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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Asunto Oy Järvenpään Elovainion yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Asunto Oy Järvenpään Elovainion (y-tunnus 2956063-4) asuntokauppalain 2 luvun 23
§:ssä tarkoitetun välitilinpäätöksen kaudelta 1.1. - 18.12.2020. Välitilinpäätös sisältää taseen ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että välitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa välitilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia välitilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on välitilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että välitilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Välitilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet välitilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko välitilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•

tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen
valvonnan sivuuttamista.

•

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
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•

arvioimme sovellettujen välitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja isännöitsijän ollut asianmukaista laatia välitilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

•

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio välitilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan
olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvollisuutenamme on asuntokauppalain 2 luvun 23 §:n mukaan antaa lausunto hallituksen selvityksestä
taloussuunnitelman toteuttamisesta.
Hallitus vastaa selvityksestä taloussuunnitelman toteuttamisesta.
Lausuntonamme esitämme, että selvitys taloussuunnitelman toteuttamisesta on asuntokauppalain mukainen.
Lisätietona toteamme, että rakennusviranomainen on 15.12.2020 hyväksynyt osakeyhtiön rakennukset käyttöön
otettaviksi ja että yhtiön taloudellinen tila rakentamisvaiheen päätyessä vastaa voimassa olevaa taloussuunnitelmaa.
Joensuussa, 6. huhtikuuta 2021
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Elina Laitinen
KHT
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ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN ELOVAINIO
Tilikausi 1.1.2020 18.12.2020

VÄLITILINPÄÄTÖS
18.12.2020
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
Rehtorinkatu 4
04400 Järvenpää
Kotipaikka Järvenpää
Y-tunnus 2956063-4

Välitilinpäätös 18.12.2020 tilikaudelta 1.1.2020 18.12.2020
SISÄLLYS

SIVU

Toimintakertomus
Luovutustase
Liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä

1
2
3-4
5
5

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli
31.12.2030 asti (KPL 2:10.1§)
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2026 asti (KPL 2:10.2§)
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
2956063-4

Tase
Tilikausi 1.1.- 18.12.2020
Luovutustase

VASTAAVAA

1101
1106
1107

1121

1801
1802

1910
1920
1921

18.12.2020

31.12.2019

1 055 600,00
57 000,32
28 788,00
1 141 388,32

57 000,32
26 250,00
83 250,32

Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

9 063 611,68
9 063 611,68
10 205 000,00

2 568 433,71
2 568 433,71
2 651 684,03

Pysyvät vastaavat yhteensä

10 205 000,00

2 651 684,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Rakennusrahastosaamiset
Siirtosaamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

0,00
0,00
0,00
0,00

2 955,01
3 998 724,68
4 001 679,69
4 001 679,69

Rahat ja pankkisaamiset
Nordea -014549
Osuuspankki -480135
Osuuspankki -526937
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 734,46
0,00
1 734,46
4 003 414,15

10 205 000,00

6 655 098,18

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet
Vesi-ja viemäriliittymä
Sähköliittymä
Maa- ja vesialueet yhteensä

Vastaavaa yhteensä
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
2956063-4

Tase
Tilikausi 1.1.- 18.12.2020
Luovutustase

VASTATTAVAA

2001

2021

2051

2621

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Osakepääoma yhteensä
Rakennusrahasto
Rakennusrahasto
Rakennusrahasto yhteensä
Muut rahastot
Lainanlyhennysrahasto
Lainanlyhennysrahasto
Muut rahastot yhteensä
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä

18.12.2020

31.12.2019

2 500,00
2 500,00

2 500,00
2 500,00

4 081 975,00
4 081 975,00

4 081 975,00
4 081 975,00

1 829 640,00
1 829 640,00
0,00
5 914 115,00

4 084 475,00

4 290 885,00
4 290 885,00
4 290 885,00

2 570 623,18
2 570 623,18
2 570 623,18

10 205 000,00

6 655 098,18
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
Y-tunnus 2956063-4

Välitilinpäätös
18.12.2020

Välitilinpäätöksen 18.12.2020 liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)
Tilinpäätöksen laadinnassa on sovellettu 1.1.2016 voimaan tullutta uudistettua kirjanpitolakia. Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen mukaisesti.

Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset (PMA 3:12 §)
Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen
pääasialliset määräykset sekä tiedot omista osakkeita
(OYL 8:5.3,1 ja 8:8.2, 1-3)
Rekisteröity

Kpl

Yhteensä

26 045

2 500,00

Oma pääoma
OMA PÄÄOMA

18.12.2020

31.12.2019

Osakepääoma
Rakennusrahasto
Muut rahastot

2 500,00
4 081 975,00
1 829640,00

2 500,00
4 081 975,00
0,00

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

5 914 115,00

4 084 475,00

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3:6 §)
Lainat rahoituslaitoksilta

6 120 525,00

Lainaosuutensa 18.12.2020 mennessä ovat maksaneet:
A2
110 205,00
A5
74 655,00
A6
110 205,00
B9
110 205,00
D20
110 205,00
D27
103 095,00
E28
184 860,00
E29
110 205,00
E30
74 655,00
F38
199 080,00
F39
119 685,00
F43
119 685,00
G47
201 450,00
G50
201 450,00
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
Y-tunnus 2956063-4

Välitilinpäätös
18.12.2020

Lainaosuussuoritukset yhteensä

1 829 640,00

Lainaosuussuoritukset rahastoitu 30.8.2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaan.
Jää pitkäaikaista vastuuta

4 290 885,00

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt (PMA 3:7 §)
Yhtiöllä on rasitustodistuksen mukaan kiinnityksiä yhteensä 8 000 000,00 euroa.
Kiinnityskohde: 186-22-2232-1, 22 kaupunginosa Lepola, tontti 1, pinta-ala 5570 m2
Panttikirja
947753

pvm
28.12.2018

pääoma
8 000 000,00

Haltija
Pohjois-Karjalan Osuuspankki

Yhtiöllä on rasitesopimus Järvenpään kaupungin kanssa tontilla sijaitsevasta LPA-alueesta.
Tontilla 186-22-2232-1 on pysyvä oikeus 33 auton pitämistä varten.

Saadut vakuudet
Perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuutus on Vakuutusyhtiö Fennian myöntämä
asuntokauppalain mukainen rakennusvirhevakuutus.

Käytetyt kirjanpitokirjat

Päivä-ja pääkirjat atk-tulosteena.
Tilinpäätös sidottuna.
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Asunto Oy Järvenpään Elovainio
Y-tunnus 2956063-4

Välitilinpäätös
18.12.2020

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Hallituksen allekirjoitus
____________________

.

. 2021

______________________
Teemu Auvinen, puh.joht.

____________________
Eerik Hemmo, hall.jäsen

______________________
Väänänen Miikka, hall. jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
____________________

.

. 2021

TILINTARKASTUSYHTEISÖ ERNST & YOUNG OY
____________________
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ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN ELOVAINIO
YHTIÖJÄRJESTYS
1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Järvenpään Elovainio ja kotipaikka Järvenpää.
2 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on omistaa Järvenpään kaupungin 22. kaupunginosan
korttelissa 2232 sijaitsevaa tonttia numero 1, sekä omistaa ja hallita tälle
tontille rakennettavia asuinrakennuksia sekä rasitesopimuksen nojalla hallita
Järvenpään kaupungin 22. kaupunginosan korttelin 2231 LPA -tontilla numero
1 sijaitsevia 33 autopaikkaa.
Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta
lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.
3 § OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa. Osakkeita on
yhteensä 26.210 kappaletta.
Osakekirjat painetaan asunto-osakeyhtiön osakekirjojen painamiseen
hyväksytyssä painolaitoksessa.
4 § HUONEISTOSELITELMÄ
Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön talossa
seuraavasti:
Huon.
nro
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B9
B10
B11
B12
B13

