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Myyrmäen suuralueella asuu noin  
53 000 asukasta. Alue on tunnettu erin-
omaisesta palvelutarjonnasta, hyvistä 
yhteyksistä, virkistys- ja jalankulkualu-
eistaan sekä yhteisöllisyydestä. Nyt 
Myyrmäkeä parannetaan entisestään 
kaupunkimaisena aluekeskuksena: 
käynnissä on keskustan kehittäminen 
ja useita merkittäviä asuntorakenta-
miskohteita. 

Kaavoituksen pääpaino on Myyr-
mäen keskustassa. Kaavarunkotyöllä 
varmistetaan elinvoimaisen keskustan 
tulevaisuus ja eri tekijöiden, kuten pal-

Pihlajistossa on käynnissä mittava 
linjasaneeraushanke vuonna 1971 
valmistuneessa As Oy Tiirismaantor-
neissa. Urakka käsittää kolme kahdek-
sankerroksista kerrostaloa ja yhteensä 
126 huoneistoa. Hanke toteutetaan 
kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vai-
he käynnistyi talvella 2017.

– Viemäreiden kunnostus toteu-
tettiin nykyaikaisella sukitus-menetel-
mällä huhti-lokakuun välisenä aikana. 
Urakka sujui erinomaisesti aikataulus-
sa ja budjetissa pysyen, urakan suun-

veluiden, täydennysrakentamisen, vi-
heralueiden ja liikenteen yhteensovit-
taminen. Myyrmäessä on suunnitteilla 
myös runsaasti uutta asuntorakenta-
mista erityisesti juuri ydinkeskustaan. 
Erityisesti esille on noussut tornira-
kentaminen, palveluiden riittävyys, 
kivijalkaliiketilat, työpaikkojen pysymi-
nen alueella ja vihreän infrastruktuurin 
kehittäminen; myös täydennysraken-
tamisen mahdollisuuksia kartoitetaan. 
Kaavarunkotyötä tehdään yhteistyös-
sä eri alojen asiantuntijoiden, asuk-
kaiden sekä erilaisten sidosryhmien 
kanssa. 

Myyrmäen keskustan kaavoitus 
jatkuu rautatieaseman ympäristössä. 
Lisäksi aivan keskustan tuntumaan 
on tulossa uutta asuntorakentamista 

Kivikirveenkujalle järjestettävän kil-
pailun pohjalta. Myös Kilterinkujalla, 
Korutiellä, Louhelantiellä, Patotiellä ja  
Kuohukujalla käynnistyy tonttien kaa-
voitus asuinkerrostalojen rakentami-
seksi. Raappavuorentien länsipuolelle 
kaavoitetaan asuinkerrostaloja kau-
pungin maalle yhteensä noin 25 000 
kerrosneliömetriä. Asuinrakentamisen 
yhteyteen suunnitellaan myös päivä-
koti, jotta palvelutaso pysyy korkealla 
tasolla. 

Myyrmäen Huolto haluaa omalta 
osaltaan olla mukana tekemässä työtä 
yhteisöllisen Myyrmäen puolesta.

nittelusta, kilpailutuksesta ja työn val-
vonnasta vastaavan Insinööritoimisto 
Buildnetin toimitusjohtaja Tapio Falck 
kertoo. 

Huoneistokohtainen asumishait-
ta oli pari viikkoa ja urakoitsijan työn-
tekijät tulivat hyvin toimeen asukkai-
den kanssa. 

– Asukkaat pystyivät asumaan 
kotona kuivakäymälöiden johdosta ja 
lisäksi taloyhtiö tarjosi pesumahdol-
lisuuden saunatiloissaan, isännöitsijä 
Tuomo Nenonen toteaa. 

Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelu,  
Työohjelma 2018

Linjasaneerauksen toisessa vai-
heessa uusitaan sekä taloyhtiön käyt-
tövesi- että sähköjärjestelmät. Suun-
nittelutyö alkoi vuodenvaihteessa ja 
työn käynnistyminen on arvioitu aloi-
tettavaksi kesäkuun alussa. 

– Myös As Oy Tiirsimaantie 4:ssä 
käynnistyi huhtikuussa kylpyhuonesa-
neeraus. Samassa yhteydessä on mah-
dollista uusia käyttövesi- ja viemäri-
putket, Nenonen mainitsee. 



3

SISÄLLYSLUETTELO

 2 TOIMINTA-ALUEET

 Myyrmäki ja Pihlajisto

 3 PÄÄKIRJOITUS

 4 TALOSSA TAPAHTUU

 5 ASIAKASTYYTYVÄISYYS- 

 KYSELYN YHTEENVETO

 6 MONIPUOLINEN KATSAUS 

 TALOYHTIÖN TOIMINTAAN

 9 ASIAA TIETOSUOJASTA

10 MIELIPIDE

 Torsti Korhonen

11 HENKILÖHAASTATTELUSSA

 Tauno Hämäläinen          

Pääkirjoitus

K
an

ne
n 

ku
va

: i
St

o
ck

K
uv

it
us

ku
va

t:
 iS

to
ck

USKOA OMAAN TEKEMISEEN

Myyrmäen Huollon henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 
on haastateltu eri tavoilla ja näin olemme saaneet monipuolista tietoa 
työtavoistamme, onnistumisistamme, sekä myös joitakin kehitysehdotuksia. 
Pyrimme näin vastaamaan odotuksiinne. Arvosanat, joita olemme saaneet 
asiakkailtamme ovat olleen pääosin lähes mairittelevia. Siksi minulla on ilo 
kiittää yhtiön henkilökuntaa tästä asiasta. Kiitos!

