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Hyvät As Oy Mechelinin osakkaat  
 
Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 27.05.2015 kello 17:00. Kokouksessa hallitus 
pyytää jälleen teiltä osakkailta runsaasti lisärahaa hankkeisiinsa, joiden selvitykset eivät 
tähän mennessä ole olleet asialliset. Nyt hallitus haluaa 246 000 euroa lisää lainarahaa jo 
tehtyihin remontteihin. 
 
Hallitus on myös nostamassa, jo käräjäoikeudessa häviämäänsä, oikeusjuttua uudestaan 
hovioikeuteen suojellakseen yhtiön edun vastaisesti vuoden 2011 hallituksen jäsenten 
henkilökohtaista vastuuvapautta. Taloyhtiölle tästä yksittäisten henkilöiden 
henkilökohtaisten etujen ajamisesta tulee monen kymmenen tuhannen lisäkulut. 
Vastaavasti mitään kuluja ei talolle tule siitä, että vastuuvapautta ei ole yksimielisesti 
päätetty vuoden 2011 hallitukselle. 
 
Talon hallintokulut ovat nousseet huikeaan 70 759 euroon (vuonna 2009: 18 792 euroa). 
Yhdessä huoltoyhtiön kulujen kanssa nämä ovat jo 107 622 euroa ja vastaavat lähes 
kaikkia hoitovastiketuottoja (109 892 euroa). Kulut ovat reilusti yli kolminkertaiset vuoden 
2009 kuluihin (allekirjoittanut vielä talon hallituksessa). 
 
Hallitus tulee varmasti pyytämään teiltä valtakirjoja kokoukseen. Nyt tulee harkita 
vakavasti kenelle olette valtakirjoja antamassa ja mihin tarkoitukseen.  
 
1. Haluatteko ajaa hallituksen henkilökohtaista valitusta käräjäoikeuden tuomiosta 
hovioikeuteen rahoillanne? 
 
2. Oletteko valmiit jatkuvasti nostamaan asumiskustannuksianne antamalla hallituksen 
pohjattomaan käyttökassaan varoja ja vielä maksamaan lisää jo tehdyistä remonteista? 
 
Miettikää myös tarkkaan seuraavia hallituksen esityslistalla olevia asioita: 
 
6-7. Tilinpäätös ja tase 
 
Hallintokulut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuodesta 2010 lähtien ollen nyt 70 759 
euroa. Summa on noin kaksi kertaa suurempi kuin talon lämmityskustannukset! Vielä 2009 
lämmityskustannukset, jotka ovat nousseet vain hieman, olivat yli kaksi kertaa suuremmat 
kuin hallintokulut.  
 
Hallinnon lisäksi tulee vielä huoltokuluja 36 832 euroa. Jälleen huomattava summa kun 
ottaa huomioon, että talon remonttien aikana taloa ei ole juurikaan siistitty eikä 
huoltoyhtiön miehiä ole juuri näkynyt talossa.  
 
Paisuneet hallinto ja huoltokulut syövät tulevaisuudessa hoitovastiketuotot ja lämmityksen, 
kiinteistöveron, jätehuollon järjestämiseksi joudutaan tulevaisuudessa sitten korottamaan 
hoitovastikkeita. 
 
8. Vastuuvapaudesta päättäminen 
 
Ottaen huomioon talon hallinnon nykyiset epäselvyydet ei ole järkevää antaa hallitukselle 
vastuuvapautta. Vastuuvapauden epääminen ei aiheuta mitään ongelmia talonyhtiölle, 
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mutta takaa sen, että JOS väärinkäytöksiä myöhemmin ilmenee yhtiö VOI hakea näistä 
vahingonkorvausta.  
 
9. Talousarvio vuodelle 2015 
 
Talousarvion mukaan holtiton rahankäyttö tulee jatkumaan talossa. Isännöintipalkkion (11 
703 euroa) lisäksi on budjetoitu vielä 6 500 € erillisveloituksiin ja 21 891 euroa mm. 
monistusmaksuihin, yhteensä kokouspalkkioiden kanssa 43 499 euroa. 
 
Lisäksi hallitus joutuu maksamaan 11 742 euroa oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeuden 
tuomiosta koska ei suostunut korjaamaan virheellisiä pöytäkirjoja eikä sopimaan asiasta. 
 
Uusiin korjauksiin on nyt budjetoitu 27 454 euroa, mutta tähän tulevat lisäyksenä nuo 
märkätila- ja julkisivuremonttiin haetut lisärahat 246 000 jos yhtiökokous suostuu 
avaamaan taas rahakukkaronsa ammolleen. 
 
Jätekustannukset ovat viime aikoina kaksinkertaistuneet vaikka jätesäiliöt ovat usein liian 
täynnä. 
 
