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Yhtiöj ärj estys

1 S Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Odysseus.

2 S Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 S Yhtiön toimial-a

Yhtiön haflitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti Ja
hallintaperuste :

Kiintei stötunnus : 0 91 0 4 902"1 400L1,
Kiinteistön hallintaperuste: wuokra
Llsätieto: Määräosa 40/70 kiinteistöstä 9I-49-214*l'1-

Kiintei stötunnus : 0 91 0 4 9027 4000 4

Kiinteistön hal-l-intaperuste : vuokra

Lisåti-eto:
Yhtiön toj-mj-alana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin
kaupungin 49. kaupunginosan korttel-issa 2'14 sijaitsevaa tonttia
nro 4 (91--49-214-4) sekå omistaa ja hallita tontil-le
rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on hallita
vuokraoikeuden nojalla pi-hakannen alapuolisella mäåråatall-a 3
(kooltaan 1753 m2), 40/70 suuruj-sta määråosaa Helsingin kaupungin
49. kaupunginosan korttelissa 2'74 sijaitsevasta tontista nro 1-1-

(91-49- 27 4-LI). Huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta*alasta
enin osa on varattu osak-keenomistajille asuinhuonej-stoiksi.
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: 4 S Huoneistosel-itel-må

A4

Krs. 2

7 *1,65 49

"'-.,.2h+k t+pe+s+vh 54, 50 m2 1-66-223 58

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja multa tiloja yhtiön
rakennuksissa sekä autopaikkojä seuraavasti:

huoneistot:
akkeet Lkm Käyttötarkoitus

asuinhuoneist<>14 74

-rL6 42 asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

A5 4h+kt+2pe+s 93,50 m2 224-319 96 asuinhuoneisto



Krs.

A6

Krs.

A7

Krs.

AB

Krs.

A9

Krs.

A10

Krs.

All

Krs.

AL2

Krs.

A13

Krs.

2

?

?

J

3

4

4

4

4

th+kt*pe

2h+kt.+pe

2h+kt+pe*s*vh

4h+kt*2pe*s

th+kt+pe

2h+kt*pe

2hfkt+pe*s*vh

4h*kt+2pe*s

39,00 mz

46,04 m2

54r50 m2

93,50 m2

39r 00 m2

46,00 m2

54r50 m2

93,50 m2

0

32A-36L 42

362-410 49

4LL-468 58

469-564 96

565-606 42

607-655 49

656-7l.3 58

1L4-BO9 96

810-851 42

852-900 49

901-958 58

959-1054 96

1ntr.c,_

11 95
L4I

11"96-
1335

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneist<>

asuinhuoneist<:
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00

m2

m2

m2

m2

m2

A l-9 4h+kt+2pe+s+w 137,50 m2

ctkhh*aul-a

Krs . 6. j a parvi, Krs . l-km 2

1-40 asuinhuoneisto



Talo B
Osoite: Haakoninlahdenkatu 9, Helsinki

TaJ.o B, Haakoninlatrdenkatu 9, Helsinkj. huonej-stot:
Nro Huoneisto- Pinta-ala Osakkeet Lkm

