
 

KAUPPAKIRJA 
 

 
MYYJÄ 

 Pornaisten kunta (Y-tunnus 0130095-3), jäljempänä myyjä. 

 PL 21 

 07171 Pornainen 

 

OSTAJA 

 AT-Tuote Oy (Y-tunnus 0654144-9), jäljempänä ostaja 

 PL 37 

 FIN-04131 Sipoo 

 

KAUPAN KOHDE 

 

Pornaisten kunnan Hevonselän kylässä sijaitseva noin 5 000 m2  suuruinen määräala ti-

lasta Läpimurto RN:o 1:133 (611-402-1-133).  

 

Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista toimitilarakennusten kort-

telialuetta (KTY). Määräala muodostaa liitekartassa esitetyn osan ohjeellisesta tontista 

7. korttelissa 302 Pornaisten Portin asemakaava-alueella. Määräalaan kohdistuva ra-

kennusoikeus tehokkuudella e=0,40 on 2 000 k-m2. 

 

KAUPPAHINTA 

 

Kauppahinta on 10,00 €/ m2 eli yhteensä 50.000 €.  

 

KAUPAN MUUT EHDOT 

  

 Tämän kaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. 

 

1. Kauppahinnan maksaminen 

 

 Kauppahinta maksetaan viiden päivän kuluessa siitä kun kauppakirjan hyväksymistä 

koskeva kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. 

 

2. Omistus- ja hallintaoikeus 

 

 Omistusoikeus ostettuun määräalaan siirtyy heti, kun tämän  

 kaupan hyväksymistä tarkoittava kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman ja 

 kauppahinta on maksettu. Hallintaoikeus ostettuun määräalaan on siirtynyt ostajalle jo 

 1.10.2018 myyjän myöntämän maa-alueen tilapäisen käyttöluvan perusteella.  

 

3. Kiinnitykset ja panttioikeudet 

 

  Määräalaan ei kohdistu kiinteistöpanttioikeuksia 

 

4. Rasitteet ja rasitukset  

 

 Määräala myydään rasitteista ja rasituksista vapaana.  

aaltomi
Tekstiruutu
Liite 28, khall 5.11.2018 § 221



 

5. Verot, maksut ja vastuu vahingoista 

 

 Ostaja vastaa määräalasta suoritettavista veroista ja maksuista sekä määräalaa kohdan-

neista vahingoista siitä lähtien, kun kunnanhallituksen kauppaa koskeva päätös on 

saanut lainvoiman.  

 

 Ostaja suorittaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron, lainhuudatuskustannukset ja 

kaupanvahvistajan palkkion. 

 

 Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut peritään vesi- ja viemärilaitoksen liittymis-

hetkellä voimassa olevien taksojen mukaisina. 

 

 Aluetta koskeva tilapäinen käyttölupa (vuokrasopimus) ehtoineen on voimassa, kun-

nes kunnanhallituksen kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta 

on maksettu. Myyjä palauttaa tämän jälkeen ostajalle ylimääräisen osuuden jo makse-

tusta vuokrasta sekä ostajan asettaman vakuuden. 

 

6. Kohteeseen tutustuminen 

 

 Ostaja on tutustunut määräalaan ja sen maasto-olosuhteisiin. Ostajalla ei ole huomaut-

tamista näiden seikkojen suhteen. 

 

 Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorit-

tamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisis-

ta ratkaisuista. 

 

7. Asiakirjoihin tutustuminen 

  

  Ostaja on tutustunut määräalaa koskeviin asiakirjoihin ja alueen asemakaavaan mää-

räyksineen. 

 

8. Johtojen ym. sijoittaminen 

 

 Ostaja sallii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten 

johtojen, laitteiden yms. ja niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja 

sillä sijaitseviin rakennuksiin.  

 

 Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä ostajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko 

korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 

 

 Pornaisten Portin alueella on toteutettu 110mm runkovesijohto, jonka nimellisvirtaa

 ma 4barin paineella on 4,9l/s tai 17,5m3/h. Tonttijohto on tehty 63 mm:n vesijohdolla. 

 Tontille on lisäksi rakennettava kiinteistökohtainen pumppaamo jätevesille. Auto-

 maattisen sammutuslaitteiston osalta tulee olla yhteydessä vesilaitokseen  

 kanssa kun järjestelmävaatimukset ovat selvillä. Ostaja sitoutuu omalla kustannuksel-

 laan toteuttamaan mahdolliset tonttiliittymiin tulevat ja muut muutokset (esimerkiksi 

 tontin sisäiset paineenkorotuspumput ja vesisäiliöt) jotka vaaditaan automaattisen 

 sammutuslaitteiston veden turvaamiseksi, mikäli näitä toimia tarvitaan.  



