
KIINTEIST~N KAUPPAKIRJA 

Suomen Hypoteekkiyhdistys 
y-tunnus 01 16931 -8 
Y rjtjnkatu 9 A, 001 01 Helsinki 

Ostaja 

Kiinteisto Oy Helsingin Rajatie 2 
y-tunnus: 1962930-0 
C/O NCC Rakennus Oy 
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki 

1. Kaupan kohde 

Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan korttelissa 153 sijaitseva tontti nro 4 
(kiinteistotunnus 91-39-1 53-4). 

2. Kauppahinta ja sen rnaksaminen 

Kaupan kohteen kauppahinta on 2 610 029,04 euroa. Kauppahinta 
maksetaan kokonaan kaupantekotilaisuudessa myyjan tilille Nordea 
21 531 8-8004. 

3. Omistus- ja hallintaoikeus 

Ornistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle taman kauppakirjan 
allekirjoituksin. 

Ostaja hallitsee kaupan kohdetta 18.3.2008 allekirjoitetun 
maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokraoikeus on kirjattu kaupan 
kohteena olevaan kiinteistijon 25.3.200811 981, laitostunnus 91 -39-1 53-441. 

Osapuolet toteavat, etta kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet on taytetty ja 
vuokrasopimus lakkaa tarnan kauppakirjan allekirjoituksin. 

4. Rasitukset 

Kaupan kohteeseen ei kohdistu muita rasituksia kuin em. vuokraoikeuden 
kirjaus 25.3.2008/1981. Kaupan kohteeseen ei kohdistu mitaan muita 
rasituksia. Osapuolet toteavat, ett3 ostaja on oikeutettu yksin hakemaan 



karajaoikeudelta vuokraoikeuden kirjauksen poistamista koska vuokra-alue 
tulee tall8 kauppakirjalla ostajan omistukseen. 

Myyja luovuttaa kaupantekotilaisuudessa ostajalle vuokraoikeuteen 91 -39- 
1534:LI kiinnitety? panttiki jat: - 

- 
- 

- 25.3.200811 982 388.1 17 euroa 
- 4.4.2008/2149 1.350.000 euroa 
- 4.4.2008/2150 1.350.000 euroa 
- 4.4.2008121 51 1.350.000 euroa 
- 4.4.200812152 1.350.000 auroa 
- 4.4.2008/2153 1.472.658 euroa 

Ostaja kuittaa em. panttikirjat vastaanotetuksi tamfin kauppakirjan 
allekirjoituksin. 

5. Kiinteistorasitteet 

Kaupan kohteeseen kohdistuu rasitustodistuksessa mainitut rasitteet ja 
yhteisjarjestelyt. 

6. Verot ja maksut 

Ostaja vastaa tontin kunnossa - ja yll~pitokustannuksista seka myds 
omistajalle osoitetusta kiinteistoverosta ja rnaksuista vuokrasopimuksen 
perusteella kaupantekohetkeen asti ja ornistajana kaupantekohetkesta Iahtien. 

TBstB kaupasta menevasta varainsiirtoverosta ja lainhuudatuskuluista sekii 
kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa ostaja. 

7, Maapera 

Ostaja on kaupan kohteen vuokraoikeuden ja rakennuspaikan haltijana 
tietoinen, etta kaupan kohteen maapera on kunnostettu asuntorakentamiseen 
soveltuvaksi. Ostajalla on hallussaan maaperan kunnostusta koskevat raportit, 
paBt6kset ja muut asiakirjat. Mikali puhdistettavaa edelleen ilmenee, vastaa 
ostaja kaikista toimenpiteista ja kustannuksista. 

8. Asiakirjoitrin tutusturninen 

Ostaja on tutustunut kiinteistoa koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 
- Lainhuutotodistus 
- Rasitustodistus 
- Kiinteistorekisterin ote 
- laitoksen 91-39-1 53-4-L1 rasitustodistus 
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9. Irtaimisto 

TBman kaupan yhteydessa ei myydB mitaan irtainta omaisuutta. 

10. Kauppakirjat 

Tata kauppakirjaa on tehty kolme .samanlaista kappaletta, yksi myyjalle, yksi 
astajalle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

q l .  Aika, paikka ja allekirjoitukset 

Helsingissa 4. paivana toukokuuta 2009 

Suomen Hypoteekkiyhdistys 

Matti lnha "7 paiadi 

valtakirjalla 

JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS 

Julkisena kaupanvahvistaja todistan, etta taman kauppakirjan allekirjoittajat, 
Myyjan Sucmen Hypoteekkiyhdistyksen puolesta Matti lnha ja Juho Pajari ja 
Ostajan Asunto Oy Kiinteisto Oy Helsingin Rajatie 2:n puolesta Timo Ojala 
valtakirjalla ovat tanaan yhtP aikaa saapuvilla ollen myontaneet taman 
pp -- -- 

kauppaki jan 00 anekidoirnneet. 

Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilollisyyden ja todennut, etta kauppakirja 
on tehty maakaaren 2 luvun 1 5:ssa sti6idetylla tavalla. 
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Suomen Hypoteekkiyhdistys 

Helsingin kaupunki 
Kiinteistovirastol tonttiosasto 

Fax: (09) 31 0 36387 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Kiinteisto Oy Helsingin Rajatie 2:n (aiemmin Asun- 
to Oy Helsingin Atsalea) valilla on tehty kiinteistokauppa 4.5.2009, kaupan kohteena 
ollut kiinteisto 91 -39-1 53-4. 

Kaupan kohteena ollut tontti on ollut vuokrattuna ostajalle. Ostaja on kaypan myota 
tullut omistamaan vuokra-alueen. 

Suomen Hypoteekkiyhdistys ilmoittaa, ettei ylla mainittuun kauppaan ole sisaltynyt 
luovutuskirjassa mainitsemattomia ehtoja. 

Alkuperainen kappale on Iahetetty postitse ylla rnainittuun osoitteeseen. 

Helsingissa 8. paivana kesakuuta 2009 

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS 

Elli Reunanen 
Hallintojohtaja 

POSTlOSOlTE KATUOSOITE PUHELIN FAKSl Y-TUNNUS KOTlPAlKKA INTERNET 
PL 509 Yrjonkatu 9 (09) 228 361 (09) 647 443 01 16931-8 Hels~nk~ www hypo fi 
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