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• Metropolia-
ammattikorkea-
koulun laajen-
nukselle haetaan 
kaavamuutosta.

• Kauppakes-
kus Myyrmannin 
laajentumisen 
vaihtoehtoja on 
tutkittu pitkään. 
Lopullinen kiel-
teinen päätös 
laajennuksesta, 
johon olisi tullut 
myös Prisma, 
on nyt annettu. 
Kaupunki on ilmoittanut lähtevänsä 
itse hakemaan täydennysrakennusta 
asumisen näkökulmasta. Kauppakes-
kuksen päälle sijoittuvan asuinraken-
tamisen lisäksi sen pohjoispuolelle 
(torialue) osoitetaan kortteli asunto-
rakentamiselle. 

• YIT Oy on tutkinut mahdollisuuksia 
rakentaa hotelli-, hyvinvointi- ja lii-

KOHTI UUTTA MYYRMÄKEÄ

Vierivä kivi ei sammaloidu eikä muu-
tosta tapahdu ilman kehitystä. Myyr-
mäkeen uskotaan asuinalueena ja 
kehittyvänä keskuksena myös tule-
vaisuudessa: parasta aikaakin meneil-
lään on useita kaavahankkeita, mitkä 
tulevat vaikuttamaan myyrmäkeläis-
ten arkeen, asumiseen ja viihtyvyy-
teen. 

• Vantaan kaupungin yrityspalvelut 
hakee maanomistajana yleiskaavan 
mukaista mittavaa kerrostaloraken-
tamista Uomatien länsipäähän Raap-
pavuoren alueelle. Myyrmäen Huolto 
on puolestaan hakenut asemakaavan 
muuttamista siten, että Uomarinteen 
päähän tulisi arkkitehtuuriltaan laa-
dukas 6-8 -kerroksinen asuinkerrosta-
lo. 

• VAV Asunnot Oy ja Vantaan kau-
punki hakevat asemakaavamuutosta 
kolmen kerrostalon rakentamiseksi 
Kilterinkaarelle ja Kilterinkujalle. 

TOIMINTA-ALUEET

kuntakeskus Myyrmäen urheilupuis-
ton kaakkoiskulmaan.

• Louhelan puolella haetaan asema-
kaavamuutosta Eräkuja 2 toimistora-
kennuksen paikalle rakennettavalle 
asuintalolle, jossa olisi katutasossa 
myös liike- tai työtilaa.

Pihlajisto
TOIMINTAMME PIHLAJISTOSSA
LAAJENEE  

Myyrmäki

Myyrmäen Huolto aloitti isännöinti-
palvelut Helsingin Pihlajistossa syys-
kuussa 2011, huoltopalvelut vuotta 
myöhemmin. Alusta lähtien remmis-
sä mukana olleen isännöitsijä AHTI  
PIPPURIN lisäksi paikan päältä löy-
tyvät kiinteistöassistentti LEILA  
RYTKÖNEN sekä huoltomiehet JUKKA 
TAPONEN ja OSKU SYRMÄ.

Keväällä 2014 toiminta laajeni kol-
mella taloyhtiöllä: Pihlajiston alueella 
Myyrmäen Huolto hoitaa isännöinti-
palveluja 1.4. lähtien osoitteessa As Oy

Helsingin Pyynikintie 4-8. Isännöinti- 
ja huoltopalveluja hoidetaan jatkossa 
myös kahdessa uudemmassa kohtees-
sa; As Oy Helsingin Tsinniassa Viikis-
sä, sekä As Oy Helsingin Dioriittissa 
Viikinmäessä. Tsinniassa palvelut ovat 
pelanneet jo joulukuusta lähtien, Dio-
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Tarkemmat tiedot näistä  suunnitelmista löydät sivulta  
http://www.vantaa.fi/fi/ kaavoitus_ja_maankaytto/ asemakaavoitus/lansi-vantaan_asemakaavayksikko/myyrmaki

riittissa niinikään huhtikuun alusta al-
kaen.

- Olemme olleet tyytyväisiä toimin-
taamme Pihlajistossa. Myös asukkailta 
olemme saaneet positiivista palautet-
ta toimitusjohtaja MIKA LEHTONEN 
toteaa. 

- Pidämme vahvuutenamme sitä, että 
olemme ainoa paikallinen toimija. Toi-
mistomme on asiakkaidemme lähellä 
ja siellä on helppo asioida. Myös huol-
tomiehet toimivat vain lähialueella ja 
näin pääsemme toteuttamaan asukas-
läheistä toimintamalliamme ”kuin oma 
talonmies”.
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Pääkirjoitus

ASIAKASLÄHEINEN YHTIÖ

Myyrmäen Huolto Oy elää muutosten aikaa. Yhtiö on kehittänyt toimintaan-

sa ja se on tuonut meille lisää asiakkaita. Joudumme toteamaan, että emme 

mahdu enää nykyisiin toimitiloihimme, vaan meidän on muutettava suurempiin 

tiloihin. 

Olemme sopineet kaupat nykyisistä toimitiloistamme VTK kiinteistöt Oy kans-

sa ja ostaneet uudet tilat Koy Myyrinmarjasta osoitteesta Ojahaanrinne 4  

(Kelan talo). Toimistomme siirtyy keskeisemmälle paikalle asiakkaisiimme näh-

den. Muuttomme tapahtuu kesän aikana.