Yksi uusi näyttö osaamisemme arvostuksesta tuli aika kaukaa, sillä meidät 
kutsuttiin tarjouskilpailuun (isoja valtakunnallisia toimijoita vastaan) 
Arabian Palvelut Oy toimitusjohtajuudesta. Tämän kilpailun voitimme 
huolto- ja isännöintiosaamisellamme ja siksi toimin nykyään myös Arabian 
Palvelu Oy:n toimitusjohtajana. Arabianranta sijaitsee vain kivenheiton 
päässä Pihlajiston toimipisteestämme. Olemme myös vahvasti mukana 
isännöintialan kehittämisessä, sillä olen tällä hetkellä Isännöintiliiton 
hallituksessa.

Näistä uusista aluevaltauksesta huolimatta Myyrmäen Huolto Oy 
keskittyy pääosin omille toiminta-alueilleen. Avunsaannin helppous ja 
asukkaiden asumisasioista huolehtiminen varmistetaan, kun tarjoamme 
kaikki asumisen palvelut yhdeltä luukulta. Palvelemme kattavasti 
myös sähköisesti. Tiedotamme toiminnastamme yhä enenevässä 
määrin. Asumisen huolettomuuden takaaminen ohjaa meitä kaikessa 
toiminnassamme. Olemme osa Myyrmäen ja Pihlajiston yhteisöä ja 
vaalimme asuinympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Uutta kevättä ja kesää odotellessa

 
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja

Myyrmäen Huolto toivottaa 
ILOISTA VAPPUA,  
ONNEA ÄIDEILLE sekä  
AURINKOISTA ja 
LEPPOISAA KESÄÄ!
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Jotka tulevat suorinta tietä, saapuvat tyhjin taskuin. 
Jotka ovat kolunneet kaikki polut, tulevat säihkyvin silmin, 
polvet ruvella, outoja hedelmiä hauraassa säkissään. 
Niin se ystäväni on, niin se on, että eksymättä et löydä perille.

Tommy Tabermann 
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www.myyrmaenhuolto.fi

KESÄN LIPUTUSPÄIVÄT
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Toimistomme 
palvelee:
MYYRMÄEN HUOLLON  
KESÄN AUKIOLOAJAT: 
 Helatorstaina  
 10.5. toimistomme on suljettu. 

 Juhannusaattona  
 22.6. toimistomme on suljettu. 

 Heinäkuussa Myyrmäen toimistomme on  
 avoinna ma-pe klo 08.00-16.00. 

 Toimistomme ollessa suljettuna, 
 tavoitat  päivystävän huoltomiehen  
 numerosta 040 731 1436.

Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja 
Mika Lehtonen täyttää 60 vuotta!  
Tervetuloa kakkukahveille perjantaina 15.6.  
klo 14-16 Myyrmäen Huollon toimistolle.  
Ilmoittautumiset asiakaspalveluun  
ma 11.6. mennessä. 

Myyrmäen Huollon pitkäaikainen työntekijä,  
kiinteistönhoitaja  
Hannu Mastosalo jää eläkkeelle 1.5.2018.   
Hannu aloitti Myyrmäen Huollossa 1.12.1983;  
kiitos yhteisistä vuosista ja kaikkea hyvää jatkossa! 

Myyrmäen Huolto toivottaa uudet ja vanhat  
kesätyöntekijät tervetulleeksi!  
Tänä kesänä työllistämme viitisentoista vantaalaista 
nuorta.

NIMITYKSET

Mika Perälä  

aloitti teknisenä  

isännöitsijänä 5.2.2018

Juha Häikiö palasi  

isännöitsijäksi Myyrmäen 

Huoltoon 15.3. alkaen

1.5. Vappu, suomalaisen  
työn päivä 

9.5. Eurooppa-päivä
12.5. J.V. Snellmanin päivä
13.5.  Äitienpäivä 
20.5. Kaatuneitten muistopäivä
4.6. Puolustusvoimain  

lippujuhlan päivä
23.6. Juhannus, Suomen  

lipun päivä
6.7. Eino Leinon päivä

UUSIA YLIOPPILAITA  

JUHLITAAN  
LAUANTAINA 2.6.  

Mikäli liputuksen tarvetta 

on merkkipäivän tai muun  

tärkeän päivän kunniaksi, 

muistathan tilata  

liputuksen ajoissa  

Myyrmäen Huollosta 

puh. 09 530 6140  

viimeistään kolme  

työpäivää aikaisemmin. 

Talossa tapahtuu

Talkootarvikkeet voi tilata  osoitteesta  
mika.ylitalo@myyrmaenhuolto.fi. Muista ilmoittaa päivämäärä sekä tarvikkeiden ja tilausten määrät.    

Haravat, harjat, lapiot ja  kottikärryt toimitamme asiakkaalle veloituksetta.
       Tarvikkeiden hankintakulut        ja mahdolliset erikoislaitteiden      vuokrauskulut veloitamme     asiakkaalta.