 

9. Rakentamisvelvoite 

 

 Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen 

toimitilarakennuksen, jonka koko on vähintään 300 k-m2 kolmen vuoden kuluessa sii-

tä, kun kunnanhallituksen kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, siihen val-

miusasteeseen, että niissä voidaan suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä 

käyttöönottokatselmus. Koska kauppa liittyy aiemmin tehtyyn naapurikiinteistön 

kauppaan, rakennettava toimitila voi tarvittaessa olla myös ns. kylmää varastotilaa. 

 

 Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa. 

 

 Ostaja sitoutuu noudattamaan kunnan alueelle laatimia ja kunnanhallituksen hyväksy-

miä rakentamista ja aitaamista koskevia rakentamisohjeita. 

 

 Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta rakentamatonta määrä-

alaa edelleen ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä, ellei kunta anna tähän kir-

jallista suostumusta. 

 

 Ostaja sitoutuu ottamaan kohdassa 8. mainitun sopimusehdon määräalaa koskeviin 

vastaisiin luovutuskirjoihin. Mikäli määräala luovutetaan rakentamattomana edelleen, 

ostajan tulee ottaa luovutuskirjaan rakentamisvelvoitetta koskeva ehto. 

 

10. Sopimussakko ja vahingonkorvaus 

 

 Mikäli ostaja laiminlyö ilman kunnan suostumusta edellä 9. kohdassa tarkoitetun ra-

kentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkoa 20 

% kauppahinnan määrästä määräajan umpeuduttua ja jokaiselta seuraavalta vuodelta, 

kunnes velvoite on täytetty. Sopimussakon enimmäismäärä on tontin kauppahinta. 

 

 Mikäli ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, 

hän on velvollinen suorittamaan kunnalle kauppahinnan suuruisen sopimussakon ker-

tasuorituksena. 

 

 Myyjä voi perustelluista syistä vapauttaa ostajan joko kokonaan tai osittain tässä tar-

koitettujen sopimussakkojen suorittamisesta. Sopimussakkoa ei määrätä, jos viivästys 

johtuu myynti- tai rakennuslupapäätöksistä tehdyistä valituksista tai muista sellaisista 

syistä, jotka eivät ole ostajan vaikutusmahdollisuuden piirissä. 

 

 Mikäli ostaja muutoin rikkoo tätä sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan myyjälle 

siitä aiheutuvan vahingon. 

 

11. Irtaimisto 

 

 Tämän määräalan kaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. 

 

12. Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen 

 

 Myyjän tiedossa ei ole, että kaupan kohteena olevan alueen maaperä tai pohjavesi olisi 

pilaantunut ympäristönsuojelulain 16 §:ssä tai 17 §:ssä säädetyllä tavalla. Myyjän tie-

dossa ei ole, että alueella olisi harjoitettu sellaista toimintaa, joka olisi voinut aiheuttaa 

maaperän tai pohjaveden pilaantumisen.  



 

 Myyjä ja ostaja ovat tietoisia puhdistamisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain 

(527/2014) mukaisesti. 

 

 Ostaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaupan kohteen maaperä tai pohjavesi ei 

pilaannu. 

 

13. Kauppakirjan hyväksyminen 

 

 Tämä kiinteistökauppa tulee voimaan, kun Pornaisten kunnanhallitus on hyväksynyt 

laaditun kauppakirjaluonnoksen ja päätös on saanut lainvoiman sekä kauppakirja on 

päätökseen perustuen allekirjoitettu.  

 

 Kauppakirja tulee allekirjoittaa 30.11.2018 mennessä ehdolla, että kauppa raukeaa. 

 

 Mikäli kunnanhallitus ei hyväksy kauppaa tai kauppa raukeaa muusta syystä, eivät so-

pimuksen osapuolet tule vaatimaan toisiltaan mitään korvauksia. 

 

 

LIITE Pornaisten Portin asemakaavakartta ja havainnepiirros 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle 

ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. 

 

 

 

Pornaisissa marraskuun xx. päivänä 2018 

 

PORNAISTEN KUNTA 

 

 

 

Hannu Haukkasalo  Seija Marttila 

kunnanjohtaja  hallintojohtaja 

 

 

Tämän kaupan hyväksyn ja sitoudun sen ehdot täyttämään. Paikka ja aika edellä mai-

nitut. 

 

 

AT-TUOTE OY 

 

  

 

Sami Pekola 

Hallituksen Puheenjohtaja 

  

 

 



KAUPAN VAHVISTAMINEN 

  

Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että myyjät Pornaisten kunnan puolesta kun-

nanjohtaja Hannu Haukkasalo ja hallintojohtaja Seija Marttila sekä Sami Pekkola AT-

Tuote Oy:n puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet 

yhtä aika läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilölli-

syyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä 

tavalla. 

 

Pornaisissa marraskuun xx. päivänä 2018 

 

 

 

Juha Grönlund 

Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja (402713/94) 

  

 

 

 

 