Myös Pihlajiston toimistomme on saanut uusia asiakkuuksia sekä isännöintiin 

että huoltoon. Mielestämme alalla on näkyvissä trendi, että asukkaat haluavat 

saada niin isännöinti kuin huoltopalvelut omalta alueelta – ei enää etäpalvelua.

Yhtiön omistama huoltohalli Uomatien päässä on jäämässä osittain Luhtitien ja 

osittain alueelle tulevien asuintalojen alle. Olemme yhteistyössä Vantaan kau-

pungin kaavoittajien kanssa sopineet, että huoltohallimme siirtyy näiden alta 

pois. Uusi huoltohalli tulee nykyisen huoltohallitontin viereen. 

Koska taloyhtiöt ovat saaneet viime aikoina paljon hinnankorotuskirjeitä ja nii-

den talouteen on kohdistunut suuria paineita, päätti yhtiömme viime kaudel-

la, että emme tee hinnankorotuksia vanhoihin huolto- tai isännöintisopimuk-

siin. Tämän meille mahdollisti toimintojemme kehittäminen, joka jatkuu yhä.  

Mielestämme näin toimii hyvä kumppani.

Hyvä kumppani pyrkii myös toimimaan niin, että asiakkaiden toiminta olisi  

pitkäjänteistä, suunniteltua ja jossa olisi pienet riskit yllättäviin rahanmenoihin.

Siksi olemme räätälöineet taloyhtiöille kuntoarvion (asiantuntijaryhmän teke-

mä selvitys kiinteistön kunnosta), jonka perustella laaditaan talolle pitkän täh-

täimen korjaus ja kunnossapitosuunnitelma.

Toimimme myös aktiivisesti alueidemme kehittämiseksi niin Myyrmäessä 

kuin Pihlajistossa. Yhtiömme palkkaa tänäkin vuonna useita kesätyöntekijöitä  

paikallisista nuorista.

”Nauttikaa tulevasta kesästä hymyillen, 
sillä hymy on ikkuna, josta näkee, että sydän on kotona.”

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Myyrmäen Huolto Oy toivottaa 

HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ KESÄÄ!

Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa

laadukkaasti
Pihlajistossa!

mh-kiinteistöpalvelut
Tiirismaantie 6, 
00710 Helsinki

puh. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi
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Talossa tapahtuu

www.myyrmaenhuolto.fi
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TULEVAT
LIPUTUS-
PÄIVÄT

MYYRMÄEN HUOLTO OY  
MUUTTAA

Muutamme kesän aikana  
osoitteeseen  
Ojahaanrinne 4
01600 VANTAA
(Kelan talo). 

TERVETULOA!

MYYRMÄEN HUOLLON  
KESÄAUKIOLOAJAT

Kesäkuussa toimisto palvelee  
normaalisti. 

Juhannusaattona, torstaina 19.6., 
toimisto on avoinna 08.00-14.00

Heinäkuussa toimisto on avoinna 
ma-pe klo 08.00-16.00

www.myyrmaenhuolto.fi

LÄMMINTÄ JA
LEPPOISAA 

KESÄÄ!
TOIVOTTAA
MYYRMÄEN 

HUOLTO OY:N VÄKI

LOMALLE 
LÄHDÖSSÄ?
	Muista katkaista tai
 kääntää postisi.
	Sulje ikkunat. Lämpö pysyy
 ulkona, kun sälekaihtimet
 ovat alhaalla.
	Pyydä, että naapuri tai 
 tuttava katsoo asuntosi
 perään.

MUISTA  
OSALLISTUA 
TALOYHTIÖSI 
TALKOISIIN.

TAVARATILAUKSET:
mika.ylitalo@
myyrmaenhuolto.fi
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V A H V A S T I
SUOMALAINEN

ASIAKASILLAN ANTIA

Myyrmäen Huolto järjesti 
helmikuussa yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa 
kanssa asiakasillan 
taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajille. 
Illan teemoissa toteutui 
toivotut aiheet vuoden 
2014 budjetointia varten.  

Asiakasiltojen tarkoitus on välittää tie-

toa ajankohtaisista asioista taloyhtiöi-

den päätöksentekoon. 27.2. pidetyssä 

asiakasillassa käsiteltiin Myyrmäen alu-

een kaavoitustilannetta (sivu 2), kunto-

arviota, kerrostalon lämmön talteenot-

toa ja ryhmäkorjaushankkeita.

YHDESSÄ ENEMMÄN

Ryhmäkorjaus tarkoittaa, että useat ta-

loyhtiöt suunnittelevat ja toteuttavat 

korjaushankkeensa yhdessä. Hankkees-

sa kukin yhtiö päättää oman talonsa 

korjaustyön sisällöstä itse. Yhteiset 

toimet voivat kohdistua kuntoarvi-

oon- ja tutkimukseen, suunnitteluun, 

projektinjohtamiseen sekä työn toteu-

tukseen. Hankkeen aluksi isännöitsijät, 

hallitukset ja yhtiökokous päättävät 

yhteistyöstä naapureiden kanssa: So-

vitaan yhteistyön periaatteet ja peli-

säännöt; perustetaan ryhmäkorjaus-

toimikunta ohjaamaan kokonaisuutta 

ja valitaan projektinjohtaja johtamaan 

korjausohjelmaa. Seuraavaksi laaditaan 

aikataulut, kunkin yhtiön korjauksen 

tekninen sisältö, kartoitukset ja han-

kesuunnitelmat. Tästä eteenpäin men-

nään normaaliin tapaan: valitaan suun-

nittelijat ja urakoitsijat ja ryhdytään 

työhön.

