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Hyvät As Oy Mechelinin osakkaat  
 
Taloyhtiön ensisijainen tarkoitus on tuottaa asukkailleen kohtuuhintaista ja hyvää asumista 
sekä kohdella kaikkia osakkaita yhdenvertaisesti. Tällä hetkellä mikään näistä 
määritelmistä ei toteudu vaan taloyhtiön hallitus omavaltaisesti 1. kasvattaa kustannuksia, 
2. teettää epäonnistuneita remontteja, 3. kohtelee osakkaita eriarvoisesti ja aiheuttaa 
toisille taloudellista menetystä ja 4. on siten saanut aikaan paljon pahaa mieltä ja eripuraa 
osakkaiden välillä. 
 

Käräjäoikeuden tuomio 
 
Helsingin käräjäoikeus on kumonnut 19.3.2015 antamassaan tuomiossaan 
yhtiökokouksen 19.6.2012 päätöksen 8 ja päätöksen 9 siltä osin kuin vähemmistö on 
tyytynyt enemmistön tahtoon. Yhtiö on tuomittu korvaamaan Koivusalolle 8.000 euroa 
oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi yhtiölle tulee maksettavaksi omista noin 25 000 euron 
asianajokuluistaan ainakin vakuutuksen omavastuun osuus (luultavimmin n. 25%). 
 
Toisin kuin Kaarlo Sell ilmoitti, tuomio oikeudessa, EI valitettavasti tullut yhtiölle 
halvemmaksi kuin sopiminen. Moitekanne ei olisi edes ollut tarpeellinen, ellei taloyhtiön 
hallitus olisi tietoisesti toiminut lain vastaisesti ja osakkaiden oikeuksia loukaten.  
 
1. Kuluja ei olisi tullut lainkaan, jos hallitus olisi suostunut korjaamaan pöytäkirjat 
yhtiökokouksen kulkua vastaavaksi heti moitekanteen saatuaan. Näin olisi jokainen 
vähänkään taloyhtiön etua ajatteleva hallitus toiminut. 
 
2. Kulut olisivat jääneet huomattavasti pienemmiksi, jos hallitus olisi suostunut Koivusalon 
(nyt käräjäoikeuden tuomiona asetettuun) sovintoehdotukseen ensimmäisen 
valmisteluistunnon jälkeen 
 
3. Vielä toisen valmisteluistunnon jälkeen hallitus halusi ehdottomasti kalliiseen 
pääkäsittelyyn, jossa siis hävisi jutun.  
 
Koivusaloilla ei ole tarvetta jatkaa asian käsittelyä hovioikeudessa. Koivusalo on 
ilmoittanut tyytymättömyyttä vain siksi, että jos hallitus haluaa välttämättä mennä vielä 
hovioikeuteen puolustamaan virheellistä toimintaansa, niin Koivusalo tulee tässä 
tapauksessa myös vaatimaan suurempaa osaa asianajokuluistaan taloyhtiöltä. 
Hovioikeudessa Koivusalon vaatimuksilla on huomattavasti paremmat menestymisen 
mahdollisuudet kuin taloyhtiön yrityksellä saada käräjäoikeuden tuomio kumotuksi.  
 
Koivusalo katsoo, että ei ole järkevää kuluttaa huomattavia määriä lisää rahaa virheellisen 
ja alun perin moraalittoman toiminnan toivottomaan puolustukseen. Kaikkien osakkaiden 
kannattaa nyt tahollaan miettiä haluavatko jatkaa lainvastaisen toiminnan puolustamista 
sekä tukemista yhtiössä valtakirjoin ja äänestyksin. 
 
Osalla osakkaista on muitakin vahingonkorvausvaatimuksia hallituksen toiminnan takia. 
Asioista sopiminen olisi huomattavasti rakentavampaa ja halvempaa kuin käräjäoikeuden 
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käsittelyt, mutta hallitus ei väitteistään huolimatta suostu koskaan neuvottelemaan 
osakkaiden virheellisestä kohtelusta. Kaarlo Sellin väittämä, että käräjäoikeuden tuomio, 
olisi talonyhtiölle edullista toimintaa, ei pidä paikkaansa vaan uudet oikeusjutut tulevat 
kalliiksi. Ne voidaan kuitenkin välttää mikäli hallituksen toiminta muuttuu rakentavampaan 
suuntaan kunnioittaen osakkaiden oikeuksia asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. 
 
On järjen vastaista maksaa siitä, että hallitus tahtoo toiminnallaan jatkuvasti loukata 
osakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksia. Huomautettakoon vielä, että tällaista toimintaa 
tukevat ovat myös osaltaan siitä vastuussa ja sen moraalisesti ja juridisesti hyväksyneet. 
 