LOMALLE 
LÄHTIESSÄ…
• Siirrä tai katkaise posti
• Jos olet reissussa 

pidempään, ilmoita 
naapurille tai  
isännöitsijälle

• Katkaise vedet tiski- ja 
pesukoneesta; vedä 
sähkölaitteiden töpselit 
pois seinästä

• Laita kukat viileään ja 
lämmöt alas

• Ja sitten vaan  
nauttimaan!
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Asiakkaiden asialla

Myyrmäen Huolto toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn viime 
vuoden lopussa. Ruusut ja risut ovat arvokasta tietoa  
yritykselle toiminnan kehittämiseksi.
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Toimistomme 
palvelee:
MYYRMÄEN HUOLLON  
KESÄN AUKIOLOAJAT: 
 Helatorstaina  
 10.5. toimistomme on suljettu. 

 Juhannusaattona  
 22.6. toimistomme on suljettu. 

 Heinäkuussa Myyrmäen toimistomme on  
 avoinna ma-pe klo 08.00-16.00. 

 Toimistomme ollessa suljettuna, 
 tavoitat  päivystävän huoltomiehen  
 numerosta 040 731 1436.

Myyrmäen Huolto toteutti loppuvuo-
desta 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn 
taloyhtiöiden hallituksen puheenjoh-
tajille ja jäsenille. Kyselyyn oli mah-
dollista vastata perinteiseen tapaan 
asiakasilloissa marras- ja joulukuussa; 
niille, jotka olivat estyneitä osallistu-
maan asiakasiltoihin, kysely lähetettiin 
sähköisesti 10.1.2018. 
 – Lähetimme nyt ensimmäistä ker- 
taa kyselyn myös sähköisesti, sillä 
halusimme saada mahdollisimman 
monen mielipiteen yhtiömme toimin-
nasta. Vastaukset ja palautteet ovat 
meille tärkeitä – tulivatpa ne paperilla 
taikka sähköisesti, Myyrmäen Huollon 
toimitusjohtaja Mika Lehtonen kertoo 
ja painottaa, että vastaukset on käsi-
telty luottamuksellisesti ja vastaajan 
niin toivoessa myös anonyymisti.
 Asiakasilloissa oli paikalla 45 pu-
heenjohtajaa antamassa palautetta ja 
verkostoitumassa keskenään. Sähköi-
nen kysely toimitettiin 70 henkilölle, 
joista 35 vastasi. Vastausprosentti oli 
näin ollen tasan 50. Sähköiseen kyse-
lyyn vastaaminen tapahtui sähköpos-
tissa olevan linkin kautta ja vastaus-
aika oli kaksi viikkoa. Vastaanottajien 
yhteystiedot olivat Myyrmäen Huollon 
omasta asiakasrekisteristä.

Kiitosta ja kehitettävää
Vastausten perusteella voidaan sanoa, 
että yhtiön kaikki osa-alueet ovat erit-
täin hyvällä tasolla. Kehitettävää löytyi 
kuitenkin isännöintipuolelta tiedotta-
misessa ja aikatauluissa pysymisessä. 
Lisäksi taloushallinnolta odotetaan li-
sää avoimuutta eli talousraportointia. 
Lehtonen lupaa, että molempiin koh-
tiin vastataan Asukasinfo-ohjelmiston 
avulla sekä tarvittaessa koulutuksella 
ja lisäresursseilla. 

Yhtiöltä toivotaan uusia palveluita
– Olemme kouluttaneet oman put-
kimiehen, luoneet hallituksien työ-
tä helpottavan tulevaisuuskyselyn 
ja lisänneet valikoimaamme erilaisia 
huoltopalveluita. Jatkamme myös 
suosittuja asiakastyytyväisyyskyselyi-
tä sekä asiakaskoulutusiltoja, joissa 
asiakkaamme pääsevät kehittämään 
toimintaamme, kuulemaan alan uu-
sia tuulia ja heitä kiinnostavia aiheita, 
mutta myös verkostoitumaan keske-
nään, Lehtonen toteaa. 
 Lehtonen kiittää kaikkia kyselyyn 
vastanneita arvokkaasta palautteesta.
– Meille jokainen mielipide ja kehitys-
idea ovat tärkeitä, jotta pystymme ke-
hittämään toimintaamme edelleen.

UUSIA AVAUKSIA
 Myyrmäen Huolto aloitti  

vuodenvaihteessa hallinnoimaan 
Arabianrannan yhteispihoja 
ja parkkipaikkoja Helsingissä. 
Myyrmäen Huollon 
toimitusjohtaja Mika Lehtonen 
toimii myös Arabian Palvelu Oy:n 
toimitusjohtajana. 

  – Huoltotoiminnan 
osaaminen ratkaisi kilpailutuksen 
meidän eduksemme. Käytännössä 
työ on huollon ohjaamista; itse 
työ toteutetaan ostopalveluina, 
Lehtonen tiivistää.
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MONIPUOLINEN KATSAUS

TALOYHTIÖIDEN  
TOIMINTAAN
Myyrmäen Huollon asiakasilta järjestettiin 15.3.2018.  
Teemoina olivat tällä kertaa kestosuosikki putkiremontti ja siihen liittyvä rahoitus  
lisärakentamisen kautta, sähköautojen lataus sekä hallituksen tehtävät,  
vastuut ja toiminta asunto-osakeyhtiössä. 
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Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja  
Mika Lehtonen kertoo, että loppuvuonna 
2017 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn 
mukaan asiakasillat ovat saaneet hyvää  
palautetta.