Ryhmässä toimiminen alentaa toteu-

tuskustannuksia. Koska hankkeen koko 

on yksittäistä hanketta suurempi, on 

myös kiinnostuneita urakoitsijoita 

enemmän. Samantyyppisten talojen 

suunnittelu, tarvikkeiden volyymihan-

kinta ja yleiskulujen pieneneminen 

pudottavat kokonaiskustannuksia ja 

parantavat hankkeen laatua. Ryhmä-

korjaus lyhentää työn läpivientiaikaa ja 

sopii hyvin pitkäjänteiseen alueen ke-

hittämiseen ja korjaustapaan. Yhdessä 

tekemien kehittää myös naapuruston 

sosiaalista pääomaa – yhteistyötä, tur-

vallisuutta ja joukkovoimaa.

AINA OIKEA LÄMPÖ

Kerrostalon ilmanvaihto toimii yleisesti 

niin, että talosta imetään pois lämmin-

tä sisäilmaa poistopuhaltimilla. Lämmin 

ilma menee suoraan ulos. Asuntoihin 

tulee korvausilmaa ikkunoihin tehdyis-

tä raoista tai venttiileistä sekä porras-

käytävästä. Poispuhallettavasta ilmasta 

on myös mahdollista ottaa lämpöä tal-

teen. Lämmöntalteenottoyksikkö asen-

netaan katoille poistoilmakanavien 

päähän. Katolta talteen otettu lämpö 

siirretään putkella lämmönjakohuonee-

seen. Lämpöä voidaan käyttää patte-

reiden, käyttöveden tai vaikka uima-al-

taan veden lämmittämiseen. Lämmön 

talteenotolla voidaan saavuttaa jopa 

30 – 40 prosentin säästö ostettavassa 

energiassa.

HYVÄ KUNTO KANNATTAA

Kuntoarvio on asiantuntijaryhmän te-

kemä selvitys kiinteistön kunnosta, jon-

ka perustella laaditaan talolle pitkän 

tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. 

Fatman Oy on suunnitellut yhteistyössä 

Myyrmäen Huollon kanssa toimintamal-

lin, jolla saadaan riittävän laaja, mutta 

kustannustehokas selvitys rakennusten 

nykykunnosta sekä ulkopuolisen asi-

antuntijan kokonaisvaltainen näkemys 

kiinteistön kunnossapidon tarpeista. 

Kiinteistöjen korjaustarpeesta lisää si-

vulla 6.
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KUNNOSSA 
KAIKEN 
IKÄÄ

Korjausvelka tarkoittaa rahassa mi-

tattuna summaa, joka tarvitaan ra-

kennetun omaisuuden saattamiseksi 

nykytarpeita vastaavaan hyvään kun-

toon. Viitteenä käytetään 75 prosen-

tin vastaavuutta uusiin asuntoihin 

ja rakennuksiin. Viimeisimpien tut-

kimusten perusteella korjausvelka 

on Suomessa kasvussa ja on noussut 

arvioiden mukaan jopa 30 – 50 miljar-

diin euroon.

Kiinteistöliiton toimitusjohtaja HARRI 

HILTUNEN ei purematta niele tutki-

mustietoa. 

– Ensinnäkin haarukka on liian iso ja 

luku ainoastaan laskennallinen. Yli-

päätänsä käyttäisin termiä korjaus-

velka vain sitaateissa, mieluummin 

puhuisin korjaustarpeesta. 

Suomen rakennuskannan korjausvelka puhuttaa ja  

huolestuttaa. Hurjimmat arviot nousevat  

kymmeniin miljardeihin euroihin.  

Kiinteistöliitossa tuskaa ei täysin jaeta 

 – korjaustarpeiden tärkeydestä huolimatta.

Hiltunen ei myöskään pidä siitä dra-

matiikasta, mikä korjaustarpeen ym-

pärille on kasvatettu. Toki hän ym-

märtää, että asian nostaminen esille 

kiinnostaa monia eri tahoja, eritoten 

rakentajia ja yhteiskuntaa työn ja 

työllisyyden nimissä. 

– Viranomaisten kiinnostuksen taus-

talla on yhteiskunnan laajempi ra-

kennemuutos. Asuntokanta tulisi 

saattaa siihen tasoon, että ikäihmiset 

pystyisivät asumaan kotonaan mah-

dollisimman pitkään ja näin välttää 

kustannuksia, mitkä yhteiskunnalle 

syntyy laitoshoitopaikoista. Valtaosa 

nykyisistä asunnoista ei kuitenkaan 

esteettömyystasoltaan yllä tälle ta-

solle, mikä lisää painetta asuntojen 

päivitykselle, Hiltunen toteaa. 

