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Myyj a; 

Ostaja: Suome~l Osatontti Oy 
Y-tunnus; 206443 1-3 
C/O Kcskinginen elakevakuuiusyhtio Etera 
PaIkkatilanportti 1, 00240 Helsinki 

Asunto Oy Helsingin Maguolia 
Y-tunnus; 2026049- 1 
C/O NCC Rakennus Oy 
PL 13, 00281 Helsinki 

Kaupan kohde: Helsingin kaupungin 39, kaupunginosan korttelin 157 tonmi 1 
(kiinteistotunnus 91 -39-1 57-1). 

Kauppahinta: Miljoona satakolmekymmentakolmetuhatta kuusisataa (1 133 600) 
euroa. 

M.nksuehdot ; Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekotilaisuudessa. 

1. Tontin omistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahinta on mal~settu. 

Ostaja vuokraa tontin NCC Rakennus 0y:lle tai NCC Rakennus 0y:n 
perustamalle yhtiolle tiiman kaupan yhteydessil allekirjoitettavalla 
rnaanvuokrasopirnuksella. 

Ostaja valtuuttaa t h a n  kauppakirjan allelci rjoituksin NCC Rakennus 
0y:n tai naaraamansa sopimaan j a  perustamaan tontin 
rakentamisharkkeen toteuttamiseksi tarvittavat rasitteet, tekemSign 
sopimukset vesi- , viemh-,  sahko- ym. verkkoihin liittymisesta seka 
hakemaan tonteille rakcnnuslupaa haiuamassaan laajuudessa. 

Tonttien mahdolli.sesti oIemassa olevat liittymat eiviit siirry ostajalle 
tiimiin kaupan yhteydessa, vaan jalvgt rnyyjan tai r n ~ ~ i i & m ~ s a  
omistukseen ja hallintaan. 

Kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista maksuista vastaa 
myyja kaupantekop~vaan asti ja sen jalkeen ostaja. Kuluvana vuonna 
maksettavasta kiinteistovero sta vastaa rnyyj a. 



Myyja vastaa kaupan kohteen hoito-, yllapito- ja kayttokustmuksista 
kaupantekopaivaan asti ja sen jalkeen niista vastaa ostaja. 

Lainhuudatuskustannuksista seka varainsiirtoverosta vastaa ostaja. 

Ostaja on tutustunut kaupan kohtcen Iainhuuto- ja rasitustodistukseen 
seka kiinteistorekisteriotleeseen. 

Myyjii tai rniiiiraarnansa vastaa tonttia rasittavan rasitesopimulcsen 
(1 5.9.2006) mukai.sista velvollisuuksista ja saa hyvakseen 
rasitesopimuksen rnukaiset oikeudet. 

Myyjan tiedon mulcaan kaupan kohteen maayera ei ole saastunut. 
Mikali maapera todettaisiin myohemmin saastunceksi, vasta myyja 
ostajaan nahden maaperih puhdistarnisesta viranomaisten 
vahvistamaan tasoon saakka. 

Myyj$i j a ostaja vakuuttavat, etteiv3t he kahd en viineksi kuluneen 
vuoden aikana ole tehneet muita sellaisia kiinteistbkauppoja, jotka 
olisi otettava huornioon etuostolain 5 5:ssa mainitussa tarkoituksessa. 

Talla kaupalla tai sen yhteydessa ei ole myyty irtainta omaisuutta. 

Tasta kaupasta menevan varainsiirtoveron maksaa ostaja. 

Tama kauppakirja on tehty kolmena samansanaisena kappaleena, yksi 
ostajalle, yksi myyjalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Melsingissa 13. p&v&& joulukuuta 2006 

As o Oy e ngin Magnolia  
~p'rpen Osatontti Oy 

Ti,mo Sotavalta 

JIILKISEN KAUPANVAHVISTA JAN TODISTUS 

Julkisena kaupanvahvistaj a todistan, etta tii~nan kauppakirjan allekirjoittajat, 
rnyyjan, Asunto Oy Ijelsingin Magnolian puolesta Juha Korkiam* valtakirjalla 
seki ostajan Suomen Osatontti Oy puolesta Timo Sotavalta j a  Timo Gebhard, 
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joiden henkilollisyyden olen todennut, ovat tiinaiin yhta aikaa saapuvilla ollen 
rny6ntZneet tambn kauppakirjan oikeaksi seka sen omakatisesti allekirjoittaneet. 

Olen, tarkastanut allekirjoittajien henkilollisyyden j a  todennut, ettz kauppakirja on 
tehty maakaaren 2 luvun 1 tj:ssG saadetylla tavalla. 

Paikka ja aika edella mainittu - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