– Meidän tehtävänämme on tarjota  
asiakkaillemme hyvää palvelua monipuolisella 
tavalla. Asiakasillat ovat siitä yksi esimerkki,  
hän toteaa.
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MONIVAIHEINEN  
PUTKIREMONTTI

Kehitysjohtaja Tomi Valkeapää Sitowise 
Oy:stä kertoi putkiremontin valmiste-
luvaiheista. Hän jakaa urakan neljään 
vaiheeseen: tarveselvitys ja hankesuun-
nittelu; toteutussuunnittelu; rakennutta-
minen sekä toteutus ja takuuaika. 

– Putkiremontti on asunto-osakeyh-
tiön suurin ja kallein korjaushanke. Pa-
nostukset valmisteluvaiheessa maksavat 
itsensä takaisin, Valkeapää tiivistää. 

– Putkiremonttiin liittyy lukuisia 
muitakin asioita kuin putket. Tarveselvi-
tyksen ja hankesuunnittelun aikana on 
määriteltävä hankkeen sisältö mahdolli-
simman tarkkaan; tämä puolestaan vai-
kuttaa remontin kustannuksiin ja aikatau-
luun. 

Valkeapää toteaa, että ensimmäi-
sen vaiheen lopuksi tulisi olla vastaukset 
kysymyksiin mitkä asiat on korjattava, 
miksi ja miten sekä mitä kaikki maksaa. 

– Suurin osa hankesuunnittelusta 
on nykytilanteen kriittinen tarkastelu. 
Sisällöstä ei kannata tinkiä, sillä asioiden 
selvittäminen on monin kerroin kalliim-
paa myöhemmin, Valkeapää tietää.

Jotta sisältö voidaan suunnitella, 
on oltava käytössä riittävä määrä lähtö-
tietoa. 

– Kiinteistön korjaushistoria, märkä-
tilojen kunto ja korjaustarve, putkistojen 
ja alueputkistojen kunto, koneellisen il-
manvaihdon kunto ja korjaustarpeet sekä 
painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
hormien tiiveys, kunto ja riittävyys, Val-
keapää listaa ja muistuttaa, että hanke-
suunnittelun jälkeen pitää vielä tehdä 
haitta-ainetutkimus ja ajantasaistaa yh-
tiön piirustukset suunnittelua varten. 
Erikoistapauksissa voi kyseeseen tulla 
myös rakenteiden inventointi ja muut ra-
kennetekniset tutkimukset. Vasta tämän 
jälkeen päästään toteutussuunnitteluun. 

Valkeapää korostaa myös viestin-
nän tärkeyttä läpi koko urakan. Tärkein 

yksittäinen ihminen on puolestaan pro-
jektinjohtaja. 

– Henkilön valintaan kannattaa käyt-
tää aikaa ja resursseja. Valinta tulisi kuiten-
kin tehdä viimeistään hankesuunnittelun 
jälkeen. 

Kokemuksella Valkeapää toteaa lo-
puksi, ”putkiremontti voi olla myös mah-
dollisuus, ei siis aina uhka”.

PUTKIREMONTIN  

HANKESUUNNITTELUN  

SISÄLLÖSTÄ EI  

KANNATA TINKIÄ

HALLITUS ON  

OSAKKAIDEN EDUSTAJA 

JA AJAMASSA  

YHTIÖN ETUJA
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HALLITUKSEN  
HOMMIA
Lakimies, toimitusjohtaja Kai Haarma 
kiinteistöalan juridiikkaan ja työsuhde-
asioihin erikoistuneesta asianajotoimis-
to Kuhanen Asikainen Kanervasta kertoi 
hallituksen tehtävistä, vastuista ja toimin-
nasta asunto-osakeyhtiöissä. 

– Hallitus on osakkaiden edustaja ja 
ajamassa yhtiön etuja, hän tiivistää.

– Sen tehtäviä ovat yhtiön hallin-
non, korjaus- ja kunnossapitotoiminnan, 
talouden valvonnan ja tiedottamisen 
järjestämisestä huolehtiminen. Lisäksi 
on lukuisia muita laissa määriteltyjä eri-
tyistehtäviä. Hallituksen aloitteesta huo-
lehditaan myös asukasviihtyvyydestä, 

puututaan maksuhäiriöihin ja muutetaan 
yhtiön sopimuksia kulloistakin tarvetta 
vastaavaksi. Hallituksen pitäisi toimia 
aloitteentekijänä kiinteistön hallinnon 
kehittämisessä ja kunnon seurannassa 
kuten kuntoarvioiden ja kuntotutkimus-
ten suorittamisessa sekä teettää tarvitta-
vat PTS-suunnitelmat ja valmistella yhti-
ön tavoitteet ja strategia. 

– Hallituksen kokous on päätösval-
tainen, kun läsnä on enemmän kuin puo-
let hallituksen jäsenistä. Hallituksessa 
valmistellaan yhteistyössä isännöitsijän 
kanssa yhtiön ajankohtaiset asiat, kuten 
mitä tehdään, miksi juuri nyt, miksi esite-
tyllä tavalla selvitetään hankkeiden kus-
tannukset. Epätavalliset, laajakantoiset 
ja olennaisesti yhtiövastikkeisiin vaikut-
tavat asiat viedään aina yhtiökokoukseen 
päätettäviksi, Haarma muistuttaa.  