Kiinteistöliitto valmistelee omaa tut-

kimusta asuinrakennuskannan kor-

jaustarpeista. Tutkimus käynnistyy 

keväällä 2014 yhteistyössä Pellervon 

tutkimuskeskuksen, Kiinteistötiedon, 

VTT:n ja Foreconin kanssa. 

– Ajantasaiselle tutkimustiedolle on 

kiistatta tarvetta. Pyrimme esimer-

kiksi kartoittamaan, kuinka paljon ra-

kennuksia on jo poistettu tai tullaan 

poistamaan käytöstä eli löytämään 

kohteita, joita ei pystytä korjaamaan. 

Tällä hetkellä nämä rakennukset sisäl-

tyvät lukuihin, Hiltunen täsmentää. 

– Haluamme lisäksi tuottaa tietoa 

korjaustarpeiden alueellisesta jakau-

tumisesta sekä asuntotyypin ja hallin-

tamuodon mukaan.

Harri Hiltunen
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kuin nyt. Nykyään ihmiset ovat onnek-

si valveutuneempia, Hiltunen kertoo. 

– Myös kattoremontit ja salaojitukset 

ovat tyypillisiä 60- ja 70 -luvun talois-

sa: kattoja onkin jouduttu korjaamaan 

paljon runsaslumisten talvien jälkeen; 

vanhoissa pihapiireissä ikääntyneiden 

puiden juuret saattavat taas tehdä tu-

hoa salaojissa. Eikä sekään ole yllätys, 

että salaojia ei edes ole olemassa pii-

rustuksista huolimatta.

Korjaustarpeiden lykkäämisellä on 

Hiltusen mukaan kaksi eri vaikutusta. 

– Ensinnäkin ovat vaikutukset viihty-

miseen ja asuinympäristöön: Jos his-

si ei toimi kunnolla tai ikkunat vetää, 

vaikuttavat ne aivan konkreettisesti 

asumisviihtyvyyteen. Toki nämä asiat 

HYVIN SUUNNITELTU,  

PUOLIKSI TEHTY?

Valtaosa korjaustarpeista on omako-

titaloissa, mutta niistä ei ole kunnon 

tilastoa saatavissa. Käytännössä kor-

jaustarpeista puhuttaessa kyseessä 

on kerrostalot. Aikajanalla tyypilli-

sin korjauskohde on tällä hetkellä 

1960-luvulla rakennetut asuintalot.

– Putkisto kestää yleensä 40–50 vuot-

ta, julkisivu kolmisenkymmentä. Ta-

lokohtaisia eroja syntyy siitä, missä 

kunnossa taloa on pidetty ja mitä kun-

nossapito- ja korjaustöitä on jo tehty. 

Myös veden laatu sekä käytetyt ma-

teriaalit vaikuttavat putkistojen kun-

toon. Vielä muutama vuosikymmenen 

sitten tietoisuus siitä, mitä viemäristä 

saa laittaa alas, oli aivan eri luokkaa 

ovat aina subjektiivisia; ensimmäises-

sä kerroksessa asuvalle hissin kunto ei 

haittaa; lastenvaunujen kanssa ylim-

pään kerrokseen menevälle hissin 

toimivuus on iso juttu. Toisekseen, jos 

ongelmia hoidetaan pikakorjauksina, 

saattaa lasku pitkällä juoksulla tulla 

kalliiksi. Mikäli talossa on – ja pitäisi-

kin olla – kunnon huoltokirja, huolto-

historiaa pitäisi pystyä seuraamaan: 

miten taloa huolletaan ja mitä mil-

loinkin on tehty. Vuodesta 2000 huol-

tokirja on ollut uusissa taloissa pakol-

linen. Esimerkiksi putkistojen useat 

vuotokorjaukset indikoivat, että put-

kiremontti saattaisi olla hyvinkin 

ajankohtainen. Hätäkorjauksiin ei 

myöskään voida budjetissa varautua 

eikä tekijöitä kilpailuttaa. Tehdäänpä 

sitten pikakorjauksia tai suurempia 

korjaustöitä aina pitäisi muistaa jak-

sottaa kokonaissumma pidemmälle 

aikavälille, esimerkiksi seuraavaksi 

kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Hyvin 

hoidettu talo palvelee asukkaitaan 

paremmin. 

Hiltunen ei suosittele saneerausta 

ainoastaan pelkän energiatehokkuu-

den parantamisen nimissä, sillä takai-

sinmaksuaika voi nousta jopa sataan 

vuoteen.

– Ikkunoita on mielestäni turha läh-

teä vaihtamisen vuoksi vaihtamaan, 

jos entiset ikkunat ovat OK. Eri asia 

on, kun energiatehokkuutta haetaan 

osana muita korjaustoimia. Energian 

säästäminen on myös eri asia kuin mil-

lä energia tuotetaan. Jos taloyhtiössä 

ekologiset asiat kiinnostavat, fokus 

tulisi olla, mitä polttoainetta käyte-

tään sähkön tuottamiseen.

Hiltunen painottaa kaikessa korjaus-

tarpeiden käynnistämisessä suunni-

telmallisuuden ja oikea-aikaisuuden 

merkitystä. 

