Ostaja vahvistaa olevansa tietoinen alueen kaavoitustilanteesta, 
kohdetontin rakennusoikeudesta ja sen kayttomahdollisuudesta 
seka kohderakennuksesta laaditun kuntoarvion ja tontin maape- 
rasta laadittujen tutkimusraporttien sisal lo st^. 

Ostaja on myos tutustunut tonttia ja rakennusta koskeviin asia- 
papereihin, kuten alueen asemakaavaan, kiinteistorekisteriottee- 
seen, tonttikarttaan, lainhuutotodistukseen, rasitustodistukseen ja 
rakennuspiirustuksiin seka kiinteistoa rasittavaan muuntamotilan 
w~okrasopimukseen. Kaupan valmistelun yhteydessa ko. asiakir- 
jat on alkuperaisina tai jaljennoksina luovutettu ostajalle. 

Vastuu kiinteiston kunnosta ja kaytosta 

Kaikista kiinteiston kunnostustarpeista vastaa yksin ostaja omalla 
kustannuksellaan. Mahdollisten piilevien virheiden olemassaolo 
on otettu huomioon kauppahinnasta sovittaessa. 

Ostaja vastaa myos kaikilta osin kohdekiinteistdn soveltuvuudesta 
aikomaansa kayttoOn, jonka mahdollinen toteutumattomuus ei ole 
virhe tassa kiinteisttikaupassa. 
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Vaaranvastuu Vastuu kiinteiston mahdollisesta vahingoittuniisesta myyjasta 
riippumattoman syyn vuoksi mahkaaren (54011 2.4.1 995) 2. lu- 
vun 16 5:ssa tarkoitet~~~lla tavalla siirtyy ostajalle valittomasti 
kaupanteossa. 

JAKELU Tama kauppakirja on laadittu neljana samansisaltoisena kappa- 
leena, joista yksi myyjalle, yksi ostajalle, yksi julkiselle kaupan- 
vahvistajalle ja yksi Estator Oy LKV:lle. 

ALLEKIRJOITUKSET Helsingissa kesakuun 20. paivana 2007 

Myyja 

m 

Ostaja 

Meconet Oy 

Tirno ~&masuo 

Kaskimatti Oy 

Kaupanvahvistajan todistus 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta myyjan, Vantaan 
kaupungista olevar~ Meconet Oy -nimisen osakeyhtion puolesta 
Tirno Parmasuo seka ostajan Helsingin kaupungista olevan Kas- 
kimatti Oy -nimisen osakeyhtion puolesta Seppo Tynkkynen ovat 
allekirjoittaneet taman kauppakirjan ja etta he ovat olleet yhta ai- 
kaa Iasna luovutusta vahvistettaessa. Olen varmistanut allekirjoit- 
tajien henkilollisyyden ja todennut, etta luovutuskirja on tehty 
maakaaren 2 luvun 1 $ssa saadetylla tavalla. 

P ut. 

Timo Tutti 
mittausteknikko 
He!singin kau~unki  
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