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ASUNTO OY VIHERMÄEN YHTIÖJÄRJESTYS 

1 § Yhtiön nimi
Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Vihermäki.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Espoo.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin 61
kaupunginosan korttelissa nro 33 olevia asuntotontteja nro 1 ja nro 2
sekä tonteille rakennettuja rakennuksia, joiden yhteenlasketusta
lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille
asuinhuoneistoiksi.

4 § Huoneistoselitelmä
Osakkeet tuottavat oikeuden omistaa ja hallita asuinhuoneistoja 
yhtiön taloissa seuraavasti: 

Porras Kerros Huoneisto
numero

Pinta-ala
m2

Huoneistotyyppi Osakkeiden 
numerot

Lukumäärä

Talossa a:

A I 1 100 5 h + k 1-100 100

A I 2 100 5 h + k 101-200 100

A I 3 100 5 h + k 201-300 100

A I I 33 Autotalli 301-311 11

A I II 19 Autotalli 312-317 6

Talossa b

B I 4 31 1 h + kk 318-348 31

B I 5 34 1 h + kk 349-382 34

B I 6 35 1 h + kk 383-417 35

B I 7 54 2 h + k 1742-1795 54

B II 8 69 3 h + k 418-486 69

B II 9 35 1 h + kk 487-521 35

B II 10 54 2 h + k 522-575 54

B III 11 69 3 h + k 576-644 69

B III 12 35 1 h + kk 645-679 35

B III 13 54 2 h + k 680-733 54

C I 14 69 3 h + k 734-802 69

C I 15 35 1 h + kk 803-837 35

C I 16 54 2 h + k 838-891 54

C II 17 69 3 h + k 892-960 69

C II 18 35 1 h + kk 961-995 35

C II 19 54 2 h + k 996-1049 54

C III 20 69 3 h + k 1050-1118 69
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C III 21 35 1 h + kk 1119-1153 35

C III 22 54 2 h + k 1154-1207 54

D I 23 69 3 h + k 1208-1276 69

D I 24 35 1 h + kk 1277-1311 35

D I 25 54 2 h + k 1312-1365 54

D II 26 69 3 h + k 1366-1434 69

D II 27 35 1 h + kk 1435-1469 35

D II 28 54 2 h + k 1470-1523 54

D III 29 69 3 h + k 1524-1592 69

D III 30 35 1 h + kk 1593-1627 35

D III 31 54 2 h + k 1628-1681 54

D I 60 Kerhotila 1682-1741 60

Yhteensä 1830 m2 1795 osaketta

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät:

talossa b: Autotalli 1 19,7 m2, Autotalli 2 15,3 m2, Autotalli 3 31,2 m2

ja kellarikerroksessa olevat tilat: saunaosasto, pesutupaosasto, 
lämmönjakohuone, väestönsuoja ja muut varastot, joiden käytöstä päättää
hallitus.

5 § Vastikkeet
Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan hallitsemistaan huoneistoista 
yhtiölle suoritettavan hoito- ja pääomavastikkeen sekä käyttökorvausten 
suuruuden. Hoito- ja pääomavastikkeen perusteena käytetään edellä 4 
pykälässä mainittuja osakkeiden lukumääriä.

Pääomavastikkeella katetaan yhtiön pitkävaikutteiset menot, jotka 
aiheutuvat kiinteistön peruskorjauksesta ja uudistuksesta.

Hoitovastikkeella katetaan kaikki muut paitsi käyttökorvaukset, 
vesimaksut ja pääomavastikkeella katettavat yhtiön menot.

Huoneistokohtaisesti kulutetusta vedestä suoritetaan ennakkoon 
yhtiökokouksen määräämä vesimaksu huoneistossa asuvien henkilöiden 
lukumäärän perusteella. Ennakkoon maksetut vesimaksut tasataan
huoneistokohtaisen mittauksen perusteella kerran vuodessa. Vesimaksu 
lasketaan erikseen kylmälle ja lämpimälle vedelle, jolloin lämpimän veden
hinnoittelussa otetaan huomioon myös veden lämmittämisestä aiheutuva 
kustannus.

Vastikkeiden, vesimaksujen sekä käyttökorvausten maksuajan ja -tavan 
määrää yhtiön hallitus.

6 § Laina- ja hankeosuuden suorittaminen
Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle 
pääomavastikeperusteen mukaan laskettava osuutensa yhtiön 
pitkävaikutteisista menoista, jotka aiheutuvat kiinteistön ja 
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rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja 
uudistuksesta. 

Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. 
Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan suorituserän 
suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut suoritukset yhtiön on
viipymättä käytettävä lainaosuuden tai hankeosuuden lyhentämiseen 
sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Mikäli yhtiö on nostanut lainaa, tulee lainaosuusmaksut määrätä 
siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa 
lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja 
mahdolliset indeksiehdoista tai muista vastaavista aiheutuneet 
pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö 
osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Jos yhtiö lainoja lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin 
osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut,
osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut 
lisämeno.