Isännöitsijän peruspalkkion lisäksi (11 703 euroa) ei näytä kuuluvan juuri mitään vaan 
tämän lisäksi hallintoon ollaan budjetoimassa lisää 31 796 euroa, joista suurin osa on 
isännöintikuluja. Isännöitsijätoiminto tulisi ehdottomasti kilpailuttaa ja luopua 
ylihinnoittelevasta toimijasta. Erityisesti koska muuten edessä on hoitovastikkeiden nosto. 
 
13. Valitaan hallituksen jäsenet 
 
Hallitus tulee varmasti esittämään vanhan hallituksen jatkamista. Kun valitsette hallitusta, 
niin miettikää kenelle oikein annatte valtuuden rahojenne käyttöön. Tänä vuonna 
hallituksessa on istunut ullakon ostanut grynderi Mika Hautala, jonka henkilökohtainen etu 
on selkeästi ristiriidassa yhtiön edun kanssa.  
 
Luottamus Kaarlo Selliin näyttää olevan talossa erittäin vankka. Kaarlo Sell on kuitenkin 
antanut virheellisiä tietoa omista eturistiriidoistaan yhtiön kanssa ja käyttää talon varoja 
toimintaan jonka tähtää siihen, etteivät yhtiön osakkaat saa heille kuuluvaa tietoa yhtiön 
asioista. Toimintaa voi verrata siihen, että annatte pankkitilinne vapaasti toisen ihmisen 
käyttöön, joka pyynnöistä huolimatta ei tee kunnollista tilitystä varoista. Eikö hallitukseen 
olisi parempi saada ihmisiä, jotka haluavat toimia avoimesti ja jotka pyrkisivät 
mahdollisimman hyvään talouskuriin. Taloyhtiö ei itse tuota mitään vaan kaikki menot 
otetaan osakkaiden rahakukkarosta. 
 
14. Valitaan tilintarkastaja 
 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut aikaisemman isännöitsijä Metsälän suosima 
tilintarkastaja Matti Roima. Kun yhtiökokouksessa 2013 ehdotettiin toista tilintarkastajaa, 
tileistä vastaava isännöitsijä Metsälä ehdottomasti halusi Roiman tilintarkastajaksi. Roima 
on itse ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja lopettavansa toimintansa jo muutama vuosi sitten 
kun Kalliossa sijaitsevalla taloyhtiöllä oli ongelmia Verkkoisännöinnin rahankäytön kanssa 
ja Roima toimi tilintarkastajana. Meidän yhtiössämme jostain syystä Roima näemmä 
edelleen jatkaa tilintarkastajana.  
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15. Lainanlyhennysrahasto 
 
Itse märkätilavelkaa koskevassa lainanlyhennysrahastossa näyttäisi olevan 1 220 005 
euroa. Summa koostuu siis pääosin niiden maksuista, jotka päättivät suorittaa koko 
märkätilamaksun kertamaksulla. Lainan pääomavastikkeet taas tuloutetaan yhtiön 
kirjanpitoon.  
 
Onko kyse vain tilipidollisesta toimesta vai kenties tilinpidollisesta virheestä vai mistä? 
Miksi lainaa ei heti lyhennetty noilla kertamaksuilla vaan koko summa makaa 
lainanlyhennysrahastossa? Rahastosta ei ole tehty mitään lyhennyksiä sillä summa on 
pysynyt samana koko vuoden. 
 
17. Hovioikeus 
 
Käräjäoikeus kumosi 19.3.2015 antamassaan tuomiossaan yhtiökokouksen 19.6.2012 
hallitusten jäsenten henkilökohtaista vastuuvapautta koskevat päätökset. Päätökset olisi 
pitänyt korjata tältä osin itse hallituksen toimesta, mutta se ei suostunut niin tekemään. Nyt 
yhtiö joutuu maksamaan 11 742 euroa oikeudenkäyntikuluja 2012 yhtiökokouksen 
virheellisestä toiminnasta sekä hallituksen haluttomuudesta myöhemmin korjata väärää 
toimintaansa vaikka asiasta neuvoteltiin useaan otteeseen kuulemisistunnoissa.  
 
Oikeudenkäyntikulut 11 742 € pitäisi periä vahingonkorvauksena hallituksen jäseniltä, 
koska he eivät suostuneet asiaa sopimaan ja korjaamaan väärin tehtyjä pöytäkirjoja 
eivätkä edes tuoneet asiaa käsiteltäväksi yhtiökokoukseen. 
 
Tuomio käräjäoikeudessa ja edellä mainitut kulut eivät kuitenkaan riitä hallitukselle vaan 
se on päättänyt käyttää asiaan vielä huomattavasti enemmän rahaa valittamalla siitä 
hovioikeuteen. Valituksella ei ole suurta menestymisen mahdollisuutta ja tuomion 
kumoaminen hovioikeudessa on vielä hankalampaa kuin jutun voittaminen olisi ollut 
käräjäoikeudessa.  
 