– Kokouskäytännöissä tärkeää on 
selkeys, sujuvuus ja tasapuolisuus. Ta-
voitteena on aina esityslistan mukaisten 
asioiden käsitteleminen, kesken olevien 
asioiden seuranta sekä tehokas päätök-
senteko. Vaikka pyrkimys on aina yksi-
mielisiin päätöksiin, äänestäminenkin voi 
joskus tulla kysymyksiin. Mahdollisessa 
tasatilanteessa puheenjohtajan kanta 
ratkaisee. 

Hallituksella on täytäntöönpano-
vastuu yhtiökokousten päätöksistä, nii-
hin liittyvien sopimusten teosta ja niiden 
valvonnan järjestämisestä. Tähän kuuluu 
myös urakkahankkeiden aikaiset muu-
tokset, sekä reklamointien organisointi 
ja seuranta. Juristina Haarma muistut-
taa, että hallituksen pöytäkirjat on säi-
lytettävä luotettavalla tavalla ja ne ovat 
julkisia vain hallituksen päättämiltä osin. 
Osakkeenomistajalla on aina oikeus saa-
da tietoa hänen osakkeitaan koskevasta 
hallituksen päätöksestä. 

 – Hallituksella ja isännöitsijällä on 
päätöksistä vastuu; riskien kasvaessa 
huolellisuusvaatimus korostuu. Vastuuta 
ei synny, jos toiminta on normaaliin asun-
to-osakeyhtiöiden hallinnointitapaan 
verrattaessa ollut huolellista. Siksi kan-
nattaa käyttää eri alojen asiantuntijoita 
apuna, jolloin tämä huolellisuusvaatimus 
täyttyy, Haarma päättää. 
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SÄHKÖÄ  
SAATAVILLA

Vuoden alusta lähtien uuden sähköauton 
ostaja saa suoraan autoliikkeestä 2 000 
euron alennuksen, valmiiksi kattavien au-
toveroalennusten päälle. Tuki on tarjolla 
myös leasing-autoilijoille, jos sopimus 
tehdään vähintään kolmeksi vuodeksi. 
Uudistukseen liittyy kuitenkin muutamia 
ehtoja, kuten auton ostohinnan tulee olla 
alle 50 000 euroa. Timo Huolman Helen 
Oy:stä siirtyi Pätysen aikaisemmin mainit-
semalle pysäköintialueelle ja puhui säh-
köautojen latauksesta.

– Liikenteen sähköistyessä myös au-
topaikkojen täytyy vastata muutokseen, 
Huolman toteaa.

RAHOITUSTA  
RAKENTAMISELLA

Maanhankintapäällikkö Mikko Pätynen 
YIT:ltä jatkoi putkiremonttiteemalla, mut-
ta lähestymistapa konkretisoitui urakan 
rahoittamiseen. 

– Putkiremontti on hintava urakka, 
joka vaatii taloyhtiön hallitukselta aina 
tarkat laskemat sen rahoittamiseksi. Lisä-
rakentaminen on yksi vaihtoehto esimer-
kiksi lainarahan välttämiseksi tai pienen-
tämiseksi, Pätynen toteaa. 

Pätynen listaa lisärakentamishank-
keen vaiheet aina ideasta yhtiökoko-
uksen valtuutukseen täydennysraken-
tamisen tutkimiseen, kiinteistökaupan 
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neuvotteluihin rakennuttajan ja hallituk-
sen välillä sekä jatkuvaan tiedottamiseen 
asukkaiden suuntaan. Rakennuttajan nä-
kökulmasta edellytykset hankkeelle ovat 
kiinteistön sijainti, riittävä rakennusoike-
us, pysäköinnin järjestyminen sekä aloit-
taminen puhtaalta pöydältä eli uuden 
asunto-osakeyhtiön perustaminen. 

– Kun yhtiökokous on hyväksynyt 
kiinteistökaupan esisopimuksen, kiinteis-
tölle haetaan asemakaavamuutosta. Ra-
kennuttaja ohjaa suunnittelua ja vastaa 
siihen liittyvistä kustannuksista. Kun ase-
makaava on hyväksytty, kiinteistökauppa 
voidaan tehdä, aloittaa asuntojen raken-
taminen ja myyminen. 

PUTKIREMONTTI VAATII  

TALOYHTIÖN HALLITUKSELTA 

TARKAT LASKELMAT SEN  

RAHOITTAMISEKSI

Sähköautojen määrän kasvaessa 
myös Helenissä ollaan varauduttu sähkö-
autojen latauspisteiden määrän kasvat-
tamiseen. Helenin julkinen latausverkko 
onkin Suomen laajin. 

– Tarjoamme taloyhtiöille latausrat-
kaisun, joka on rakennettavissa kohteen 
nykyisen sähkön käytön kapasiteetin 
puitteissa. Moneen kohteeseen on mah-
dollista asentaa latausratkaisu jopa ilman 
aloituskustannuksia, Huolman kertoo.

Taloyhtiölle tekemässään kartoituk-
sessa Helen selvittää kiinteistön nykyisen 
valmiuden sähköauton latauspisteiden 
asentamiseksi. Lisäksi selvitetään toi-
menpiteitä, joilla kiinteistön kapasiteet-
tiä voidaan laajentaa tulevaisuudessa. 

