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Myyrmäessä on edelleen huomattava po-
tentiaali myös uudelle asuntorakentami-
selle. Keskustan kaavamuutos luo edel-
lytykset kehittää sitä monipuolisemmaksi 
ja viihtyisämmäksi kaupunkikeskukseksi. 
Kehittämishankkeessa keskusta-asumis-
ta lisätään aivan kaupallisten palvelujen 
ytimeen.

Keskustaan sijoittuu muutakin asuinra-
kentamista ja vanhustenpalvelukeskus. 
Keskustan lähiympäristöä kehitetään viih-
tyisäksi julkiseksi ulkotilaksi. Merkittäviä 

Myyrmäen suuralueeseen kuuluu yksi-
toista kaupunginosaa, joissa asuu noin 
52 000 ihmistä - kokonaisen suomalaisen 
kaupungin verran. Myyrmäki on väestö-
määrältään selvästi suurin Vantaan suur-
alueista.

Kehäradan liikenteen alkaessa Myyrmä-
estä tulee tärkeä asiointi- ja työmatkalii-
kenteen keskus. Kauppakeskus laajenee 
hankkeella, joka sisältää päivittäistavara-
kauppaa, erikoiskauppaa sekä keskusta-
asumista kauppakeskuksen yhteyteen.

TOIMINTA-ALUE

asuinkerrostalojen kaavoituskohteita on 
Myyrmäen keskustassa, Raappavuoren-
tien länsipuolella sekä Ajopuunpuistossa, 
Piipuistossa, Uomarinteellä, Norotiellä 
ja Eräkujalla. Myös Metropolia ammatti-
korkeakoulu laajentaa tilojaan keskustan 
tuntumassa. Loiskekujan kaava on tullut 
voimaan ja sen toteuttaminen voi alkaa.

Pihlajiston 
satoa

Kasvava Myyrmäki

Pihlajiston As Oy Satopihlajan putkire-

montista tuli YLE:n Putkiremontti-oh-

jelman myötä koko kansan remontti. 

Remontti itsessään valmistui viimeis-

tä huoneistoa (kaikkiaan 64 huoneis-

toa) myöten heinäkuun alussa – aika-

taulun puitteissa, mutta 10-osainen 

ohjelma jatkui pitkälle syksyyn.

Uusia putkiremontteja ei ole Pihla-

jistoon tulossa lähiaikoina; sen sijaan 

useissa taloyhtiöissä on tehty syksyn 

aikana kuntotutkimus ja asukkaita in-

formoitu oman talon putkistojen kun-

nosta ja tulevaisuuden toimista.

Myyrmäen Huolto on saanut Pihla-

jistosta uudeksi kohteeksi Helsingin 

Hiidenkiven; 24 huoneiston isännöinti 

käynnistyi lokakuun alussa ja huolto-

palvelut tulevat mukaan vuoden alus-

ta. Uutena kiinteistönhoitokohteena 

– jo voimassa olevan isännöinnin lisäk-

si – käynnistyi Pyynikintie 4-8 marras-
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kuun alusta. Lisäksi As Oy Liuskekuja 

on hyväksynyt Myyrmäen Huollon 

tarjouksen isännöinnin osalta. Kohde 

käsittää 80 huoneistoa ja päiväkodin.
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Pääkirjoitus

TULEVAISUUSPOHDINTAA

Myyrmäen Huollossa on pohdittu yhtiön, toimialamme ja alueidemme 
tulevaisuutta. Toimialalla ei oleteta tapahtuvan suuria muutoksia. 
Kilpailu pysyy tiukkana ja toiminta-alueillemme pyrkii koko ajan 
uusia toimijoita. Suuret kasvottomat yhtiöt pyrkivät valtaamaan alaa 
massallaan ja pienet, isä – poika ja pakettiauto yritykset kilpailevat vain 
hinnalla.

Myyrmäen alueen väestö ikääntyy. Myös rakennuskanta vanhenee 
ja korjaustarve lisääntyy. Kasvumahdollisuutena näemme alueelle 
kaavaillut uudistalot. Kilpailukykymme päälinja on paikallisuus. 
Nykyisten asiakkuuksien pitäminen on erittäin tärkeää tällaisessa 
markkinatilanteessa. Paikallisuutemme mahdollistaa osallistumisen 
oman toiminta-alueemme kehittämiseen niin palveluiden kun 
kaavoituksen osalta.

Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet pärjätä, sillä sen tase on vahva ja 
meillä on hyvä maine sekä palvelun tuottajana, kumppanina, että 
työnantajana. Henkilökuntamme on hyvin motivoitunutta, meillä on 
moderni ja hyvin toimiva konekalusto, uudet ajanmukaiset toimitilat 
ja tasainen terve kasvu. Etunamme näen myös asiakaskohteiden 
hyvän tuntemuksen, sekä hyvän tiedonkulun isännöinnin ja huollon 
välillä. Korjaustoiminnassa suosittelemme aina kunkin alan ohjeiden ja 
määräysten mukaista hyvää toimitatapaa, sekä valvomme taloyhtiön 
etua.