Tyyppi
1h+kt
2h+kt
3h+kt+s
1h+kt
1h+kt
2h+kt
1h+kt
2h+kt
2h+kt+s
1h+kt+valo.
2h+kt+s+valoullakko
1h+kt+valoullakko
2h+kt+s+valoullakko

Pinta-ala Kerros
m2
31,5
1
46,5
1
63,5
1
31,5
2
31,5
2
46,5
2
31,5
2
46,5
2
46,5
1
43,5
2
66,5
2
43,5
2
66,5
2

Osakkeiden Osakkeiden
lukum.
numerot
315
1-315
465
316-780
635
781-1415
315
1416-1730
315
1731-2045
465
2046-2510
315
2511-2825
465
2826-3290
465
3291-3755
435
3756-4190
665
4191-4855
435
4856-5290
665
5291-5955

C14
C15
C16
C17
C18
C19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
G47
G48
G49
G50

1h+kt
1h+kt
1h+kt
1h+kt+valoullakko
1h+kt+valoullakko
1h+kt+valoullakko
2h+kt+s
1h+kt
2h+kt+s
1h+kt
2h+kt+s+valoullakko
1h+kt+valoullakko
2h+kt+s+valoullakko
1h+kt+valoullakko
4h+kt+s
2h+kt
1h+kt
2h+kt
2h+kt+valoullakko
1h+kt+valoullakko
2h+kt+valoullakko
1h+kt+valoullakko
2h+kt+s+valoullakko
4h+kt+s
4h+kt+s
2h+kt+s
3h+kt+s
2h+kt+s
1h+kt
2h+kt+s
1h+kt
2h+kt+s
3h+kt+s
4h+kt+s
3h+kt+s
3h+kt+s
4h+kt+s

31,5
31,5
31,5
43,5
43,5
43,5
46,5
31,5
46,5
31,5
66,5
43,5
66,5
43,5
78,0
46,5
31,5
46,5
66,5
43,5
66,5
43,5
66,5
84,0
84,0
50,5
69,5
50,5
34,0
50,5
34,0
50,5
69,5
85,0
75,0
75,0
85,0
====
2.582,5

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1 ja 2
1 ja 2
1 ja 2
1 ja 2

315
315
315
435
435
435
465
315
465
315
665
435
665
435
780
465
315
465
665
435
665
435
665
840
840
505
695
505
340
505
340
505
695
850
750
750
850
====
25.825

5956-6270
6271-6585
6586-6900
6901-7335
7336-7770
7771-8205
8206-8670
8671-8985
8986-9450
9451-9765
9766-10430
10431-10865
10866-11530
11531-11965
11966-12745
12746-13210
13211-13525
13526-13990
13991-14655
14656-15090
15091-15755
15756-16190
16191-16855
16856-17695
17696-18535
18536-19040
19041-19735
19736-20240
20241-20580
20581-21085
21086-21425
21426-21930
21931-22625
22626-23475
23476-24225
24226-24975
24976-25825

10
10
10
10
10
10
10
10
10

25826-25835
25836-25845
25846-25855
25856-25865
25866-25875
25876-25885
25886-25895
25896-25905
25906-25915

Autokatospaikat:
AK1
AK2
AK3
AK4
AK5
AK6
AK7
AK8
AK9

14,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

AK10
AK11
AK12
AK13
AK14

12,5
12,5
12,5
12,5
14,0
====
178

10
10
10
10
10
====
140

25916-25925
25926-25935
25936-25945
25946-25955
25956-25965

14,0
12,5
12,5
14,0
14,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,0
====
206

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
====
80

25966-25970
25971-25975
25976-25980
25981-25985
25986-25990
25991-25995
25996-26000
26001-26005
26006-26010
26011-26015
26016-26020
26021-26025
26026-26030
26031-26035
26036-26040
26041-26045

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

26046-26050
26051-26055
26056-26060
26061-26065
26066-26070
26071-26075
26076-26080
26081-26085
26086-26090
26091-26095
26096-26100
26101-26105
26106-26110
26111-26115
26116-26120
26121-26125
26126-26130
26131-26135