 
Erityinen tarkastus 
 
Talonyhtiöön on haettu erityistä tarkastusta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta 9.3.2015. 
Kyse on vähemmistön oikeusturvasta. Se, ettei enemmistö kannattanut tarkistusta ei 
vaikuta millään lailla tarkistuksen toteutumiseen, sillä 10% osakkaista riittää tarkastuksen 
hakemiseen. Aluehallintovirasto tulee myös tarkastuksen myöntämään, sillä yhtiössä on 
hallituksen oman toiminnan takia siihen painavat syyt.  
 
Hakemuksen käsittely kestää aluehallintovirastossa noin vuoden. Hallitus voi kuitenkin 
aiheuttaa talolle lisää kustannuksia, jos se palkkaa asianajajia vastustamaan tarkastusta. 
Tämä voi tulla kalliimmaksi kuin itse tarkastuksen suorittaminen, koska hallituksen 
käyttämän asianajan laskutus on 300 €/h. Lisäksi itse erityinen tarkastus aiheuttaa 
vähemmän kuluja talonyhtiölle, jos hallitus on asian suhteen yhteistyökykyinen eikä 
vaadittuja dokumentteja jouduta hakemaan oikeuden määräyksillä virka-apuun tukeutuen 
 
HUOM. Koko tarkastusta ei olisi tarvinnut hakea, jos hallitus olisi toimittanut pyydetyt 
dokumentit yhtiökokouksiin ja myös antanut vaaditut taloudelliset selvitykset remonteista 
sekä osakkaiden kohtelusta niissä. Kustannuksia olisi edelleen voitu välttää, jos hallitus ei 
olisi erityisesti kutsunut ylimääräistä yhtiökokousta erottamaan toiminnantarkastaja 
Koivusaloa vaan antanut tämän tehdä tarkastuksen. 
 
Kannattaa jälleen pohtia oletteko valmiit maksamaan siitä, että hallitus ei suostu tekemään 
normaaleja selvityksiä toiminnastaan? Asioiden tarkastaminen on KAIKKIEN edun 
mukaista koska mahdolliset virheet ja väärinkäytökset saadaan selvitettyä. 

 
Märkätilasaneeraus 
 
Märkätilasaneerauksesta ei ole edelleenkään saatu luvattuja asiakirjoja eikä edes 
taloudellista loppuselvitystä. Sovittuja hyvityksiä/korvauksia ei ole kaikille osakkaille 
maksettu. Hallituksen jäsenten saamia hyvityksiä ja korvauksia ei ole tiedossa.  
 
Osa osakkaista on teettänyt tavarantarkastuksen ja on ilmennyt, ettei märkätilaremonttia 
ole tehty kunnolla tarkastuksen kohteissa olleissa huoneistoissa. Talossa on jo nyt 
tapahtunut märkätilaremontin aiheuttamia uusia vesivahinkoja. Remontti on maksanut 
lähes 900 €/ m². On vain ja ainoastaan kohtuullista vaatia siitä asianmukainen selvitys. 
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Ullakon rakentaminen 
 
Ullakon rakentaminen on viivästynyt eikä ole selvää minkälainen rahallinen korvaus 
yhteisien varastotilojen ja ullakon myymisestä on lopulta saatu. Soitto merkintäoikeuden 
ostaja Loftmannin toisen ullakkorakentamiskohteen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle 
selvitti, että siellä Loftmannin kesken on solmittu sopimus riskien tasaamiseksi siten, että 
taloyhtiölle maksettava neliöhinta laskee, mikäli Loftmannin rakennuskustannukset 
arvioidusta kasvavat.  
 
Hallitus on ilmoittanut saaneensa ullakosta 500 000 €, mutta summa ei ole vielä näkynyt 
tasekirjoissa. On epäselvää millaisen sopimuksen taloyhtiön hallitus on Loftmannin kanssa 
tehnyt. Ullakon ostanut grynderi Mika Hautala istuu nyt talon hallituksessa. Talonyhtiön ja 
grynderin intressien välillä on olemassa selkeä eturistiriita koskien mahdollisten 
ylimääräisten ullakkohankkeen kustannusten jakautumista yhtiön ja grynderin välillä.  
 
On myös epäselvää onko ullakosta saatu paras mahdollinen hinta? Ullakon myymistä hoiti 
aluksi hallituksen jäsenen R. Liintolan poika Karri Liintola. Todettakoon, että hän on 
tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa petoksesta 29.9.2010. 
 