Kehitettävääkin löytyy. Laatuvaihteluihin pyrimme vaikuttamaan  
ohjeistamisella ja koulutuksella. Haluamme parantaa huollon näky-
vyyttä, kehittää sähköisiä palveluita ja viestintää. Olemme ottaneet 
asiakkaamme mukaan kehittämään yhtiötämme yhä enenevässä mää-
rin. Ymmärrämme, että asiakkaiden sitouttaminen onnistuu parhaiten 
tasaisella korkealla laadulla, joka tuotetaan kohtuullisella hinnalla.

Tällaisin ajatuksin jatkamme eteenpäin yhdessä  
asiakkaidemme kanssa.
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Talossa tapahtuu

• Kiinteistöassistentti MIA KOIVUNIEMI  aloitti 
tehtävässään 6.10.2014
• Kiinteistöpuolelle konetiimissä on aloittanut 
JESSE HEINO
• Kiinteistönhoitopuolella on aloittanut 
28.10.2014 alkaen JARNO KORHONEN

Kiinteistöhoitajien kohdejakoa on uusittu Sato- 
kohteista vapautuneiden resurssien vuoksi 
1.10.2014 alkaen
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www.myyrmaenhuolto.fi

LOPPUVUODEN 
LIPUTUSPÄIVÄT:

6.12. Itsenäisyyspäivä

8.12. Jean Sibeliuksen päivä, 
suomalaisen musiikin päivä

NIMITYKSIÄ  
Myyrmäen Huollossa

Myyrmäen Huollon
JOULUN

AUKIOLOAJAT
löydät myös

nettisivuilta
www.myyrmäenhuolto.fi
ja asiakaspalvelusTa 

puh. (o9) 53o 614o

Joulu on taas,       Joulu on taas…
	Muista ottaa puurokattila pois liedeltä ja kinkku uunista!	Kuusta koristaa kauniisti sähkökynttilät, mutta öiseen aikaan ne on hyvä sammuttaa.	Jos olet lomalla, muistathan keskeyttää postisi jakelun.	Talvisaikaan turhaa 

 tuulettamista kannattaa  välttää, jotta lämpö ei karkaa harakoille.

Kierrätys kunniaan!

KUN HÄTÄ 

ON SUURI, 

APU ON

LÄHELLÄ

112

Jokaisella suomalaisella on 
oikeus liputtaa kansallis-
lipulla aina, kun hän näkee 
liputuksen aiheelliseksi. 
Liputus aloitetaan aamulla 
kello 8 ja lopetetaan 
auringon laskiessa.

Myyrmäen Huollon  
JOULUN 
AUKIOLOAJAT:
Toimistomme on suljettuna  
ajalla 24.12. - 26.12.2014

5.12. ja 23.12. sekä 31.12.2014  
suljemme kello 14.00

Toimistomme ollessa suljettuna,   
tavoitat päivystävän huoltomiehen 
numerosta 040 7311 436
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Tunnelmia 
 tupareista

Myyrmäen Huolto 

muutti osoittee-

seen Ojahaanrin-

ne 4 kesäkuun lo-

pussa. Toiminta 

käynnistyi välit-

tömästi, mutta 

tupaantuliais-

ten ja kakkukahvien aika oli vasta 

pienen pintaremontin ja asettautumi-

sen jälkeen. Toimitusjohtaja Mika Leh-

tonen on uusiin tiloihin tyytyväinen.

– Muuttoomme oli useita syitä: Entiset 

tilat olivat käyneet pieniksi ja vanhan-

aikaisiksi. Osa toimiston henkilökun-

nasta oli sijoitettuna eri tiloihin, mikä 

vaikeutti tiedonkulkua ja 

toimintaa. Nyt olemme 

kaikki samoissa tiloissa ja 

kaikilla on omat huoneet. 

Tieto kulkee paremmin 

paitsi toimistolla, myös 

täältä ulos, kun meillä 

on nopea ja moderni va-

lokuituyhteys, Lehtonen 

iloitsee. 

– Tulevaisuutta ajatellen nykyisissä ti-

loissa on jopa laajentumisen varaa. Ja 

toki keskeinen sijaintikin on meille etu.

KAHVIKUPIN ÄÄRELLÄ KUULTUA

Tupaantuliaisissa kävi lähemmäs 80 

vierasta. Ohessa muutamia ajatuksia 

Myyrmäen Huollosta, uusista tiloista 

ja Myyrmäestä asuinalueena: 

Pirkko Innamaa,  puheenjohtaja,  

Asunto Oy Myyrinpaju, varapuheen-

johtaja 28.10. alkaen (kts. uusi halli-

tus), Myyrmäen Huolto:

”Uusi toimisto on keskeisellä paikalla. 

Täällä näyttää työntekijöillä olevan hy-

vät tilat ja oma rauha, myös tilankäyttö 

on entistä toimitilaa parempi.

