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Tervetuloa As Oy Vihermäkeen - opas asukkaille

Yhtiömme 31 asuntoa ja liki 60 asukasta muodostavat kokonaisuuden, joka ei toimi
hyvin ilman kaikkien tiedossa olevia yhteisiä pelisääntöjä. Tähän oppaaseen yhtiön
hallitus on kerännyt keskeisimpiä tietoja yhtiössä asumisesta ja asioista, joita
pidämme yhteisen viihtyvyyden kannalta tärkeinä.  Jos kaipaat lisätietoja, hallituksen
jäsenet, isännöitsijä ja huoltoyhtiö antavat sitä mielellään. Yhteystiedot löydät
porraskäytävän ilmoitustaululta.

1. Perustietoa asunto-osakeyhtiöstä
Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee taloyhtiön toimintaan liittyviä toimintatapoja,
vastuita ja velvotteita. Näistä lain säännöksistä ei voi poiketa. Laki löytyy esim.
internetistä ositteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Yhtiöjärjestyksessä täydennetään asunto-osakeyhtiölain määräyksiä erityisesti yhtiön
hallinnoinnin osalta. Yhtiöjärjestys löytyy taloyhtiön verkkosivuilta.

Järjestyssäännöt ovat yhtiökokouksen hyväksymät taloyhtiön pelisäännöt. Yhtiön
järjestyssäännöt on nähtävillä rappujen ilmoitustaululla.

Yhtiökokous päättää yhtiön hallinnosta valitsemalla hallituksen, joka valitsee
isännöitsijän. Isännöitisijä on taloyhtiön toimitusjohtaja, joka vastaa juoksevien
asioiden hoitamisesta yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaan.



Ilmoitukset ja asiapaperit tilataan seuraavasti

 Isännöitsijätodistus + liitteet tilataan isännöitsijältä
 Saunavuorot tilataan huoltoyhtiöltä
 Ovien avaus tilataan huoltoyhtiöltä
 Korjaus- ja vikailmoitukset ilmoitetaan huoltoyhtiölle

https://www.tapiolanlampo.fi/toiminta-alue/karakallion-huolto-tapiolan-lampo-konserni/
 Autopaikan varaus (16 kpl) tilataan huoltoyhtiöltä
 Autotallin varaus (3 kpl) tilataan huoltoyhtiöltä
 Muut asiat tilataan huoltoyhtiöltä

Taloyhtiössä on käytössä turvalliset iLoq-avaimet.  Asuntoihin on kuulunut alussa
3 avainta.
Avaimista tarkempi selvitys erillisessä dokumentissa menun kohdasta AVAIMET tai
klikkaa linkkiä AVAIMET.
Yhtiön pelastusohje on työn alla ja se löytyy osoitteesta Pelastussuunnitelma.

2. Yhteiset tilat ja järjestelmät
Vuokrattavia autopaikkoja yhtiöllä on käytössä 16 kpl. Autopaikat eivät ole
asuntokohtaisia eivätkä siirry asukkaalta toiselle muuton yhteydessä. Autopaikat on
tarkoitettu vain käytössä oleville autoille. Autopaikan pistoke on pidettävä aina
lukittuna ja johto poistettava lähtiessä turvallisuussyistä.

Autojen asukas-/vieraspaikkoja on 4 kpl, joista 2 kpl on käytössä vain kesäaikana.

Pihaan ajaminen on sallittu vain lyhytaikaista tavaran lastaamista ja purkamista
varten. Tällöin on otettava huomioon pelastusajoneuvojen esteetön pääsy pihalle
kuten myös pihalla leikkivät lapset. Kerro tämä myös vieraillesi. Pihalle pysäköiminen
on kielletty.

Piha-alueella ja pihalla sijaitsevat kalusteet ovat kaikkien käytettävissä.
Taloyhtiön kalusteita, puita ja istutuksia ei saa turmella.

Hiekkalaatikko on kaikkien käytettävissä. Lelut on käytön jälkeenpalautettava
laatikkoon.

Pyykin kuivausta varten on tilat C-rapun kellarissa pyykinpesuhuoneen takana.

Pyykinpesuhuone sijaitsee C-rapun kellarissa ja jokainen, joka käyttää pyykkikonetta
kirjaa pesunsa huoneessa olevaan kirjaan. Pesut ovat asukkaille ilmaiset.

Mankeli löytyy C-rapun kellarin pyykinpesuhuoneesta. Mankeli on maksuton ja
käytettävissä ilman ajanvarausta.

Mattojen tomutusteline on talon päädyssä takapihalla. Tomutusajat löytyvät
järjestyssäännöistä.

Sauna sijaitsee B-rapun kellarikäytävässä. Saunavuorot voi varata huoltoyhtiöltä.
Käyttöaika on 60 min. Sauna lämmitetään torstaisin ja perjantaisin. Varatut
saunavuorot ovat käytössä myös arkipyhinä.



