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Ostaja; 

Kaupan kohde: 

NCC Rakennus Oy 
Y-tunnus: 1.7655 14-2 
PL 13, 0028 I. Helsinki 

Suomen Osatontti Oy 
Y-tunnus: 206443 1-3 
C/O Keskinainen elakevakuutusyhtib Etera 
Pallskatilanportti 1, 00240 Helsinki 

Helsingin kaupungin 21. (Hermannin) kaupunginosan korttelissa 18 
sijaitseva tontti nro 3 (91-21-1 8-3). 

Kauppahinta: Kauppahinta on 3 766 880 euroa. 

Maksuehdot; Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekotil aisuudessa. 

1. Tontin ~rnistusoikeus siirtyy ostajalle kun kauppahjnta on maksettu. 

Ostaja vuokraa tontin myyjalle t2rnan lcaupan yhteydessa 
allekirjoitettavalla maanvuokrasopimuksella. 

Ostaja valtuuttaa taman kauppakirjan allekirjoituksin rnyyjan tai 
maiirkiarnansil sopimaan ja perustamaan tontin rakentamishankkeen 
toteuttamiseksi tamittavat rasitteet, tekernaan sopimukset vesi- , 
viemhi-, sahkb- yrn. verkkoihin liittymisesta seka hakernaan tonteille 
rakannuslupaa haluamassaan laajuudessa. 

Tonttien olemassa olevat liittymat eivat siirry ostajalle taman kaupan 
yhteydessa, vaan jaavat myyjan tai rnyyj An perustarnan yhtion 
omistukseen ja hallintam. 

Kaupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja rnuista maksuista vastaa 
rnyyja kaupantekopaivaan asti ja sen jdkeen ostaja. Kuluvana vuonna 
malcsettavasta kiinteistoverosta vastaa myyja. 

Myyja vastaa kaupan kohteen hoito-, yllapito- ja  kayttokustannuksista 
kaupantekopzivaan asti ja sen jalkeen niistg vastaa ostaja. 
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Lainhuudatuskustannuksista seka varainsiirtoverosta vastaa ostaja. 

Ostaja on tutustunut kaupan kohteen lainhuuto- ja rasitustadistukseen 
seka kiinteistdrekisteriotteeseen. 

ICaupan kohteen maapera on saastunut. Myyja vastaa ostajaan nahden 
maaperan puhdistamisesta viranomaisten vahvistamaan tasoon 
saakka. 

Myyja ja  ostaja vakuuttavat, etteivit he kahden viimeksi kuluneen 
vuodm aikana ole tehneet muita sellaisia kiinteistokauppoja, jotka 
olisi otettava huornioon etuostolain 5 5:ssa mainitussa tarkoituksessa. 

T;illa kaupalla tai sen yhteydessa ei ole myyty irtainta omaisuutta. 

Tgstii kaupasta menevan varainsiirtoveron maksaa ostaja. 

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

Helsingissa 13.  ptiiviinil joulukuuta 2006 

SuoEAen Osatontti Oy 

T9ava1ta Timo Gebhard 

JULKTSEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS 

Julkisena kaupanvahvistaj a todistan, etta taman kauppakirj an allelcirjoittajat, 
rnyyjan, NCC Rakennus 0y:n puolesta Juha Korkiam&i valtakirjalla seka ostajan 
Suomen Osatontti Oy puolesta Timo Sotavalta ja Timo Gebhard, joiden 
henkilollisyyden olen todemut, ovat tiinaan yhta aikaa saapuvilla ollen myontbeet 
taman kauppalcirjan oikeaksi seka sen omakatisesti allekirjoittaneet. 
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