tvvppi
B 20 2h+kt+pe+vh 55,00 m2 1-336- 58

13 93

Käyttötarkoitus

asuinhuoneisto

12 asuinhuoneisto

59 asuinhuoneisto

96 asuinhuoneisto

tro asuinhuoneisto

'72 asuinhuonei-sto

82 asuinhuoneisto

96 asuinhuoneisto

tro asuinhuoneisto

12 asui-nhuoneisto

o

Krs. L

B2L

Krs. L

822

Krs. 1-

823

Krs. 2

824

Krs. 2

825

Krs. 3

830

L394-
L465

3h+kt+pe*s*vh 68r50 m2

2h+kt+pe*s*kh 55r50 m'z

h*vh

4h+kt+2pe+s 93r 50 m2

2h*kt+pelvh 55,00 m2

3h+kt+pe*s*vh 68,50 m2

m2

L466-
1524

1525-
7624

\62r-
L67 B

L67 9*
1750

1,7 5L-
L832

t_8 33-
I92B

1_929-
1986

1987.
2058

2059-
2140

m2

m2

m2

4h+kt+pe+s+wc 80,00 m2 B2 asuinhuoneisto



Krs. 3

B 31

Krs. 4

832

Krs. 4

833

Krs. 4

B 34

4h+kt+2pe+s 93,50 m2

2h*kt+pe+vh 55,00 m2

3h+kt+pe*s*vh 68r50 m2

4hfkt*pe+s+lrc 80, 00 m2

4h+kt+zpe+s 93,50 m2

96 asuinhuoneisto

58 asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

96 asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisto

asuinhuoneisLo

asuinhuoneisto

Käyttötarkoitus

asuinhuoneisto

2141,-
2236

2237 -
2294

2295-
2366

N
@

82

Krs. 4

835 2449-
2544

Krs. 5

B 36 2h*kt+pe*vh 55,00 m2 2545-
2642

5B

Krs. 5

Bs7 3h+ict+pe+s +vh 68150 m2 2603*
261 4

261 5- B2
27 56

2157- 1_4 0
2896

2897 - 13l-
3021

nki

Talo C, Haakoninlahdenkatu 9, IleJ-sinki huoneistot:
Nro Huoneisto- Pinta-al-a Osakkeet Lkm

tvvppi
C 4! 3h+kt+pe 601 00 m2 3O2B- 63

2367 -
24 48



Krs. 2

c42

Krs. 2

c43

Krs. 2

c44

3h*kt+pe*s*vh 66r50 m2

4h*kt*pe+s+wc 90,00 m2

fvh

4h+kt+pe+s+wc 79,50 m2

4h+kt+pe+s+wc 79,50 mz

m2

m2

m2

m2

4h+kt+pe+s+wc 90r00 m2

*vh

10 asuinhuoneisto

at

3090

3091-
31 60

31 61-
?otro

@

c47

Krs. 3

AE
\- .tJ 3h+kt+pe*s*vh 66,5A m2

Krs. 3

c46 4h+kt+pe+s+wc 90r 00 m2

*vh

Krs. 3

asuinhuoneisto

3253*
JJJ 4

at asuinhuoneisto

3335 -
3404

tl) asuinhuoneisto

34 05-
3496

92 asuinhuoneisto

3497 -
3578

B2 asuinhuoneisto

351 9-
364 B

70 asuinhuoneisto

3649-
31 4A

92 asuinhuoneisto

37 4I*
3822

at asuinhuoneisto

3823-
3892

1n asuinhuoneistc>

Krs. 4

traV JZ

Krs. 5

38 93-
3984

92 asuinhuoneisto



c53

Krs. 6

c54

Krs. 6

trtr

Krs. 6

c 56

4h+kt+pe+s+wc 79,50 m2

3h*kt+pe+s+vh 65,50 m2

4h+kt+pe+s+wc 90r 00 m2
+vh

4h+kt+pe+s+wc 137r 50 m2

*khh*au1a

4h+kt+2pe+s+a 1-29,50 m2

ula

OL asuinhuoneisto

10 asuinhuoneisto

92 asuinhuoneist<:

140 asuinhuoneisto

132 asuinhuoneisto

3985-
40 66

4061 -
4136

4131 -
4228

4229-
4368

4369*
45 00

o

Krs. 7.ja parvl, Krs.lkm 2

c57

Krs. 7.ja parvi, Krs.lkm 2

Koko yhtiötä koskeva Lisåtieto
Yhtlön väl-ittömään hallintaan jäåvät kerrostalon A-portaan 1. kerroksessa
sijaitsevat asuntojen irtaimistovarastot, ulkoil-uväIinevarasto,
lastenvaunuvarasto sekä viherhuone, B-portaan 1. kerroksessa sijaitsevat.
asuntojen irtaimistovarastot, ulkoiluväl-inevarasto, lastenvaunuvarasto
sekä viherhuone ja 6. kerroksessa sljaitsevat kerhotj-la ja talosauna, C-
portaan 1. kerroksessa sijaitsevat asuntojen irtaimistovarastot ja
våestönsuojä, ulkoiluvålinevarasto, talovarasto, talopesula, kuivaushuone

. ,j'4",_viil"-rhu,one sökä 2-,'kerroksessa sijaitseva Iastenvaunuvarasto.