– Taloyhtiö voi tilata latauspisteitä 
katselmuksen osoittamassa laajuudessa 
tai muun sopivan määrän. Hoidamme la-
tauspisteiden asennuksen turvallisesti ja 
vaatimusten mukaisesti huolehtien myös 
latauspalvelun käyttöönotosta. Kun la-
tauspiste on asennettu, palvelu laskuttaa 
suoraan sähköauton lataajaa - taloyhtiöl-
le tai isännöitsijälle ei koidu lisävaivaa, 
Huolman painottaa ja kehottaa taloyh-
tiöiden hallituksia rohkeasti ottamaan 
heihin yhteyttä.

LIIKENTEEN  

SÄHKÖISTYESSÄ MYÖS  

AUTOPAIKKOJEN TÄYTYY  

VASTATA MUUTOKSEEN
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Myyrmäen Huolto käsittelee isännöinti- 
ja huoltopalveluiden osalta taloyhtiön 
asukkaiden ja osakkaiden henkilötieto-
ja. Näitä tietoja tarvitaan, jotta yhtiö voi 
tuottaa sopimuksen mukaisia sekä muita 
asumisen palveluita taloyhtiössä. 
 – Tietosuoja on meille tärkeää ja huo-
mioimme sen päivittäisessä työssämme. 
Kevään aikana avainhenkilömme ovat 
käyneet uudistusta koskevissa koulutuk-
sissa, mutta käytännössä uudistus koskee 
meistä jokaista, yhtiön toimitusjohtaja 
Mika Lehtonen kertoo.

Aikaan ja syyhyn sidoksissa
Myyrmäen Huolto säilyttää henkilötiedot 
omassa asiakasrekisterissään sen ajan, 
kun henkilö asuu tai omistaa huoneiston 
taloyhtiössä tai taloyhtiö on isännöin-
tiyrityksen asiakas. Tämän jälkeen tietoja 
säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuu-
dessa kuin se on tarpeellista laskutuk-
sen, perinnän ja oikeudellisten toimen-
piteiden takia. Henkilötiedot yhtiö kerää 
pääasiassa taloon muuton yhteydessä. 
Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tie-
toja kertyy muun muassa taloyhtiösivuil-
le kirjautumisen yhteydessä sekä niitä 
käytettäessä. Tiedon ajantasaisuuden 
varmistaakseen yhtiö päivittää tietoja 

viranomaislähteistä tai muilta palvelun-
tarjoajilta. 
 – Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan 
henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa 
asiakkaamme tämän asioidessa isän-
nöintiyrityksessämme tai sähköisissä 
palveluissamme. Käytämme tietoja myös 
taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, 
saatavien perinnässä, asukastiedottami-
sessa sekä taloyhtiölle hankittujen palve-
lujen järjestämisessä, Lehtonen listaa.
 Taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden 
osoite- ja sähköpostitietoja käytetään 
yleisesti taloyhtiön asioiden tiedottami-
seen ja taloyhtiön kyselyihin palvelujen 
kehittämiseksi; taloyhtiön hallituksen 
jäsenten ja puheenjohtajien osalta myös 
uutiskirjeiden toimittamiseen. 
 – Kaikki henkilötietojen käsittely ta-
pahtuu kunnioittaen rekisterissä olevi-
en henkilöiden yksityisyyttä, Lehtonen 
painottaa ja jatkaa, että henkilötiedot 
säilytetään tietoturvallisessa ympäris-
tössä ja niitä käyttävät ainoastaan isän-
nöintiyrityksen työntekijät suojatuilla 
työasemillaan, joihin työntekijät pääse-
vät kirjautumaan henkilökohtaisella käyt-
täjätunnuksellaan. Paperiset asiakirjat 
säilytetään yhtiön toimesta paloturvalli-
sessa ja lukitussa tilassa.

 Tietosuojalainsäädännön mukaises-
ti jokaisella on oikeus pyytää Myyrmäen 
Huollolta pääsy omiin tietoihin, tietojen 
oikaisemista tai poistamista taikka käsit-
telyn rajoittamista, oikeus vastustaa hän-
tä itseään koskevien tietojen käsittelyä 
sekä oikeus tehdä valitus valvontaviran-
omaiselle. 
 

Uudistus suojaa  
henkilötietoja entisestäänK
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Myyrmäen Huolto tekee kaikkiin isännöintisopimuksiinsa tietosuoja-
liitteen. Sen tarkoituksena on sopia soveltuvan tietosuojalain-
säädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä 
isännöintisopimuksessa sovittujen palveluiden tuottamiseksi. 
Sopimusliite täydentää aiempaa allekirjoitettua  
isännöintisopimusta ja se tulee voimaan 25.5.2018.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia  
henkilötietoja Myyrmäen Huollon  
isännöimien taloyhtiöiden asukkaista  
ja osakkaista:
 huoneiston tiedot
 huoneistossa asuvien /  