PERUSKORJAUS 

on korjausrakentamista,  

jossa rakennelma korjataan 

yhtä hyväksi kuin se oli  

uutena.  

”Puhelinverkko korjataan 

alkuperäiseen kuntoon.”

PERUSPARANNUS

pyrkii ylittämään  

rakennelman aiemman  

laatutason ja tekemään 

toiminnallisuuden entistä 

paremmaksi (75 prosenttia 

uudisrakennuksesta).  

”Kiinteä verkko muutetaan 

langattomaksi”.
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– Tilanne on toki hieman eri, onko ky-

seessä asunto-osakeyhtiö vai valtion 

tukema vuokratalo. Asunto-osakeyh-

tiössä osakkaat joutuvat maksajiksi, 

mikä saattaa johtaa korjaustoimenpi-

teiden siirtämiseen jopa liian pitkäl-

le tulevaisuuteen. Valtio puolestaan 

tukee vuokra-asunnoissa korjauksia 

varsin avokätisesti, jolloin kysymys 

kuuluu, onko korjauksiin ryhdytty 

liian aikaisin tai jopa tehty ylikorja-

uksia. Toisaalta vuokralaisilla ei ole 

juurikaan sananvaltaa, jos omistaja 

päättää aloittaa korjaushankkeen. 

Asunto-osakeyhtiössä osakkaat pää-

sevät itse vaikuttamaan, Hiltunen 

pohtii. – Asunto-osakeyhtiöt saavat 

toki valtiolta korkotukilainaa ja käyn-

nistysavustuksia. Hissiremonteistakin 

valtio maksaa 50 prosenttia, kun ky-

seessä on talo, missä aikaisemmin ei 

hissiä ole ollut. 

TUTKI JA TIEDOSTA

Kiinteistöliitossa kannustetaan koti-

talousvähennyksen hyödyntämiseen 

osakkaan itse teettämissä korjaus-

töissä. Sen sijaan tilannetta pidetään 

epäoikeudenmukaisena suhteessa 

erillis- ja omakotitaloihin. 

– Kotitalousvähennys pitäisi laajen-

taa koskemaan myös taloyhtiöiden 

teettämiä töitä. Uskomme, että tämä 

myös nopeuttaisi korjaustarpeiden 

käynnistämistä, Hiltunen painottaa. 

– Ymmärrystä kaipaisimme myös 

osakkaiden erilaisiin elämäntilantei-

siin. Tosiasia on, että taloudellinen 

epävarmuus painaa tällä hetkellä mo-

nen mieltä eikä siinä tilanteessa ra-

hoitusvastikkeen korotukset tule en-

simmäisenä mieleen. Korjaustarpeita 

kartoittaessa taloyhtiön päätöksen-

teossa tulisi aina muistaa mennä osa-

kastasolle; onko kaikilla edellytykset 

sitoutua mittaviin hankkeisiin? Laina-

ajat suosittelisin aina ottamaan mah-

dollisimman pitkäksi, silloin lisäykset 

vastikkeessa ei kuukausitasolla nouse 

liikaa.  Pankin ja taloyhtiön kanssa on 

myös hyvä keskustella, onko tiukassa 

tilanteessa mahdollista saada lyhen-

nysvapaita vuosia tai henkilökohtais-

ta lainaa. Vastustus on hyvin inhimil-

listä, jos oma talous on vaarassa.

Viime aikoina paljon kiinnostusta ovat 

herättäneet myös ryhmäkorjaushank-

keet. Hiltusen mukaan hankkeista kyl-

lä puhutaan, mutta ne harvoin vielä 

toteutuvat.  

– Haasteita ovat kuinka hyödyt ja-

kautuvat taloyhtiöiden kesken: onko 

ensimmäinen ja viimeinen talo sa-

massa asemassa? Toinen iso kysymys 

on, onko taloyhtiöillä samat intressit. 

Toki ryhmäkorjaushankkeissa on hyö-

tyjäkin ja ainakin tekijöillä riittää kiin-

nostusta isoihin hankkeisiin. Mutta, 

jos yhdessä lähdetään tekemään, kai-

ken a ja o on hyvä viestintä. Tämä toki 

pätee kaikkeen taloyhtiötä koskevaan 

päätöksentekoon. 

Kokemuksensa perusteella Hiltunen 

suosittelee taloyhtiöitä teettämään 

kunnossapitotarveselvityksen vaik-

ka korjausrakentamiselle ei olisikaan 

akuuttia tarvetta. Rakentamisen eri 

osa-alueiden ammattilaisten laatima 

kuntoarvio talon kunnosta toimii hal-

lituksen päätöksenteon tukena: mitä 

minäkin vuonna tulisi tehdä ja mikä 

toimenpiteen hinta-arvio on.  Muuta-

man tonnin yhdessä jaettu kustannus 

maksaa helposti itsensä takaisin kun 

turhia töitä ei tarvitse tilata ja tulevai-

suuteen on helpompi varautua.

– Selvitys toimii myös osakkaille, ny-

kyisille ja uusille, informaationlähtee-

nä. Meininki on reilu, kun kaikki osa-

puolet tietävät, mitä investointeja on 

tulossa.