Autopistokepaikat:
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16

LPA-alueen autopistokepaikat
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18

AP19
AP20
AP21
AP22
AP30
AP31
AP32
AP33
AP34
AP35
AP36
AP37
AP38
AP39
AP40

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
====
412,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
====
165

====
3.379,0

====
26.210

26136-26140
26141-26145
26146-26150
26151-26155
26156-26160
26161-26165
26166-26170
26171-26175
26776-26180
26181-26185
26186-26190
26191-26195
26196-26200
26201-26205
26206-26210

Taloyhtiön piha-alueiden ja LPA -alueen autopaikkojen kunnossapidosta ja
huollosta vastaa taloyhtiö kustannuksellaan.
Jokaiselle huoneistolle kuluu huoneistokohtainen irtainvarasto.
Yhtiön hallintaan jäävät lämmönjakohuone, sähköpääkeskushuone,
ulkoiluvälinevarasto, korttelitupa/saunarakennus, polkupyöräkatokset.
Varastotiloissa ei ole lupa varastoida paloturvallisuutta tai muuta turvallisuutta
vaarantavia aineita tai materiaaleja
5 § VASTIKE
Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista
suoritettavan vastikkeen, joka jakautuu hoito- ja pääomavastikkeeseen.
Hoitovastikkeella katetaan yhtiön kiinteistön ja rakennuksen käytöstä ja
kunnossapidosta sekä yhtiölle kuuluvista muista velvoitteista aiheutuvat
menot. Hoitovastike lasketaan käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittujen
huoneistojen pinta-alojen suhdetta.

Pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat yhtiön
kiinteistön ja rakennusten hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja
uudistuksesta. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi pitkäaikaisten tai niitä
vastaavien lainojen korko-, kuoletus- ja vakuusmenot.
Pääomavastike lasketaan käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittujen

huoneistojen pinta-alojen suhdetta.
Pääomavastikkeet on yhtiössä tuloutettava siltä osin, kun tuloutus ei
tarkoituksenmukaisten veropoistojen tultua hyödynnetyiksi johda yhtiölle
verotettavan tulon muodostumiseen.
Autopaikkavastiketta peritään autopaikkaosakkeiden (sekä
autokatospaikkojen että yhtiön alueella ja LPA-alueella sijaitsevien
pistokepaikkojen) haltijoilta ja autopaikkavastikkeella katetaan kustannukset,
jotka aiheutuvat yhtiölle autopaikkojen käytöstä, hoidosta ja ylläpidosta.
Autopaikkavastike lasketaan perustuen huoneistojen hoitovastikkeeseen
käyttäen seuraavia kertoimia: autokatososakkeiden hoitovastikekerroin on 0,3
ja autopistokeosakkeiden hoitovastikekerroin on 0,2. Autopaikkavastike
määrätään kaikille autokatososakkeille samansuuruisena ja kaikille
pistokepaikoille samansuuruisena. Autokatos- ja autopistokeosakkeista ei
peritä pääomavastiketta eikä niihin kohdistu pitkäaikaisia lainoja.
Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää hallitus.
Huoneistokohtaisesti kulutetusta kylmästä ja lämpimästä käyttövedestä sekä
jätevedestä suoritetaan eri korvaus, jonka suuruuden määrää yhtiön hallitus
käyttäen perusteena huoneistoihin asennettujen mittareiden osoittamia
kulutuslukuja. Ennakkovesimaksu peritään huoneistoissa asuvien henkilöiden
lukumäärän mukaan.
Huoneistoissa kuluttamansa sähkön maksaa kukin osakkeenomistaja suoraan
sähköntoimittajalle tekemänsä sähkösopimuksen mukaisesti.
6 § LAINAOSUUS
Yhtiölle on otettu kiinteistön rakentamista varten pitkäaikaista lainaa. Osakkeet
nrot 25826-26210 (autokatos- ja autopistokepaikat) ovat vapaat yhtiön
kiinteistön hankintaa ja rakentamista varten otetusta pitkäaikaisesta lainasta
eli ovat velattomia.
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pintaalojen suhteessa laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Hallitus
voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden.
Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset on viipymättä
käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on
tarkoitettu.
Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksina kertyvillä
varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä
menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuvat pääomalisäykset
laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää
vastaavia lainojaan. Jos yhtiö, lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä,
joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja
muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä
aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike
lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä
ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista.
Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan,
määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista
menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan
vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.
Yhtiökokous päättää lainaosuussuoritusten tulouttamisesta tai
rahastoimisesta.
7 § KUNNOSSAPITOVASTUU
Vastuu huoneistokohtaisten parvekelasien korjaamisesta, kunnossapidosta ja
niistä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista sekä mahdollisista
vahingoista kuuluu yhtiölle riippumatta siitä, onko ne asennettu huoneistoon
alkuperäisien rakennussuunnitelmien perusteella, rakennusaikana tilattuna
lisä- ja muutostyönä vai jälkikäteisenä osakkeenomistajan omana tilauksena.
Vastuu sähköjärjestelmään liitetyn palovaroittimen huollosta ja
kunnossapidosta kuuluu yhtiölle. Huoneistoissa sijaitsevien
sähköjärjestelmään liitettyjen palovaroittimien paristot kuuluvat osakkaan
kunnossapitovastuulle.
Vastuu ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdosta kuuluu yhtiölle.
8 § HALLITUS
Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää
hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
9 § HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten
jakautuessa tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan mielipide ja
puheenjohtajan vaalissa arpa.
Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olleiden
allekirjoitettava.