.." :.,'Yhtiöri välittömään hal:l-intaan jää myös 4A kappaletta autohallipaikkoja
' -..," "nrot ro7-t28, 143-1'53, åäta,rzolne.-''' : t)

: .t., ',. .; -t ':;:tt'!' l,

' :'. Yhtiötä si-tovat seuraavåt''äopimukset ja nii-ssä sovitut oikeudet ja': i vel-vol-l-isrrudet: . 'l ', ,, '., ":,.,.. "'

'i .i 
', '.t',

; , .- Helsingin kaupungrin'49.. kaupunginosan korttelin 49274 tonttien 1-11
t I, -väflnen' kiinteistöjen yhteisjårjåstelyjå koskeva rasitesopimus.

| . . :1. '... .. .. ,.: ..:::-'::' : ti:' ' '' '5.g Yhtiön' L'oimi.nimefr kirjoittavat hal-lituksen puheenjohtaja ja
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',-',.,6.S Yhtriökokous määrää yhtiöIle suoritett.avan vastikkeen suuruuden.
':. i'; i. ...

''
,, Vast-ike jakautuu pääoma-, hoito- ja vesivastikkeeseen.

':: .' lt .

'. ,;!.
i,, 'r

Huonei.s.ta-je-n påäomavastikkeel-l-a katetaan kaikki ne menot, jotka yhtiölle
aiheutuvat pitkäaikaisten tai niitä vastaavien l-ainojen koroista,
mahdollisista indeksikorotuksista, lyhennyksistå ja muista lainojen
hoj-toon liittyvistä kustannuksista. Päåomavastike lasketaan käyttäen
perusteena edellå 4 S:ssä mainittuja pinta*aloja ja se on mååråttävä yhtä
suureksi kultakin neliömetril-tä, ellei 7 S:stä muuta johdu.



Huoneistoista perittävällä hoitovastikkeella katetaan yhtiön muut kuin
pääomavastikkeella ja vedestä perittävåflä vastikkeelta ja erillisellä
korvauksella katettavat kustannukset. Hoitovastike lasketaan kåyttäen
edellä 4 S:ssä mai-nittuja pinta-aloja ja se on måärättävä yhtä suureksi
kultakin neliömetril-tä.

Veden kulutuksesta peritään erill-inen vastike huoneistokohtaisen lämpimän
ja kytmån veden kul-utusmittauksen perusteella. Hall-itus voi mäårätä
perittäväksi ennakkomaksun kr-rlutetusta vedestä asuinhuoneistojen osalta
huoneistossa asuvien henkilöiden l-ukumäärän mukaisessa suhteessa.

Pääoma-, hoito ja vesivastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön
hallitus.

7 S Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölte huoneistojen
4 S:ssä mainittujen pinta-alojen mukaan laskettavan osuutensa yhtiön
pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai yhtiökokouksen päättämissä
erisså. Suoritust.en tulee tapahtua hallituksen måäråäminä aikoina.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike
lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikj-sta muista paitsi edeltä
mainj-tuista pois maksetuista lainoista aiheutuneista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään
hänen osaltaan vastike siten, että siihen edetlä malnituista muista
menoista aiheutuvan osuuden lisåksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan
viel-å maksamattoman laj-naosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

osakkeenomistajilta vastaanotetut l-ainaosuussuoritukset. yhtiön on
viimelstäån lainoia seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön
niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet.