KIINTEISTÖLIITTO PALVELEE

Kiinteistöliittoon kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, 

asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat. Kiinteistöliitto on 

kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaa-

tio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto 

ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut.

» LAKIPALVELUT: neuvontaa, kirjalliset lausunnot ja toimeksiannot

» VIESTINTÄPALVELUT: jäsentiedotteet, Kiinteistölehti, sosiaalinen

 media, Taloyhtio.net sekä Taloyhtiosivut.fi

» MUUT NEUVONTAPALVELUT: energianeuvonta, talous- ja vero-

 neuvonta sekä työsuhdeneuvonta

» KOULUTUS

» JÄSENEDUT
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Nykyisen Myyrmäen historia alkaa vuo-

desta 1966, jolloin alue valittiin aluera-

kentamiskohteeksi. Kaupunginosa sai 

useiden ehdotusten jälkeen nimek-

seen Myyrmäki – Myrbacka. Myyrmäen 

aluerakentajien – Rakennustoimisto 

A. Puolimatka Oy, Laaturakenne Oy ja 

Suur-Helsingin Osuuskassa – hankittua  

hallintaansa Myyrmäen maat, alkoi 

alueen rakentaminen. Samalla syntyi 

tarve järjestää alueen kiinteistönhoi-

to ja alueelle perustettiin Myyrmäen 

Huolto Oy.

Myyrmäen rakentaminen alkoi poh-

joisesta Uomatieltä vuonna 1968; en-

simmäiset talot valmistuivat vuotta 

myöhemmin. Ensimmäisenä vuonna 

urakan aloittamisen jälkeen Myyr-

mäessä asuttiin jo 34 rakennuksessa. 

Huoltoyhtiön palveluksessa oli 12 

työntekijää. Koko 1970-luvun ajan 

Myyrmäkeä rakennettiin ripeästi. Ra-

kentamisen nopeudesta kertoo, että 

vuonna 1972 valmiita rakennuksia oli 

51 ja niissä 2 140 asuntoa. Huoltoyh-

tiön henkilökunnan määrä oli seitse-

mänkymmentäluvun puolivälissä jo 

lähes nykyisen suuruinen eli 43. Toi-

minnan laajentuessa yhtiölle palkat-

tiin myös lisää isännöitsijöitä.

Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa

laadukkaasti!

MYYRMÄKI:
MITEN TÄHÄN 
ON TULTU?

Myyrmäen Huolto Oy
Patotie 2, 01600 Vantaa

puh. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

Kahdeksankymmentäluku oli sekä 

Myyrmäelle että Myyrmäen Huollolle 

toimintojen kehittämisen aikaa: huo-

miota keskitettiin viherrakentamiseen 

ja asuinympäristön parantamiseen. 

Taloyhtiöille tarjottuihin palveluihin 

lisättiin tekninen isännöinti ja raken-

nuttajatoiminta. Tavoitteena oli vas-

tata omatoimisesti alueen lisäänty-

vistä korjausrakentamiseen liittyvistä 

rakennuttamistehtävistä ulkopuolisia 

palveluita edullisemmin. Myös alueen 

palvelutarjonta kehittyi.

Myyrmäen Huollon tekninen yksikkö 

ryhtyi yhdeksänkymmentäluvulla tar-

joamaan uutena palveluna asiakaskiin-

teistöille viherhoito- ja vihersuunnitte-

lupalveluita, joista kuitenkin luovuttiin 

ja näihin töihin alettiin käyttämään 

alihankintaa. Päivystyksen osalta ulko-

puolisesta alihankinnasta luovuttiin ja 

työajan ulkopuolinen päivystys otet-

tiin yhtiön omaan hoitoon. Myyrmanni 

rakennettiin vuonna 1994.

Kaksituhattaluvun alussa alueen kor-

jausrakentaminen alkoi käynnistyä jul-

kisivujen osalta nopeasti. Myös yhtiölle 

vuosikymmenen loppu oli voimakkaan 

kasvun aikaa. Uuden vuosikymmenen 

alussa yhtiön toiminta jakautuu yhä 

kahden tukijalan varaan: isännöinti ja 

huoltotoiminta. Myyrmäen Huollon 

palveluksessa on yli 50 työntekijää. 

Asiakastaloja Myyrmäen ja Pihlajiston 

alueilla on yli 130; yli 160 rakennusta ja 

noin 6500 asuinhuoneistoa. 

Tänä päivänä Myyrmäessä asuu yli  

15 000 asukasta. Myyrmäen suuralue-

seen kuuluu 11 kaupunginosaa: Askis-

to, Hämeenkylä, Hämevaara, Kaivokse-

la, Linnainen, Martinlaakso, Myyrmäki, 

Petikko, Vantaanlaakso, Vapaala ja 

Varisto. Asukkaita suuralueella on run-

saat 51 000. Myyrmäen rakentaminen 

jatkuu edelleen, uusin asuinalue on 

Kilterinmäki.
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Mielipide
ROHKEASTI KORJAAMAAN 

Suomalaista asuntokantaa rasittava 

korjausvelka on ihan aiheellisesti ol-

lut paljon otsikoissa. Velka on päässyt 

kasvamaan massiiviseksi, kun asiaan 

ei ole tartuttu. Tai oikeammin sanot-

tuna kiinteistöjen omistajat eivät ole 

asiaan tarttuneet tai ottaneet asiaa 

vakavasti. Taloyhtiönkin osalta on 

kyse viime kädessä siitä, kuinka ha-

lukkaita osakkeenomistajat ovat huo-

lehtimaan omaisuutensa arvon säily-

misestä. Korjausvelka vaan ei poistu 

kuin korjaamalla. Eivätkä korjaukset 

todennäköisesti tule sen halvemmik-

si mitä pidemmälle niitä lykätään, 

päinvastoin. Toki isoista remonteista 

aiheutuva asumishaittakin on melkoi-

nen, mutta varmasti osakkaita usein 

mietityttää lasku, joka remontista ai-

heutuu.