Lisäksi on myös epäselvyyttä mitä ylimääräisiä ullakon myyntihankkeeseen liittyneitä 
kuluja (kuten esim. moneen kertaan teetetyt ja nyt hylätyt piirustukset) osakkaat ovat jo 
joutuneet maksamaan märkätilaremontin kuluina ja pääomavastikkeina.  
 
Hallitus ilmoitti varanneensa 25 000 euroa Töölö ry suojeluesityksen vastustamiseen. 
Lasimaalauksen suojeluesitys ei olisi estänyt ullakkohanketta vaan ainoastaan taannut sen 
säilymisen hankkeessa. Hallituksen vastustus ei tuottanut tulosta ja ELY keskus on 
määrännyt huoneiston B 50 eteishallin ja lasimaalauksen suojeltavaksi. Taloyhtiön edun 
mukaista olisi ollut tukea suojeluesitystä ja lasimaalauksen säilymistä alusta alkaen tai 
jopa itse hakea suojelua. Nyt hallitus on omatoimisesti kuluttanut suojelun vastustukseen 
huomattavia summia. Huoneiston hallin suojelu tuo kustannuksia lähinnä huoneiston 
omistajille. Koko talonyhtiön arvoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kiinteistönä se 
nostaa. Hallitus siis käytti omatoimisesti yhteisiä varoja lasimaalauksen suojelun 
vastustamiseen täysin turhaan.  

 
Pääomavastikkeet 
 
Talonyhtiön hallitus aloitti pääomavastikkeiden keräämisen lähes kolmenkertaista 
korkoarviota käyttäen. Pääomavastikkeina rahaa pitää kerätä hieman ylimääräistä, jotta 
lainanlyhennyksistä selvitään. Timo Metsälä antoi kuitenkin ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa virheellistä tietoa ylimääräisenä kerätyn summan suuruudesta ja väitti 
laskelmien olevan täysin oikeita. 
 
Koivusalo ja Rönkkö lähettivät oikaisupyyntöjä hallitukselle ja isännöitsijälle asiasta ja 
lopuksi kyselyn yhtiökokoukselle 2014. Tällöin hallitus lopulta yhtiökokouksessa 2014 
suostui laskemaan pääomavastikkeita lähes puoleen aluksi perityistä.  
 
Oikeat lainanhoitokustannukset tai lainasopimus eivät ole vieläkään osakkaiden tiedossa.  
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Mitään syytä hoitokustannusten tai sopimuksen salaamiseen ei ole. 12 kuukauden 
euriboriin (0,6+12kk eur.) sidottu lainan korko tarkistetaan vuosittain syyskuussa. Viime 
syyskuussa euribor oli taas laskenut hieman ja tällä hetkellä euribor on lähes nollassa. 
Koron pitäisi taas siis laskea huomattavasti kun se seuraavan kerran tarkastetaan. Koska 
pääomavastikkeet tuloutetaan yhtiön kirjanpitoon, niitä ei saa verotuksellisestikaan kerätä 
liiallisesti. Lainanhoito on nyt osakkaille liian epäselvää, heille on toimitettava säännöllisin 
ajoin pääomavastikkeiden jälkilaskelma. 
 

Oikeudessa tuomittua toimintaa ei ole hyvä tukea 

 
Talo on kriisissä hallituksen toimien ja erityisesti jatkuvan toiminnan salailun tähden. 
Ylimääräisiä kuluja tulee jatkuvasti maksettavaksi ainoastaan hallituksen mahdollisten 
väärinkäytösten peittelemiseksi. Jos asiat on hoidettu rehellisesti, miksi niitä ei voi 
avoimesti selvittää?  
 
On talolle kallista jos osakkaat joutuvat hakemaan apua käräjä-oikeudesta virheellisten 
päätösten kumoamiseksi. Useat teistä ovat antaneet valtakirjoja hallitukselle Kaarlo Sellin 
pyynnöstä ja näin äänestäneet hänen haluamallaan tavalla, joka vahingoittaa toisia 
osakkaita taloudellisesti ja mahdollisesti myös teitä itseänne, siksi epäselvää on taloyhtiön 
toiminta. Hallitukselle valtakirjoja antavat ovat myös juridisesti toiminnasta vastuussa.  
 
Tiedän, että teille on kerrottu kaikenlaisia huhuja allekirjoittaneesta. Pyydän, että 
tarkistaisitte kuka talonyhtiössä on puhunut totta ja kuka on jatkuvasti esittänyt 
todistettavasti vääriä väitteitä.  
 
Virheellisen toiminnan tukeminen EI tule olemaan taloyhtiölle edullista eikä se varsinkaan 
ole moraalisesti kunnioitettavaa.  
 
 
Ystävällisin terveisin Markku Koivusalo   