Hovioikeuden valitus tulee aiheuttamaan huomattavia lisäkuluja yhtiölle. Hovioikeuteen 
valittaminen EI OLE missään mielessä taloyhtiön tai osakkaiden edun mukaista koska 
kysymys on 2012 hallituksen jäsenten henkilökohtaisesta vastuusta taloyhtiölle, ei 
suinkaan taloyhtiön vastuusta. Valitusta ajetaan taloyhtiön yhteisillä varoilla, vaikka kyse 
on näiden henkilöiden toiminnan virheellisyydestä. Tähän oikeudenkäyntiin ei kannata 
haaskata yhtään euroa. Tuloksena on vain kulujen kasvu, huoneistojen arvon lasku ja 
niiden myynnin vaikeutuminen, sillä isännöitsijä todistukseen on merkittävä meneillä olevat 
oikeusprosessit talossa. 
 
18. Sovintoesitys Muhosen (Pylon) kanssa.  
 
Yhtiökokouksessa 2013 päätettiin, että hallitus pitäytyy 258 876 euron 
viivästyssakkovaatimuksessa urakoitsijalta, vaikka urakoitsija uhkasi viedä asian 
oikeuteen. Tuolloin hallitus vakuutti, että urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen osalta 
asia on yksinkertaisen selvä ja urakoitsija häviää vaateensa.  
 
Itse sopimusta, jota ei ole koskaan suostuttu näyttämään osakkaille, oli valmistelemassa 
asian ammattilaisia ja myös kalliilla taloon palkattu hallitusasiantuntija Juhani Siikala. Nyt 
hallitus kuitenkin haluaa sopia asian urakoitsijan kanssa ja tästä on tulossa talolle 116 000 
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euroa lisää maksettavaksi ja tämän päälle vielä ilmeisesti täsmentämätön määrä 
asianajajakuluja. 
 
Halutessaan 2012 yhtiökokouksen pitäytyvän viivästyssakkovaatimuksessa hallitus ei 
kuitenkaan näyttänyt sopimusta osakkaille tai antanut heille tarpeellista tietoa kummankin 
osapuolen perusteluista. Nyt hallitus onkin tekemässä sovitteluesitystä ja pyytää siihen 
116 00 euroa lisää rahaa. Osakkailla ei ole kuitenkaan tietoa mitkä ovat olleet osapuolten 
perustelut sovintoesityksessä ja miksi alkuperäinen sopimus ei pitänytkään?  
 
Mikä on ollut myöhästymisen syy, jos se ei ole ollut Muhosen (Pylonin) toiminta? Me kaikki 
talossa remontin aikaan asuneet tiedämme, että työ viivästyi tavattoman paljon. 
 
Ylimääräisiin menoihin ei tule suostua ennen kuin hallitus on esittänyt sovitteluesityksen 
kirjallisesti osakkaille. Huom. hallitus sovittelee Pylonin kanssa kanteita vaikka kieltäytyi 
siitä Koivusalojen moitekanteen osalta ja on edelleen hävittyään käräjäoikeudessa 
tekemässä talolle kallista valitusta hovioikeuteen.  
 
19. 130 000 euron lisärahoitus julkisivuremonttiin 
 
Kun hallitus pyysi valtuuksia julkisivuremontin aloittamiseen 4.3.2014 se ei suostunut 
ilmoittamaan varsinaista julkisivuremontin hintaa tai tarjouksia vaan ilmoitti korjaavansa 
julkisivun ullakkotilan myynnistä saaduilla rahoilla. Samalla se kuitenkin halusi valtuudet 
ottaa maksimissaan 200 000 euroa lisää lainaa julkisivuremonttiin. Tuo 200 000 euroa piti 
olla vain yksi vaihtoehto jos katujulkisivutkin päätettäisiin korjata ja siinäkin tapauksessa 
ylin maksimimäärä mahdolliselle lisälainalle.  
 
Hallitus käytti koko tuon maksimisumman ja nyt se ilmoittaa tarvitsevansa edelleen 130 
000 euroa lisää lainaa. Tällainen toiminta on moitittavaa rahastusta. Julkisivuremontti on jo 
tehty 2014 ja urakkasummaksi hallitus on itse ilmoittanut 607 351,58 euroa. Valvonta ja 
suunnittelupalkkioiksi 32 702 euroa. Jälkimmäinen tosin tuntuu huomattavan suurelta 
ottaen huomioon remontin etenemisen, valvonnan ja edelleen remontissa olevat puutteet. 
Ullakon myyntihinnan ja lisärahoituksen olisi kuitenkin pitänyt kattaa mainiosti 
julkisivuremontti. Ei ole mitään syytä antaa hallitukselle edelleen valtuuksia nostaa 130 
000 euroa lisää lainaa, jonka te hyvät osakkaat joudutte maksamaan. 
 