Harvalla taloyhtiöllä on niin pal-

jon myytäviä osakehuoneistoja 

tai vapaata, rakentamiskelpoista 

tonttimaata omistuksessaan, että 

korjaushankkeista selvitään ilman 

lainarahaa. Finanssikriisi kiristi tila-

päisesti rahoituksen saatavuutta ja 

heijasteli rahoituksen hintaan. Edel-

leen lisääntyvä pankkisääntely on se-

kin nostanut jonkin verran lainarahan 

hintaa. Näistä taustatekijöistä huo-

limatta taloyhtiölainaa on saatavilla 

nyt ja tulevaisuudessakin ainakin niil-

le taloyhtiöille, joiden rakennukset si-

jaitsevat täällä pääkaupunkiseudulla 

tai muissa kasvukeskuksissa. Tilanne 

voi valitettavasti olla toinen muutto-

tappiopaikkakunnilla, joissa korjaa-

minen voi joskus jo olla rakennusten 

purkamista kalliimpi vaihtoehto.  Eikä 

se hintakaan tällä hetkellä kovin kova 

ole, siitä pitää kilpailu huolen. 

Rahoituksen saatavuutta ja rahoitus-

neuvottelujen sujuvuutta voi edes-

auttaa myös taloyhtiön omin toimin. 

Systemaattinen varautuminen kor-

jaushankkeisiin, niiden suunnittelu 

pitkällä tähtäimellä ja sekä suunnitel-

mien että tehtyjen remonttien huo-

lellinen dokumentointi kertovat ra-

hoittajalle siitä, että taloyhtiössä on 

mietitty asioita. Suunnitelmallisuu-

den ja remonttihistorian kirjaamisen 

merkitys korostuu, mitä pienemmäs-

tä taloyhtiöstä on kyse. Etenkin, jos 

yhtiön isännöinti on hoidettu osak-

kaiden toimesta, kannattaa yhtiön 

kunnossapitosuunnitelmiin ja -kirjan-

pitoon kiinnittää erityistä huomioita.  

Ja itse rahoitustarjous kannattaa il-

man muuta pyytää usealta eri taholta. 

Rahoitustarjousten ja -vaihtoehtojen 

vertailuun käytetty aika tuskin menee 

hukkaan. Päätöstä ei kannata laskea 

pelkän lainamarginaalin perusteella, 

kuten ei minkään muunkaan lainan 

kohdalla.  Mitä muita kuluja lainas-

ta tulee? Millaisin ehdoin pankki voi 

muuttaa lainasta perittävää margi-

naalia ja kuinka usein? Edellyttääkö 

kokonaisuutena edullisimman tarjo-

uksen valinta taloyhtiön maksuliiken-

nepankin vaihtamista? Kokonaisuus 

ratkaisee.

Taloyhtiöiden remonttien kohdalla 

tunnutaan usein ajateltavan, että re-

montin aikana luotollinen tili on ainoa 

oikea malli hoitaa hankkeen rahoitus 

ja pitkäaikaisen luoton vuoro on vas-

ta remontin valmistuttua.  Tämäkin 

kannattaa laskea auki. Luotollisessa 

tilissä maksetaan koko ajan koko so-

vitusta limiitistä pankille provisiota 

tai muuta palkkiota, jolloin remont-

tiaikaisen rahoituksen hinta nousee 

korkeammaksi. Pitkäaikaisen lainan 

voi nostaa ihan yhtä hyvin remontin 

edetessä erissä, jolloin pankille mak-

setaan vain korkoa nostetulle laina-

summalle, ei koko sovitulle luoton 

määrälle.  Pankin kanssa voi sopia etu-

käteen sen, että lopullinen lainamää-

rä katsotaan sitten, kun osakkaiden 

suoritukset ja remonttikustannukset 

ovat kokonaisuudessaan tiedossa. 

Korjaushankkeesta päättäminen su-

juu paremmin, kun kaikilla on riit-

tävästi tietoa paitsi aiheutuvista 

asumishaitoista ja toimista niiden 

vähentämiseksi myös rahoitusvaih-

toehdoista. Niin taloyhtiön rahoitus-

vaihtoehdoista kuin niistäkin, joiden 

avulla osuus yhtiön lainoista olisi hoi-

dettavissa henkilökohtaisena lainana. 

Miksi ei siis pyytää rahoittajan edus-

tajaa johonkin taloyhtiön kokoukseen 

kertomaan vaihtoehdoista suoraan 

osakkaille?  

