
Talla kauppakirjalla myydaiin ja luovutetaan alla mainittu kiinteisto seu- 
raavin ehdoin: 

Myyja 

Ostajat 

Kaupan kohde 

Outokumpu Oyj , y-tumus 02 15254-2 
Riihitontuntie 7 A 
02200 Espoo 

(-1 
 0) 

 Helsinki 

Helsingin kaupungin Laajasalon Kylassg' sijaitsevan Parcellen n:o 50 
Rn:o 1: 135 nimisesta tilasta, kiinteistotunnus 91-412-1- 135 maiiraala 
n. lha. seka maaraalalla sijaitseva mokki ja apurakemus. M a k i l a  on 
merkitty (4. sininen ) liitteena olevaan karttaan. 

Kohteen osoite Villinki, 00850 Helsinki 

Maiiraalan tarkistusmitattu pinta-ala on n. 1 hehtaaria. Pinta-alatieto ei 
ole ollut merkityksellinen kaupan muiden ehtojen ma*aytymisessa. 

Kayttotarkoitus Ostaja on tietoinen, etta maaraala on loma-asuntopaikka. 

Kauppahinta ja sen maksaminen 

Kauppahinta on 

kaksisataaseitsemiinkymmentatuhatta (270.000)euroa. 

Koko kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa ja se kuitataan 
maksetuksi taman kauppakirjan allekirjoituksin. 
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Omistus- ja hallintaoikeus 

Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle heti. 

Kaavoitus 

Ostaja on tutustunut alueen kaavoitustilanteeseen. Alueella on voimassa 
Helsingin yleiskaava 2002. 

Ostajalle annetut tiedot 

Ostaja on tutustunut kaupan kohdetta koskeviin, 11.12.2006 paivattyyn 
lainhuuto- ja rasitustodistukseen, 1 1.12.2006 paivattyyn kiinteistorekis- 
teriotteiseen ja 27.09.2006 paivattyyn tonttikarttaan. 
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Kaupan kohteeseen tutusturninen 

Ostaja on tehnyt katselmuksen paikan paalla 2.12.2006 ja tutustunut 
kaupan kohteesta laadittuun asiakirjaan 8.10.2006. Ostaja hyviksyy 
kaupan kohteen siina kunnossa kuin se on kaupantekohetkella. 

Ostaja on tietoinen siita, etta yhteislaiturin kaytosta ja yllapitokustan- 
nuksista on sovittava yhteisesti muiden jo myytyjen ja nyt myytavien 
maaraalojen (kartta) ostajien kanssa. Nykyisen siihkoliittymiin s W o -  
mittarin kulutuksen mukainen kayttomaksu jaetaan kuluttajien mukaan. 
Maiiraalojen lohkomisen jalkeen sWoliittym5n tilaus mittarointia var- 
ten ostajan toimesta ja kustannuksella. 

Rasitteet 

Vakuutukset 

Kiinteistorekisterissa ja lainhuutoasiakirjassa mainitut rasitteet. 

Nyt myytavk makaalan ostaj illa on oikeus kayttaa karttaliitteeseen 
viininpunaisella merkittya aluetta. Ostaja on tietoinen alueella olevista 
kulkureiteista, jotka on merkitty karttaliittccn mukaisesti. Kul kureit.eistS, 
juomavesikaivusla, vexleiden slilylyspaikkojen ja siillen liittyvien tar 
vikkeiden ja laiturin kaytosta tullaan erillisessa rasitetoimituksessa 
muodostamaan rasite. Kustannukset jaetaan maiiraalojen suhteessa omis- 
tajien kesken. 

Myyja sitoutuu pitiimak kiinteistoa koskevat vakuutukset voimassa vii- 
kon ajan tiimiin kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. 



Maksut ja verot 

Myyja ja ostaja vastaavat kaikista kaupan kohdetta koskevista maksuista 
ja kustannuksista omistusaikojensa mukaisesti. Myyja vastaa yksin ku- 
lumassa olevan vuoden kiinteistoverosta. Ostaja hoitaa kustannuksellaan 
lohkomisen ja lainhuudon. 

Irtain omaisuus Taman kaupan yhteydessa ei myyda mitaiin irtainta omaisuutta. 

Kauppahintaan sisaltyy seuraavat osakkeet: 

Oy Villas Ab osakekirjat nr:o 156-158 3 kpl (a' 500€ yht. 1 500€) 

(Oy Villas Ab osakekirja on annettu 9 osakkeen osakekirjana, joten tahiin kauppaan 
liittyvat osakkeet on "splitattava" osakekirjasta N:o 156-164. Osakkeet voidaan luo- 
vuttaa vasta Oy Villas Ab:n tekemiin "splittauksen" jalkeen. Ostaja vakuuttaa ymmiir- 
taneensa tamiin. ) 

Villinge Gird och Trafik Aktiebolag 

osakekirjasta litt B Nr:o 348 4 kpl (a'5000€ yht. 20 000€ 

(Ostaja on tietoinen Villinge Gdrd och Trafik Aktiebolag:n osakkeita koskevasta lunas- 
tusoikeudesta. Villinge Gdrd och Trafik Aktiebolag osakkeet on annettu 10 osakkeen 
osakekirjoina, joten tahiin kauppaan liittyvat osakkeet on "splitattava osakekirjasta litt 
B Nr:o 348. Osakkeet voidaan luovuttaa vasta Villinge Gdrd och Trajik Aktiebolag te- 
k e d n  "splittauksen jalkeen. Ostaja vakuuttaa yrnmiirtiineensa tamiin. 

Osapuolet ovat sopineet, etta mahdollisella lunastuksella ei ole vaikutusta kokonais- 
kauppahintaan ostajan ja myyjan valilla.) 

Varainsiirtovero Ostaja vastaa tasta kiinteistijkaupasta menevasta varainsiirtoverosta. 

Kunnan etuosto-oikeus Myyja ja ostaja ilmoittavat, etta he eivat ole keskenw eivatka kolman- 
nen kautta kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tehneet muita kuin 
t h h  kiinteistokaupan. Ostaja on tietoinen, etta Helsingin kaupungilla 
on taman kaupan osalta etuosto-oikeus. 

T K a  kauppakirja on tehty kolmena sarnasanaisena kappaleena, yksi 
myyjiille, yksi ostajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

Espoossa 19.12.2006 

Oulokumpu Oyj 

.
valtakirjalla Taisto Kauppinen 
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Kaupanvahvistajan todistus 

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, etta Taisto Kauppinen Outokum- 
pu 0yj:n edustajana luovuttajana seka  ja 

luovutuksensaajan puolesta ovat allekirjoittaneet tam& luovutuskir- 
jan ja etta he ovat olleet yhta aikaa lasna luovutusta vahvistettaessa. Olen 
tarkistanut allekirjoittajien henkilollisyyden ja todennut, etta 
luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssa saadetylla tavalla. 

Espoossa 19 paivha joulukuuta 2006 

kaupanvahvistaja, tunnus 

Timo Tutti 
mittausteknikko 
Helsingin kaupunki 
julkinen kaupanvahvistaja 0919/14 
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