sen omistajien etu- ja sukunimet 
 henkilötunnukset, silloin kun ne 

ovat henkilön yksilöimisen takia 
välttämätöntä 

 sähköpostiosoitteet
 puhelinnumerot
 sisäänmuutto- ja poismuutto- 

ajankohdat
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 Hybridiratkaisu tarkoittaa, että taloyh-
tiömme irtautui kaukolämpöverkostosta, 
sähkö ja vesi ostetaan taloyhtiön ulko-
puolelta. Ensimmäisen vuoden toteuma 
vastaa ennakkolaskelmia: taloyhtiö säästi 
lämmityskustannuksissa noin 22 000 €,
mikä on 55 % vähemmän verrattuna kau-
kolämpöön. Lainan kuoletusajaksi on ar-
vioitu 10-11 vuotta. Taloyhtiö otti hybridi-
ratkaisuun siirtymisen vuoksi muutamaa 
vuotta pidemmän yhtiölainan. Kustannus 
ei vaikuta yhtiövastikkeeseen, sillä lai-
nan investointi- ja korkokulut maksetaan 
syntyneillä säästöillä. Sitten, kun laina on 
maksettu pois, säästöt ovat taloyhtiöllem-
me puhdasta tuloa.
 Senera toteutti urakan avaimet käteen 
-periaatteella ja urakka sujui sovitun mu-
kaisesti; nyt yhteistyö jatkuu maalämmön 
seurantapalveluna. Reaaliaikainen ja ym-
pärivuorokautinen etävalvonta ja ohjaus-
ratkaisu valvoo järjestelmää ja hälyttää 
automaattisesti häiriötilanteissa. Mahdol-
liset häiriöt hoidetaan joko valvomasta kä-
sin tai paikan päällä. 
 Hybridiratkaisuun siirtymisestä on ku-
lunut vielä suhteellisen lyhyt aika. Urakka 
oli kokonaisuudessaan suhteellisen kivu-
ton vaatien kuitenkin hallitukselta ja isän-
nöitsijältä paljon perehtymistä asiaan. 

Mielipide

As Oy Myyrinnoro käsittää kaksi rakennus-
ta ja neljä porrasta, yhteensä 55 huoneis-
toa. Taloyhtiömme siirtyi maalämpöön ja 
poistoilman lämmöntalteenottojärjestel-
mään (LTO) eli hybridiratkaisuun tammi-
kuussa 2017 ensimmäisenä taloyhtiönä 
Myyrmäen Huollossa – ja tiettävästi koko 
Myyrmäen alueella. Päätöksen taustalla 
oli saavuttaa mahdollisemman suuri ener-
gian omavaraisuus ja ekologiset vaikutuk-
set.
 Huhtikuussa 2015 pidetyssä ylimää-
räisessä yhtiökokouksessa hallitukselle 

annettiin valtuudet tuottaa selvitys eri-
laisista energiavaihtoehdoista. Selvitystä 
tekemään palkattiin Suomen Energiainsi-
nöörit Oy, joka toimi jatkossa projektim-
me valvojana. Marraskuussa ylimääräinen 
yhtiökokous päätti yksimielisesti, että 
päädymme hybridiratkaisuun. Päätök-
sen jälkeen kilpailutimme urakoitsijat, 
joista loppuhaastattelujen jälkeen valit- 
tiin Senera Oy (myöhemmin Tom Allen  
Senera Oy). Maaliskuussa 2016 ylimää-
räinen yhtiökokous hyväksyi kustannus-
arvion ja työt käynnistyivät kesän alussa.  
Energiainsinöörit jatkoi projektin valvoji-
na.
 Ensimmäinen vaihe eli lämpökaivojen 
poraus kesti parisen viikkoa. Pihalle po-
rattiin kahdeksan kaivoa 300 metrin sy-
vyyteen. Seuraavaksi katoille asennettiin 
neljä kappaletta LTO-poistoilmaimureita 
keräämään talteen poistoilmassa olevaa 
lämpöenergiaa, joka ohjataan putkistoja 
myöten lämmönjakohuoneeseen. Läm-
mönjakohuoneeseen asennettiin kolme 
maalämpöpumppua hyödyntämään pois-
toilman ja kallioperän lämpöä. Kulutus-
piikit hoidetaan sähkökattilalla ja lisäsäh-
kövastuksella. Alkuperäinen aikataulu 
viivästyi muutamalla kuukaudella urakoit-
sijasta riippumattomista syistä.

UUDEN AJAN
PUTKIREMONTTI

Autamme taloyhtiöitä tekemään aina kustannustehokkaan
ja nopean putkiremontin ilman, että kotoa tarvitsee

muuttaa pois. Teemme suunnitelmat ja valvomme remontit
yli 100 remontin kokemuksella.

• Miksi maksat ylikalliista ja ylipitkistä suunnitelmista? 
Miksi teetät ylikalliita ja usein lisäksi tarpeettomia remontteja?

• Suunnitteluaikamme ovat lyhyet ja suunnitelmamme maksavat 
murto-osan muiden vastaavista.

• Valvojillamme on kaikilla pitkä urakoitsijakokemus, 
jonka ansioista lisätöiden osuus kohteissamme on 
normaalisti vain 2-3%.

• Olemme suomalainen perheyritys, jolle asiakkaiden etu on 
aina etusijalla. Uskomme rehellisyyteen ja aitoon välittämiseen.