6

I S Yhtiön asioi.ta,'mikäIi ne eivät kuul-u yhtiökokouksen käsitel-täviin,
'hoiLaa.'halli[us, johon. kuuluu vähintään kolme ja enintåän viisi
varsj-nåista jäsentä .' ,"' ",,

'.":

j :t varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

; g S Hallitus va]-itsee keskuudeslaan puheenjohtajan ja kokoontuu
, , : puheenjohi:ajan kutsusta, nran usein kuin yhtiån asiat sitä vaaLivat.

' : : Halfitus .bn paatosvaltainen, kun saapuvilfa on enemmån kuin puolet sen' : j,äsenistär.': Asiat r-atkaistaän'enemmistöpäätöksin. Äänten ;akautuessa tasan,

1-0 S Yåtiöll-ä voi oll-ä hallituksen nimittämä isännöitsijä, jonka tulee
ha]lituksen ohj.ei-den ja määräysLen mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa
hal-lintoa. Isännöitsijä ei saa toimia yhtiön hallj-tuksen puheenjohtajana.

fsånnöitsijä1le suoritettavan palkkion suuruuclen määrää yhtiön hallitus.

11 S Yhtiössä on yksi varsinainen titintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Mikäl-i varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-
tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei val_ita.



Tilintarkastajan toimikausi kåsittää valinnan
til-ikauden ja hänen tehtåvänsä päättyy vaalin
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

tapahtuessa kul-umassa olevan
jålkeisen ensimmäisen

oa

1-2 S Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 S Varsinainen yhtiökokous on pidettävå vuosittain kuuden (6)
kul-uessa tilikauden päättymi-sestä hal-lituksen määråämänå påivänä

kuukauden

Kokouksessa on:

Esitettävä

L. Tilinpåätös, joka käsittåä tul-oslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen.

2. Tllintarkastuskertomus.

3. Hallituksen kirjal-linen selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen
mukaisista ja muista suoritetuista kunnossapito-, korjaus- ja
huoltotoi-menpiteistå, muutostöistä sekä tarkastuksista tekoajankohtj-neen

4. Hal-lituksen kirjal-l-inen selvitys rakennuksen kunnossapitoon liittyvästå
tarpeesta, joka on ajankohtainen yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden
aikana ja jolla on olennaista vaikutusta osakehuoneiston käytlämiseen,
yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston kåytöstå aiheutuviin
kustannuksiin.

Päätettävä

esta.

aseen mukalnen voitto tai tappio

le ja isännöitsijålle.

ajien palkkioista.

iövastikkeen määrästä

atilintarkastaj a

Kåsiteltävä

13. Mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.



14 S Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjalJ-isesti kullekin
osakkeenomistajalle hänen yhtiöll-e ilmoittamaansa posti- tai
sähköpostiosoitteeseen.

Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tul-ee tapahtua aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

15 S Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonki-n asian yhtiökokouksessa
käsiteltävåksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
niin hyvissä ajoin, ettå asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 S Osakkeenomistajan oikeudesLa luovuttaa omistamansa osakkeet ja
osakkeiden lunastushinnan faskemisesta on voimassa, mitä tämän
yhtiöjärjestyksen 17, I8, 19 ja 20 pykälissä on määrätty.

Edellä oleva määräys on merkittåvä ,csakekirjoihin.

17 S Jos osakas luovr.rttaa omistamansa asuinhuoneiston hallintaan
oikeuttavat osakkeet, hånen on il-moitettava luovutuksesta ja sen ehdoista
yhtiön
hal11tukse1le.

Helsingin kaupungilla on kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeiden
siirtyrnisestä on ilmoitettu hatlituksel-le tai kun osakkeiden siirtyminen
on muu.l-la tavalla tullut hallituksen tietoon, oikeus lunastaa osakkeet 1-g

S:ssä määrätyllä tavalla lasketulla lunastushinnalla.