Osakkeenomistajalta, joka on kokonaan maksanut osuutensa 
ensimmäisessä momentissa mainituista menoista, perittävä vastike 
lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi
ko. menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut osuudestaan 
vain osan, määrätään hänen osaltaan pääomavastike siten, että 
sillä katetaan vielä osakkeenomistajan maksamattoman lainaosuuden 
tai hankeosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

7 § Ilmanlämpöpumpun kunnossapitovastuu
Osakkeenomistaja vastaa asentamansa tai asennuttamansa 
ilmalämpöpumpun ja siihen liittyvien asennusten kunnossapidosta 
kokonaisuudessaan. Osakkeenomistaja vastaa siten mm. 
ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön sekä niihin liittyvien 
johtojen, putkistojen ja näiden vaatimien läpivientien tmv. 
kunnossapidosta. Osakkeenomistaja vastaa lisäksi kaikista 
ilmalämpöpumpun ja siihen liittyvien asennusten yhtiölle 
aiheutuneista lisäkustannuksista, kuten esim. ilmalämpöpumpun ja 
siihen liittyvien asennusten purun ja ennalleen saattamisen 
aiheuttamista kustannuksista yhtiön suorittaman kunnossapito-, 
uudistus tms. toimenpiteen yhteydessä, sekä myös näiden yhtiön 
rakennukselle tai huoneistoille aiheuttamista vioista ja niiden 
korjaamisen kustannuksista.

Osakkeenomistajan vastuu on edellä mainittu, vaikka 
ilmalämpöpumppu olisi toteutettu edellisen osakkeenomistajan 
toimesta.

Tässä yhtiöjärjestyksessä mainittu vastuu kunnossapidosta käsittää
vastuun huollosta, hoidosta, korjaamisesta, perusparantamisesta ja
uudistamisesta sekä mainittujen toimenpiteiden kustannuksista.
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8 § Hallitus 
Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksessa 
käsiteltäviin asioihin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 
vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Jäsenet 
valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 § Hallituksen toimintaohje 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä 
vaativat. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen 
jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten 
jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksissa 
on pidettävä pöytäkirjaa, joka on joko kaikkien läsnä olleiden tai
kokouksen puheenjohtajan ja vähintään yhden hallituksen siihen 
valitseman jäsenen tai isännöitsijän allekirjoitettava. 

10 § Isännöitsijä 
Yhtiöllä on isännöitsijä, jonka valinnasta ja erottamisesta 
päättää hallitus. Isännöitsijän velvollisuutena on yhtiökokouksen 
ja hallituksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa ja 
huolehtia kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta. Isännöitsijä ei 
saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Isännöitsijän palkkiosta 
päättää hallitus.

11 § Toiminimen kirjoitusoikeus 
Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja 
isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä 
tai se tai ne, jotka hallitus siihen erikseen valtuuttaa.

12 § Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) 
varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei 
varatilintarkastajaa valita.

Mikäli yhtiökokous niin päättää, valitaan yhtiölle 
toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan toimikausi on 
kalenterivuosi, ja tehtävät päättyvät ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 § Tilikausi 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta tulee olla valmiina neljän
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jolloin tilinpäätös 
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on viimeistään annettava tilintarkastajalle sekä 
toiminnantarkastajalle.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa 
tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle vähintään kolme 
viikkoa ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista 
yhtiökokousta.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan mahdollisesti tekemistä 
muistutuksista hallitus antaa kirjallisen selvityksen 
yhtiökokoukselle.

14 § Yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun 
mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiötä koskeva asia 
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä
kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista
osakkeista kirjallisesti sitä hallitukselta vaativat ilmoittamansa
asian käsittelemistä varten.

Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen tapahtuu asunto- 
osakeyhtiölaissa määrätyn määräajan puitteissa.

15 § Kokouskutsu 
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan jokaiselle osakkeenomistajalle 
kirjallisesti tämän yhtiölle ilmoittamalla posti- tai 
sähköpostiosoitteella tai muulla tietoliikenneyhteydellä.

Kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon 
Maanmittauslaitokselle, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan 
jokaiselle osakkeenomistajalle kirjallisesti tämän 
osakehuoneistorekisteriin ilmoittamalla postiosoitteella tai 
kutsun toimittamista varten ilmoittamalla sähköpostiosoitteella 
tai muulla tietoliikenneyhteydellä.

Kutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 
kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta.

16 § Varsinainen yhtiökokous 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
ESITETTÄVÄ 

1. edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus;
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2. tilinpäätökseen liittyvät tilintarkastuskertomus ja mahdollinen
toiminnantarkastuskertomus;

3. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön 
rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta 
seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti 
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin 
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin;

4. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista 
huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden 
tekoajankohdat;

PÄÄTETTÄVÄ 

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

6. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai 
tappio antaa aihetta; 

7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle 
päättyneeltä tilikaudelta;

8. hallituksen esittämästä talousarviosta, hoito- ja 
pääomavastikkeen sekä vesimaksun ja käyttökorvausten määrästä; 

9. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja 
toiminnantarkastajan palkkioista;

VALITTAVA 

10. hallituksen jäsenet;

11. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

12. tarvittaessa toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan 
sijainen.

17 § Yhtiökokousmenettely 
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. 
Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa
asiamiehen välityksellä. Kukaan ei kuitenkaan saa äänestää 
enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokouksessa edustettujen 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli 
laissa ei ole toisin säädetty. Henkilövaaleissa katsotaan tulleen 
valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. 

Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla ja muu 
äänestys puheenjohtajan äänellä.

18 § Käyttökorvausten rinnastaminen vastikkeisiin
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Yhtiön perimät vesimaksut sekä käyttökorvaukset, kuten saunamaksut
ja autopaikkamaksut, jotka osakkeenomistaja on sitoutunut yhtiölle
maksamaan, rinnastetaan yhtiövastikkeeseen ja ne voivat olla 
perusteena huoneiston hallintaan ottamiselle asunto-osakeyhtiölain
8 luvussa tarkoitetulla tavalla. Uusi omistaja on vastuussa näiden
laiminlyönnistä asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n mukaisesti.