INSINÖÖRITOIMISTO BUILDNET OY
Toimitusjohtaja Tapio Falck • 045 356 0196 • t.falck@buildnet.fi

WWW.BUILDNET.FI
Kauppakeskus ITIS • Turunlinnantie 8, Agenttitalo, 5. kerros • 00930 Helsinki
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Teksti perustuu haastatteluun: 
Torsti Korhonen
As Oy Myyrinnoro
Hallituksen puheenjohtaja
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Henkilöhaastattelussa

Jos joku olisi sanonut minulle kymme-
nen vuotta sitten, että minusta tulee 
kiinteistöhoitaja ja putkimies, en olisi 
korviani uskonut. Nyt tiedän, että en 
vaihtaisi paikkaani mihinkään, mutta 
matka on kyllä ollut melkoinen.

Olin huonekalualalla myynti-
tehtävissä noin 20 vuotta. Viihdyin 
työssäni, mutta elämäntilanteeni 
muuttuessa tarvitsin itselleni sään-
nöllisen päivätyön. Huomasin, että 
Amiedussa alkoi työvoimatoimiston 
järjestämä kiinteistöhoitajan koulu-
tus ja aloitin opiskelut talvella 2013. 
Työharjoittelupaikka piti löytää itse 
ja hain Myyrmäen Huoltoon, sillä tie-
sin yrityksen entuudestaan taloyhtiö-
ni kautta; olen asunut Myyrmäessä 
vuodesta 2003 alkaen. Tapasin Antti  
Kämäräisen ja hän sanoi jo silloin, 
että minulle löytyy kyllä työpaikkakin. 
Luottamus puolin ja toisin syntyi heti.

Viihdyin kiinteistöhoitajan teh-
tävässä nelisen vuotta. Työnkuvaani 
kuului kausityöt, kuten lumenluonti, 
hiekoitus ja ruohonleikkuu, kiinteis-
tökierrokset ja työmääräyksiin rea-
gointi. Pidin ulkotöistä ja käsillä te-
kemisestä, mutta erityisesti ihmisten 
kanssa olemisesta. Mielestäni työs-
säni tärkeää oli tervehtiä asukkaita ja 
olla näkyvillä.

Pari vuotta sitten otin kuitenkin 
puheeksi, että Myyrmäen Huollolla 
voisi olla oma putkimies. Sain ajatuk-
selle hyväksynnän ja löysin sopivan 
oppisopimuskoulutuksen. Heti, kun 
minulle löytyi omalle alueelle seu-
raaja, sain alleni auton ja takakonttiin 
työkalut. Teen nyt pieniä putkitöitä 
asukkaiden yhteydenoton tai huolto-
miesten toiveesta. Työni on itsenäistä 
ja haastavaa; osaan kuitenkin myös 
pyytää tarvittaessa apua. Minulla on 
myös edelleen yksi viikoittainen kiin-
teistöhuollon kohde ja muutaman 
kerran vuodessa hoidan viikkopäivys-
tyksen. 

Minulla on kaksi poikaa; 6- ja 
9-vuotiaat. Harrastan liikuntaa, sil-
lä haluan pysyä hyvässä kunnossa ja 
penkkiurheilua, joka on minun pa-
heeni. Vapaa-aikaa kuluu myös poi-
kien harrastusten parissa ja olin van-
hemman poikani jalkapallojoukkueen 
valmentajakin 2,5 vuotta. Pidän siitä, 
että Myyrmäessä kaikki on lähellä: 
työ, lasten päiväkoti ja koulu, harras-
tukset ja palvelut. Olen muuttanut 
pari kertaa, mutta olen edelleen en-
simmäisen taloyhtiön hallituksessa. 
Luonteeltani olen puhelias ja rohkea-
kin. Uskon siihen, että asenne ratkai-
see joka tilanteessa.

KIINTEISTÖNHOITAJA JA 
PUTKIMIES

TAUNO
HÄMÄLÄINEN
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asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi  |  www.myyrmaenhuolto.fi

TOIMISTO MYYRMÄKI:
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa 
Puh. (09) 530 6140

Puhelimitse
ma-pe klo 08.00 - 16.00

Asiakaspalvelu  
on avoinna 
maanantaisin klo 08.00 - 17.00
sekä ti-pe  klo 08.00 - 16.00

TOIMISTO PIHLAJISTO:
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
Puh. (09) 530 6140

Puhelimitse
ma-pe klo 08.00 - 16.00

Pihlajiston asiakaspalvelu 
on avoinna
ma, ti, to, pe klo 10.00 - 14.00 
ke  klo 13.00 - 17.00

VIKAILMOITUKSET:
Puh. (09) 530 61430
Arkisin klo 07.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)

PÄIVYSTYS:
Puh. 040 7311 436
Arkisin klo 15.30 - 07.00
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h

Olemme jäsenenä:
	Isännöinnin auktorisointi ISA ry
	Isännöintiliitto
	Kiinteistöpalvelut ry
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HALUAMME OLLA EDISTÄMÄSSÄ TOIMINTA-ALUEIDEMME YHTEISÖLLISYYTTÄ  
KUTSUMALLA PAIKALLISIA KOULUJA, HARRASTESEUROJA JA YHDISTYKSIÄ  
esittelemään toimintaansa lehdessämme.
 
Kutsumme ensimmäiseksi esittäytyjäksi  Vaskivuoren lukion ja sen rehtorin Elina Arokannaksen.  
Lue lisää aiheesta seuraavasta lehdestämme (ilmestyy viikolla 47).  
TEHDÄÄN HYVÄÄ YHDESSÄ!  
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