Kylmä - ja verkkovarastoja on molempia yksi huoneistoa kohden. Niissä ei saa
säilyttää mitään räjähdysvaarallista tai helposti syttyvää materiaalia (öljyt, bensat
jne.). Varastotilojen käytävillä ja porrastiloissa ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Pyöräkellari sijaitsee D-rapun pihanpuoleisen oven vieressä.

Urheiluvälinevarasto sijaitsee B-rapun kellarikerroksessa.

Väestösuoja sijaitsee B-rapun kellarikerroksessa.

Jätteet lajitellaan niille tarkoitettuihin jäteastioihin. Sekäjätteelle, biojätteelle,
kartongille ja pahville sekä paperille on omat isot astia. Jäteastiat on tarkoitettu vain
taloyhtiön asukkaiden jätteille. Paperisäiliöön kuuluvat lehdet,  mainokset ja
puhelinluettelot. Kartonkiastiaan kuuluu ruskea pahvi, maitotölkit,
kananmunapakkaukset ja muut vastaavat pahvit. Riko ja taita isot pahvilaatikot niin
että ne vievät siellä mahdollisimman vähän tilaa. Biojäteastiaan voi laittaa
ruuantähteet, kukat ja kukkamultaa. Tähteet voi pakata biohajoavaan muovipussiin
tai sanomalehtipaperiin. Styrox-suojapehmusteet tulee lajitella sekajätteeseen.
Lahja- ja kukkapaperit eivät ole normaalia paperijätettä, joten ne tulee pakata
tiukasti sekajätteeseen. Samoin nauhat ja muut muovikoristeet kuuluvat
sekajätteeseen.

Lasijäte ja metallit laitetaan niille tarkoitetuille jäteastioihin..

Asukkaiden on itse huolehdittava purkujätteiden, huonekalujen, sähkö- ja
elektoniikkaromun, kodinkoneiden ja ongelmajätteiden poisviennistä.
Ongelmajätteiden keräyspiste löytyy esim. Viherlaakson Nesteen
huoltoasemalta.

Jätteiden keräyspisteitä löytyy kauppakeskuksista.

Talossa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmön talteenottojärjestelmä.
Ilmanvaihto ei ole koskaan täysin pois päältä. Ilmanvaihtokojeet imevät ilmaa
huoneistoista poistoventtiilien kautta, joita on keittiöissä ja kylpyhuoneissa.
Poistoventtiilit on säädetty taloyhtiön puolesta optimiasentoon, jolloin ilmanvaihto
ja huoneistomukavuus ovat parhaat mahdolliset. Asukkaan pitää puhdistaa
poistoventtiilit säännöllisesti, mutta venttiilin asentoa ei saa muuttaa venttiiliä
vetämällä tai kiertämällä. Muuttunut asetus vaikuttaa oman huoneiston lisäksi koko
pystylinjaan ja sitä kautta linjan muihinkin asuntoihin. Jos epäilet muuttaneesi
venttiilin säätöä, ota yhteys huoltomieheen. Hän asettelee oikean arvon.



Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus edellyttää myös riittävän korvausilman saantia.
Jokaisen huoneiston ikkunoissa on korvausilmaventtiileitä, joita ei saa laittaa
kokonaan kiinni. Korvausilman puute aiheuttaa ilmanlaadun huononemisen
asunnossa. Korvausilmaventtiileitä säädetään ikkunoiden yläosassa sijaitsevilla
kytkimillä joita on kaksi kappaletta. Kun kytkimet osoittavat ulospäin (oikea kytkin
oikealle, vasen kytkin vasemmalle), on venttiili kokonaan auki. Kytkinten osoittaessa
sisäänpäin, on venttiili kokonaan kiinni. Toisen kytkimen osoittaessa ulospäin ja
toisen sisäänpäin venttiili on puoliksi auki.

Liesituulettimen pitää olla varustettu aktiivihiili suodattimella ja sitä ei saa kytkeä
ilmanvaihtojärjestelmään.

Lämpöä varten taloyhtiössä on kaukolämmöllä lämmitettävä lämminvesi sekä
käyttövesi. Lämminvettä ja sitä kautta huoneiston lämpötilaa säädetään
ulkolämpötilan ja tuulen mukaan. Huoneiston lämpötilaa asukas voi itse säätää
patterien termostaattiventtiileistä. Huoneiston suositeltu lämpötila on noin 21 - 22
astetta. Lämmitysaikana tulee huolehtia siitä, että termostaatteja ei peitetä verhoilla
tai huonekaluilla, koska se häiritsee termostaattien toimintaa. Jos termostaateissa on
ongelmia tai patteri ei lämpene, kannattaa ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön.
Kylpyhuoneen patterin pitää olla lämmin tilan kuivaamisen vuoksi ja siksi sitä ei saa
sulkea. Kostunut lattia kannattaa kuivata. Pyykin kuivatus kylpyhuoneessa ei ole
suositeltavaa. Kylmä ja kostea kylpyhuone voi aiheuttaa homevaurioita.