10 § ISÄNNÖITSIJÄ
Yhtiön isännöitsijän ottaa ja erottaa hallitus. Isännöitsijän velvollisuutena on
yhtiökokouksen sekä hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön
juoksevaa hallintoa. Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää yhtiön
hallitus.
11 § TOIMINIMENKIRJOITUS
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen
oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.
12 § TILINTARKASTAJAT
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan
toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi ja hänen
tehtävänsä päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

13 § TILINPÄÄTÖS
Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.
Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.
Tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta tulee olla valmis neljän kuukauden
kuluessa, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine
asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajalle.
Tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä sekä annettava
tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen
varsinaista yhtiökokousta.
14 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
15 § YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
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 vaativat
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava

neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
16 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjallisesti
kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen.
Kokouskutsut tulee toimittaa aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahta
viikkoa ennen kokousta.
17 § VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä
1) tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
2) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön
rakennuksen/rakennusten ja kiinteistön/kiinteistöjen kunnossapitoon
yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti
osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä
3) hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista
kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat;
päätettävä
4) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
7) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;
8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9) hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
10) hallituksen jäsenet;
11) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat on
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

18 § ÄÄNIOIKEUS
Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osaketta.
Poissa olevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen
kautta. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä
osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laissa tai
yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan tulee
päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa, joissa
arpa ratkaisee tuloksen.
19 § AUTOPAIKKAOSAKKEEN LUNASTUSOIKEUS
Jos autopaikan (autokatospaikan tai pistokepaikan) hallintaan oikeuttava
osake siirtyy millä tahansa saannolla muulta kuin yhtiön perustajaosakkaalta
yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle eikä samassa yhteydessä siirretä
tämän yhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat yhtiön jonkun huoneiston hallintaan,
on siirronsaajan ilmoitettava siirrosta hallitukselle viipymättä; ja yhtiön
osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa siirron kohteena oleva
osake. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen ja yhtiön
toissijainen. Mikäli lunastusta haluavia osakkeenomistajia on useita, etusijalla
ovat osakkaat, joilla ei vielä ole autopaikkaosaketta. Mikäli lunastukseen
oikeutettuja osakkeenomistajia on useita, ratkaisee yhtiön hallitus arvalla
lunastukseen oikeutettujen etusijajärjestyksen. Muilta osin
autopaikkaosakkeen lunastukseen noudatetaan asunto-osakeyhtiölain
määräyksiä.

