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Myyja: 

Ostaja: 

Kaupan kohde: 

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

NCC Rakennus Oy 
Y-tunnus: 17655 14-2 
C/O NCC Rakennus Oy 
PL 13, 00281 Helsinki 

Maaraala 91.-429-7-413-M6O1 j a  maaraala rngaraalasta 91-429-7-241- 
M60 1, joista muodostuu lainvoimaisen asemakaavan mukaan 
Helsingin kaupungin 412, kaupunginosan korttelin 95 tontti 2 
(kiinteislotunnus 91-412-95-2), mytjhemmin "tontti". Mabaafat on 
merkitty 1 iitekarttaan. 

Kauppahinta; Miljoona satakahdeksankymmenta kahdeksantuhatta 
seitseminsataakahdeksankymmentayhdeksan (1 188 789) euroa. 

Maksuehdot : Kauppahinta maksetaan kokonaan kaupantekotilaisuudessa. 

ICAUPAN MUUT EHDOT 

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle h n  kauppahinta on 
maksettu. 

Ostaja wokraa tontin NCC Rakennus 0y:lle tai NCC Rakennus 0y :n  
perustamalle yhtiolle tamfin kaupan yhteydessa allekirjoitettavalla 
maanvuokrasopirnuksella. Myyja vastaa edelleen tonteilla sijaitsevien 
pureitavien rakennusten kustannuksista j a  valcuuttamisqta j a  saa 
niista kertyviit tuotot. 

Ostaja valtuuttaa t h a n  kauppaki j a n  alleki joituksin NCC Rakennus 
0y:n  tai mabaarnansa sopimaan ja perustarnaan tontin 
rakentamishankkeen toteuttamiseksi tamittavat rasitteet, tekernaan 
sopirnukset vesi- , viernari-, sahko- ym. verkkoihin liittymisesta seka 
hakemaan tonteille rakennuslupaa haluarnassaan laajuudessa. 

Tonttien mahdollisesti olemassa olevat liittymat eivat siirry ostajalle 
t m a n  kaupan yhteydessa, vaan jaavat myyjan tai maiiriiambsa 
omistukseen ja hallintaan. 



Raupan kohteeseen kohdistuvista veroista ja muista maksuista vastaa 
myyjz kaupantekopiiivaan asti ja sen jakeen ostaja. Kuluvana vuonna 
rnaksettavasta kiinteistBverosta vastaa myyja. 

Myyja vastaa kaupan kohteen hoito-, yllapito- ja kayttoLvstannuksista 
kaupantekopaivaan asti ja sen jalkeen niistii vastaa ostaja. 

Lainhuudatuskustannulisista sek2 varainsiirtoverosta vastaa ostaja. 

Ostaja on tutustunut kaupan kohteen lainhuuto- ja rasitustodistukseen 
sekii kiinteistorekisteriotteeseen. Myyja vastaa siit3, etta kaupan 
kohteeseen kiinnitetyt panttikirjat kuoletetaan valittbmasti. 

Myyjan tiedon mukaan kaupan kohteen rnaapera ei ole saastunut. 
Mikali maapera todettaisiin myohemmin saastuneeksi, vasta myyja 
ostajaan n3hden maaperb puhdistarnisesta viranornaisten 
vahvistamaan tasoon saakka. 

Myyj a j a ostaja vakuuttavat, etteivat he kahden viimeksi kuluneen 
vuoden aikana ole tehneet muita sellaisia kiinteistokauppoja, jotka 
olisi otettava huomioon etuostolain 5 §:ssa mainitussa tarkoituksessa. 

Talla 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 julkisella kaupanvahvistajalle. 

Helsingissa 13, piiivana joulukuuta 2006 

As o Oy pikylantie 4  
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JlILKISEN KAUPANVAHVISTA JAN TODISTUS 

Julkisena kaupanvahvistaja todistan, etti t h a n  kauppakirjan alleki rjoittajat, 
myyjan, Asunto Oy Alppikyliintie 4;n puolesta Juha Korkiamaki valtakirjalla sekB 
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ostajan Suomen Osatontti Oy puolesta Timo Sotavalta ja Timo Gebharcl, joiden 
henkilollisyyden olen todennut, ovat tanaan yhta aikaa saapuvilla ollen mydntaneet 
t h t i n  kauppakirjan oikeaksi seka sen omakiitisesti allekirjoittmeet. 

Olen tarkastanut allekirjoittajien henkillillisyyden j a  todennut, etta kauppakirja on 
tehty maakaaten 2 luvun 1 g:ssa sadetylla tavalla. 
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