Vaikka remontit häiritsevät asumis-

ta ja käyvät kukkarolle, ei niitä kui-

tenkaan pidä pelätä. Asumishaitat 

ovat lopulta kuitenkin lyhytaikaisia 

ja rahoituksen suhteen on olemassa 

vaihtoehtoja. Pääasia on pitää huol-

ta taloyhtiön osakkaiden yhdessä 

omistaman rakennuksen arvon säily-

misestä. Sillä on suuri merkitys jokai-

sen osakkeenomistajan omistaman 

asunto-osakkeen arvonkehityksen 

kannalta.

Varatoimitusjohtaja Elli Reunanen

Suomen Hypoteekkiyhdistys/

Suomen AsuntoHypoPankki Oy
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Henkilöhaastattelussa

Olen tullut pitkän tukkani kanssa tu-

tuksi Myyrmäen Huollon taloissa vuo-

desta 2008 lähtien. Tulin silloin tänne 

lukion jälkeen kesätöihin ja ihastuin 

meininkiin heti: kaunis ja kuuma kesä 

näytti työelämästä parhaat puolensa!

Muutama seuraava kesäkin meni 

apumiehenä ja satunnaisesti kävin 

tuuraamassa myös muina ajankoh-

tina. Eräänä aamuna vuonna 2011 

sain KÄMÄRÄISEN ANTILTA soiton ja 

tarjouksen työpaikasta. Olin ehtinyt 

siinä vaiheessa puolen vuoden ajan 

kokeilla Helsingissä asumista, mutta 

ikävähän tänne omaan lähiöön oli jo 

ehtinyt tulla. Pitkään ei siis tarvinnut 

vastausta miettiä. Siitä asti olen ol-

lut vakituisena kiinteistönhoitajana 

Myyrmäen Huollossa: nyt minulla on 

oma alue, jossa hoidan sekä sisä- että 

ulkotyöt. Varsinaista koulutusta mi-

nulla ei näihin hommiin ole – käytäntö 

ja työkaverit ovat olleet oppikouluni. 

Työkavereiden rooli on edelleen tär-

keä ja apu on aina lähellä; jelpataan 

toinen toisiamme tarpeen mukaan ja 

isoimmat hommat tehdään kimpas-

sa. Huumori ja positiivisuus kuuluvat 

niinikään jokaiseen päivään. Myös 

kanssakäyminen asukkaiden kanssa 

on nastaa ja hyvin tällainen rokkarin 

näköinen kaveri on otettu vastaan. 

Paljon on hanska pystyssä, kun tuolla 

raitilla kulkee. 

Parasta ”talkkarin” työssä on vapaus 

vaikuttaa itse oman päivän kulkuun: 

tänään teen nämä ja nämä hommat 

ja huomenna jotakin muuta. Mukavaa 

on myös se, että päivät ovat erilaisia. 

Tämä ei tosiaankaan ole mitään liu-

kuhihnaduunia ja omatoimisuuttakin 

saa harrastaa. Toki tietyt kohteet ovat 

haastavampia kuin toiset. Jokainen 

voisi myös miettiä, että sen yhdenkin 

heitetyn tupakantumpin tai karkkipa-

perin joku sieltä joutuu keräämään..

Henkilökohtaisella tasolla ison osan 

elämästä vie musiikki. Välillä kieltä-

mättä saattaa aamulla haukotuttaa, 

jos keikka on illalla venynyt pitkään. 

Työpaikalla muusikon hommani tie-

detään ja suuri kiitos kuuluukin tiimil-

le ja työnjohdolle ymmärryksestä ja 

joustosta – ylimääräistä vapaatakin 

saa tarvittaessa, jos keikka kutsuu. 

Tiedän, että kaikissa työpaikoissa se 

ei olisi mahdollista. 

Ja kyllä tämä leipätyö pitää minut hy-

vällä tapaa mukana arjessa.

Taloyhtiöt 
ja lähiöt 
uuteen  
loistoon

ncc.fi/ 
kerrallakuntoon

TOM 
EKLUND



Taloyhtiöiden 
omistama – siksi 
luotettava!

MYYRMÄEN HUOLTO OY on palvellut 

asukkaita ja pitänyt huolta taloista 

Myyrmäen alueella yli 40 vuoden ajan 

ja Pihlajistossakin jo muutaman vuo-

den verran.

Liiketoiminta-alueitamme ovat alu-

eellinen huoltotoimi ja isännöinti.

Yhtiön omistavat Myyrmäen alueen 

taloyhtiöt yhdessä - siksi tarjoamme 

asiakkaillemme laadukasta palvelua 

kilpailukykyiseen hintaan.

Kaikessa toiminnassamme näkyvät 

arvomme: vuorovaikutus, palveluha-

lukkuus, luotettavuus ja keskinäinen 

arvostus. Hiekkalaatikolla

TOIMISTO MYYRMÄKI:
Patotie 2, 01600 Vantaa
Puh. (09) 530 6140

Puhelimitse
ma-pe klo 08.00 - 16.00

Asiakaspalvelu on avoinna 
kävijöille 
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 kävijöille
ma, ti, to, pe klo 10.00 - 14.00 
ke  klo 13.00 - 17.00

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi  |  www.myyrmaenhuolto.fi

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