Yhtiöllä on käytössä DNA laajakaistaverkko.
Laajakaistaverkon nopeus on 10 megaa. Tämä nopeus on yhteisesti käytössä siihen
liittyneillä. Liittymä on ADSL tyyppinen ja se toimii antennipistokkeen kautta.

Taloyhtiössä on kaapeli tv järjestelmä. Operaattorin toimii DNA welho.

DNA taloyhtiölaajakaistan nopeus on 10M ja TV palvelut kuuluvat palveluun.

Laajakaistan käyttö edellyttää kaapelimodeemia, jonka saa DNA-kaupasta. DNA-
modeemi liitetään antennipistokkeeseen ja TV liitetään modeemiin. Modeemi
mahdollistaa langattoman tiedonsiirron asunnossa. Kun modeemi on kytketty TV-
pistokkeeseen ja laitettu virta päälle kestää n. 2 tuntia, jolloin modeemi
rekisteröityy verkkoon. Tämän jälkeen modeemi on käytettävissä.

Käyttöönoton yhteydessä asukkaille jaettiin modeemi Cisco EPC3828D.

TV palvelussa on katsottavissa seuraavat kanavat:

Yle TV1 Kanavanumero 1
Yle TV2 Kanavanumero 2
MTV3 Kanavanumero 3
Nelonen Kanavanumero 4
Yle Fem Kanavanumero 6
Yle Teema Kanavanumero 7
Liv Kanavanumero 8
JIM Kanavanumero 9
TV5 Kanavanumero 10
Kutonen Kanavanumero 11
FOX Kanavanumero 12
AVA Kanavanumero 13
Hero Kanavanumero 14
Frii Kanavanumero 16
Iskelmä/Harju&Pöntinen Kanavanumero 17
Yle TV1 HD Kanavanumero 21
Yle TV2 HD Kanavanumero 22
Yle Fem HD Kanavanumero 25
Yle Teema HD Kanavanumero 27
AlfaTV Kanavanumero 15
MTV Kanavanumero 50
TV7 Kanavanumero 65
France 24 Kanavanumero 93
SuomiAreena HD Kanavanumero 265



3. Muut asiat
Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistoremonteistaan etukäteen kirjallisesti
Käytännössä tämän laajan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja
tapetointityöt.
Ilmoituksessa tulee olla riittävä selvitys remontista kuten esim. suunnitelmat, työselitykset ja
tekoajankohdat. Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Yhtiöllä on oikeus
valvoa, että osakkaan teettämät remontit toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä
vahingoittamatta ja hyvän
rakennustavan mukaan.

Työtä suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn
selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.
Taloyhtiön on säilytettävä osakkaiden remontti-ilmoitukset ja pidettävä niistä luetteloa.
Ilmoituksista on myös mainittava  asuntoa koskevassa isännöitsijäntodistuksessa.

Melua aiheutuvista korjaustöistä ja niiden ajankohdista on myös suotavaa ilmoittaa
porraskäytävän ilmoitustaululla.

Remontin yhteydessä on huomioitava mm. että talon ilmaistointiin ei saa puuttua.
Keittiöremontn yhteydessä on huomioitava ilmapoiston esteetön toimiminen. Keittiön
liesituuletinta ei saa kytkeä suoraan koneelliseen ilmanvaihtoon. Vesilinjojen sulkeminen on
aina tilattava huoltoyhtiöltä.

Kotieläinten ulkoiluttaminen leikkialueella ei ole suotavaa. Pelastusviranomaiset suosittelevat
asunnon oveen tarraa, joka ilmoittaa että asunnossa on kotieläimiä.

Huoneistoihin  kuuluvat  parvekkeet ovat  asukkaiden  käytettävissä  ja  kalustettavissa.
Parvekkeiden  hoitoohjeet  on  jaettu  jokaiseen  asuntoon  ja  se  löytyy  myös  taloyhtiän
verkkosivuilta. Parvekkeiden lämmittäminen ei ole suositeltavaa. Parvekkeilla
grillaaminen on kielletty.

Taloyhtiöllä on omat verkkosivut osoitteessa

http://www.asoy-vihermaki.fi

Verkkosivuilta  löytyy  tarvittavat  yhteystiedot,  useat  tässä  oppaassa  mainitut  asiakirjat
sekä muuta hyödyllistä tietoa.

Verkkosivulta valitsemalla TIETOJA/POSTIA YHTIÖLLE voit lähettää sähköpostia yhtiölle.
Näitä luetaan muutaman päivän välein ja akuutissa ongelmassa käänny isännöitsijän tai
huoltoyhtiön puoleen.

Naapureiden huomioiminen on tärkeää kerrostaloasumisessa. Järjestyssäännöistä selviää ajat
mm. yörauhalle ja remontista ym aiheutuvalle melulle. On suotavaa ilmoittaa naapureille
etukäteen perhejuhlista, jotka kestävät myöhempään kuin klo 22. Huolehdi myös yhteisten
tilojen siisteydestä omalta osaltasi. Asuntojen remonttien yhteydessä porraskäytäviin
joutuneiden roskien ja lian siivous kuuluu asunnon haltijalle.