Vaikka urakka on ohi ja urakkasumma on jo veloitettu 2014, niin vuodelle 2015 hallitus on 
merkinnyt urakasta lisää kustannuksia 185 162 euroa. Mitä nämä kustannukset ovat? Mitä 
ovat 77 000 euron maksuerä tai 60 000 euron asiantuntijakulut vuodelle 2015? 
 
Hallitus myös käsittelee jatkuvasti taloyhtiölle kuuluvia julkisivuremonttikuluja ja ullakon 
rakentamiskuluja, (jotka pitäisi kuulua ullakon ostaneelle Mika Hautalalle) samojen 
laskelmien alla. Ei kai taloyhtiö maksa mitään rakennuttaja Hautalalle kuuluvia kuluja?  
 
20. Yhtiöjärjestyksen muutos 
 
Yhtiöjärjestyksen muutoksessa on tarkoitus päivittää ullakkohuoneistojen uudet pinta-alat 
rakennusaikaisten muutosten perusteella. Rakennuttaja Hautala on tehnyt muutoksia 
aikaisempiin ullakkopiirustuksiin ja muutokset on hyväksytty vain hallituksessa, jossa 
Hautala itse istuu eikä yhtiökokouksessa. Uusissa piirustuksissa keskiosaan katolle 
rakennetaan muun muassa suuri terassi, joka varmasti tulevaisuudessa tulee 
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aiheuttamaan ongelmia ja lisähuoltokuluja talolle. Rakennuttaja Hautala ei saa ainoastaan 
5,5 neliötä lisää myytävää huoneistotilaa vaan pyrkii muutoksilla samaan paremman 
hinnan asunnoista.  
 
Olisi kohtuullista jos Hautala maksaisi tästä ullakon ostamisen jälkeen saamastaan 
ylimääräisestä hyödystä myös jokin korvauksen talolle. Yhtiöjärjestystä ei tulisi muuttaa 
ennen kuin tiedetään mitä etuja taloyhtiö on saanut ja mitä haittoja sille on aiheutunut 
näistä rakennuttajan ullakkoasuntoihin tekemistä muutoksista.  
 
Huomautettakoon vielä, että keskeinen syy ullakkorakentamisen viivästymiseen ovat olleet 
nämä jatkuvat muutokset piirustuksissa, joiden tavoitteena on ollut saada lisää myytävää 
pinta-alaa Hautalalle. Piirustukset on hyväksytty rakennusvalvonnassa vasta huhtikuussa 
2015 siis silloin kun koko remontin piti olla jo alun perin valmis.  
 
Yhtiön osakkaille muutokset ovat aiheuttaneet lisäkuluja ja ne on tehty, jotta rakennuttaja 
saa suuremman henkilökohtaisen voiton. Tästä olisi kohtuullista maksaa myös yhtiölle, 
sillä hankkeen viivästyminen on aiheuttanut asukkaille paljon melu- ja muuta haittaa. 

 
Keskusteluasiat 
 
Hallitus on ilmoittanut erityisen tarkastuksen keskusteluasiaksi. Talonyhtiöön on haettu 
erityistä tarkastusta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta 9.3.2015. Aluehallintovirasto on 
pyytänyt tähän vastinepyyntöä ja sen hallitus varmasti tekeekin. Huomautamme kuitenkin, 
että tämä ei saa lisätä talonyhtiön kuluja. Palkkaamalla taas kalliin asianajan tekemään 
vastinetta hallitus tuhlaa helposti siihen enemmän rahaa kuin itse erityinen tarkastus tulee 
maksamaan. Huomautamme myös, että lain mukaan aluehallintoviraston on myönnettävä 
tarkastus silloin kuin sille on painavia syitä ja hallitus on yhtiössämme itse aiheuttanut 
nämä syyt mm. kutsumalla ylimääräisen yhtiökokouksen erottamaan toiminnantarkastajan 
ja kieltäytymällä kategorisesti tietopyynnöistä ja lainmukaisista selvityksistä. 
 
Erityinen tarkastus olisi voitu estää sillä, että hallitus olisi antanut osakkaiden siltä 
pyytämät tiedot, jotka heille kuuluvat. Sen sijaan hallitus aikoo palkata yhteisillä rahoilla 
kalliin asianajan kirjoittamaan vastinetta, jotta sen asioiden hoitoa ja rahankäyttöä ei 
tutkittaisi. Eikö tämä ole hieman järjetöntä? 
 
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. Asioiden 
salaaminen taas ei voi olla kenenkään muun etu kuin sellaisen henkilön, joka on 
mahdollisesti väärinkäytöksiin syyllistynyt.  

 
 
Ystävällisin terveisin Markku Koivusalo   


