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As Oy Kalkunkartano        
Kalkun viertotie 1        TIEDOTE 17.2.2016 
 
 
Hyvät osakkaat  
 
  Kalkun Lämpö Oy:n ja As Oy Kalkunkartanon oikeudenkäynti 

 
Ylimääräinen yhtiökokous 14.1.2013 päätti yksimielisesti, että 
talonmiespalvelut Kalkun Lämmöltä irtisanotaan ja huolto kilpailutetaan.  
Taloyhtiö irtisanoi Kalkun Lämmön talonmiespalvelut 20.2.2013 loppuvaksi 
31.5.2013.  
 
Taloyhtiön sekä Kalkun Lämpö Oy:n välisiä neuvotteluita pidettiin vuoden 
2013 aikana useampia. 
 
26.9.2013 on Kalkun Lämpö Oy nostanut kanteen taloyhtiötä vastaan 
aiheena velkomus. Tällöin asiaa lähdettiin käsittelemään käräjäoikeudessa. 
 
21.11.2014 saatiin käräjäoikeudesta tuomio ja taloyhtiö velvoitettiin 
maksamaan Kalkun Lämpö Oy:lle velan (12/2013 - 10/2014) yhteensä 
34.422,57€ sekä asianajokulut 15.092,69€. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 15.12.2014 käsitteli käräjäoikeuden tuomiota ja 
päätti, että asia viedään hovioikeuden päätettäväksi. 
 
Hallitus päätti, että huoltoyhtiö irtisanotaan ja Kalkun Lämmön 
talonmiespalvelut alkoivat 1.4.2015. 
 
Hovioikeuden tuomio saatiin 11.1.2016, Asunto Oy Kalkunkartano 
velvoitetaan suorittamaan Kalkun Lämpö Oy:lle korvaukseksi 
oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa käräjäoikeuden tuomitseman 
määrän sijasta 12.209,46 euroa käräjäoikeuden tuomiossa mainittuine 
korkoineen.  
Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muutettu. 
Asunto Oy Kalkunkartano velvoitetaan suorittamaan Kalkun Lämpö Oy:lle  
korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa 3.350,00 euroa. 
 
Taloyhtiön omat asianajokulut olivat 15.481,40€ josta vakuutus korvasi 
13.159,19€ eli maksettavaksi jäi 2.322,21€. 
 
Taloyhtiölle on kertynyt kustannuksia yhteensä 37.930,75€. Tarkempi 
laskelma käydään läpi tulevassa yhtiökokouksessa.  
 
Kaikki nämä kulut on maksettu ja muita ylimääräisiä maksuja ei osakkaille 
tästä ei enää synny. 
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Nyt on valitettavasti käynyt niin, että pihapuheissa kustannukset ovat 
paisuneet todellisuutta suuremmiksi. 
 
On myös käynyt ilmi, että hallituksen jäsenten ”kimppuun” on käyty 
sanallisesti ja haukkumiset ovat olleet myös aika raskaita, voidaan jo puhua 
kunnianloukkaamisista.  
Toivon, että jos asiassa on jotakin kysyttävää, niin olette yhteydessä 
isännöitsijään. Hallituksen jäsenille suotakoon työrauha sekä asumisrauha. 
 
Halua korostaa, että päätökset on tehty yhtiökokouksessa, yksin hallitus 
näistä ei ole päättänyt. 
 
Tiesitkö? 
Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava. 
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