F
6

Kaupungill-a ei ole lunastusoikeutta, jos omistusoi-keus osakkeisiin on
siirtynyt perintönä, lahjana, testamentilla tai osituksen kautta tai -jos
osakkeet on
luowutettu aviopuolisolle, ri-ntaperilliselle, ottolapselle, vanhemmille,
ottovanhemmii-le, si-saruksille tai sisarpuolille.

18'-S'Yhtiön hal,l-ituksen on ilmoitettava kirjallisesti Helsingin kaupungin
kaupunkiym-päristöh a$ukas- ja yrityspalvelujen asuntopalvelut-yksikölle
'siirtyninen on tullut. ha,trlituksen tietoon ja liitettävå ilmoitukseen

: " .selvitys hallituksen määräämästä lunastushinnasta ja sen perusteena
olevasta laskelmasta.'.fl-moituksen mukana on toimitettava kopio't, ,, kauppakirjasta tai muusta luovutusasial<irjasta.

:t'"': 
t::"""'

, ', Kaupunkiympäristön"asukas- ja.yrityspalvelujen asuntopalvelut-yksikön on
,, il-moitetl,ava yhtiön hallitUkselle lunastusoikeuden käyttämisestå kuukauden

,,"', ,,,kuluessa siitä, kun osakkeiden siirtyminen on tullut hallituksen tieLoon.
] ,i

shinta,lon suoriteLtava yhtiön hallitukselle viimeiståän kahden'" 1,, Lunastu
', '-'- viikon','':' ''kuluttua siitä, kun l-unastushinta on määrätty ja lunaslusoikeuden

käyttämisestä on ilmoitettu yhtiölIe.

19 S 'Os.akkeidenj.l-unastushi-nta lasketaan siten, ettå asunnon
valmistumisaj ankohdan hankinta-arvo tarkistetaan Tilastokes kuksen
julkaisemilla asuntojen hintaindeksillä (2005 :l-00) ja
rakennuskustannusindeksillä (2005:100) rakennuksen valmistumisajankohdasta
lunastushinnan laskenta-ajankohtaan. Asunnon hankinta-arvoon lisätäån
ennen indeksitarkistusta huoneistoon rakennusaikana tehtyjen muutos- ja
lisåtöiden kustannukset siltä osin kuin osakkeenomistaja esittää niiden



€
ö

tekemisestä ja kustannuksista hyväksyttåvän selvityksen.

Lunastushinta määråtåän sen indeksj-n perusteella, joka tuottaa korkeamman
hinnan.

Jos yhtiö omistaa useampia rakennuksj-a, kaikkien sen huoneistojen
valmistumj-saj ankohtana käytetåän lunastushintaa las kettaessa viimeksi
valmistuneen asuinrakennuksen valmistumisaj ankohtaa.

LunasLushintaan lisätäån huoneistokohtainen osuus mahdollisten yhtiön
omistamien rakennusten parannusten ja peruskorjausten kustannuksista
våhennettynä samassa yhteydesså tehtyjen wuosikorjausluonteisten töj-den
osuudell-a kokonaj-skustannuksista ja tarkistettuna valmistumisajankohdasta
lukien indeksillä edell-ä tässä pykålåsså kuvatul-la tavall-a.

Lunastushinnasta vähennetään asunnon vastuul-le vastikeperusteen mukaan
tuleva osuus yhtiön lainoista.

20 S Yhtj-ön omistama rakennus voj-daan myydä ja vuokraoikeus siirtåå vaj-n
sel-l-aj-selle asunto-osakeyhtiö1Ie, jonka osakkeenomistajan oikeudesta
luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden lunastushinnan laskemisesta
on voimassa mitä tämån yhtiöjårjestyksen 16-20 S:ssä on määrätty. Pykälien
1"6-20 muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden yksimielinen päåtös.

Pykålät L6-20 ovat
val-mistumisesta .

voimassa 30 vuotta yhtiön viimelsen rakennusvaiheen