Olen ollut taloyhtiön puheenjohtajana 

jo toistakymmentä vuotta. On mielen-

kiintoista saada tietoa ja olla mukana 

vaikuttamassa. Yksin tätä työtä ei voi 

tehdä, siihen tarvitaan hyvä porukka. 

Myyrmäen Huollon kanssa yhteistyö 

pelaa hyvin. 

Myyrmäki elää uutta alkua; rata ja 

asema valmistuvat pian ja nosta-

vat koko alueen ilmettä. Myyrmä-

keläisten kesken yhteisöllisyys on 

kasvussa. Odotan kovasti tulevai-

suutta.” 

Esa Laaksonen, hallituksen jäsen, 

Myyrmäen Huolto 28.10. alkaen 

(kts. uusi hallitus):

”Olen ollut yli 30 vuotta eri 

taloyhtiöissä puheenjohta-

jana ja viimeiset pari vuot-

ta jopa viidessä yhtä aikaa. 

Myyrmäen Huolto teki hyvät 

kaupat siirtyessään tänne, 

tällaisia paikkoja on vähän. Taloyhti-

öissä olen huomannut, että monet 

kokoukset ja soitot korvataan nykyään 

sähköpostilla. Itse pidän enemmän 

vanhasta tavasta. Yhteistyö Myyrmäen 

Huoltoon sujuu hyvin.”

Jorma Leppänen, hallituksen  

puheenjohtaja, Pihlajiston Huolto:

”Vanhalla toimistolla kävimme neu-

votteluja Pihlajiston Huollosta, täällä 

uudella olen käynyt visiitillä jo pari ker-

taa. Ensivaikutelma on valoisa. Asiak-

kaille tämä on helppo ja hyvä paikka.”

Reijo Pitkänen,  Asunto Oy  

Tiirismäentornit:

”Jo juhlavan kutsun ulkonäkö lupasi 

paljon; tämä on luottamusta herättävä 

paikka. Kiitosta siitä, että asiakaspal-

velu toimii myös puhelimitse.”

Esko Mannermaa, puheenjohtaja, 

Asunto Oy Myyrinkorpi, hallituksen 

varapuheenjohtaja 27.10. asti,  

Myyrmäen Huolto:

”Uusi toimitila on tilava; kokoustiloja 

on enemmän ja työntekijöille on pa-

remmat tilat. Paikka on keskeinen ja 

tänne on helppo tulla. Minullahan mat-

ka lyheni tuosta tien toiselta puolelta 

entisestään. 

Olen asunut Myyrmäessä 

25 vuotta, niistä 24 vuotta 

olen ollut taloyhtiön halli-

tuksessa. 

Myyrmäen sijainti on keskeinen; täältä 

on helppo lähteä joka suuntaan. Alue 

on kehittynyt asumiseltaan ja palve-

luntasoltaan. Tämä on hyvä suunta.”

Myyrmäen Huollon tupaantuliaisia vietettiin 

torstaina 23.10. Kutsuvieraiden joukossa oli taloyhtiöiden edustajia, yhteistyökumppaneita ja 

oman talon väkeä. Ensilumikin tuli (ja suli) päivän kunniaksi. 
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Koti on elämistä varten
nioreiden kotihoitopalveluun kuulu-

vaan kodin turvallisuusarvioon.

Vaikka iän myötä esteetön liikkumi-

nen on tärkeää, Aaltio on sitä mieltä, 

että ”sopivasti esteellinen” saattaa 

olla myös hyvä vaihtoehto.

– Tasapainon säilyttäminen on iän 

lisääntyessä tärkeä liikkumista ja hy-

vinvointia parantava elementti. Jos 

kodista poistetaan kaikki esteet liian 

varhain, häviää myös tasapainoa yllä-

pitävät harjoitteet; ”use it or lose it”, 

kuten sanotaan. Sama pätee myös 

konttaamaan tai kävelemään opette-

levalle lapselle; pieni kynnys auttaa 

rikkomaan rajoja, Aaltio naurahtaa.

 

Sen sijaan Aaltio harmittelee nähdes-

sään yleisissä tiloissa ne ”muutamat 

portaat”, mitkä estävät liikkumisen.

Turvallinen koti on asumisen  

peruslähtökohta; ikääntyville 

se tarkoittaa myös 

esteettömyyttä.  

Vantaalla senioreiden 

hyvinvointiin panostetaan 

monella eri tavalla,  

asumista ja yhteisöllisyyttä 

myöten. 

Vantaan kaupungin ikääntymispo-

liittinen ohjelma, Viksu, käynnistyi 

toukokuussa 2010. Sen taustalla on 

valtakunnan tason tavoite ikäänty-

vien hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

Yksi tavoite on mahdollistaa kotona 

asuminen mahdollisimman pitkään. 

Osana Viksua elokuussa kokoontui 

ensimmäisen kerran Asumisen tuki-

verkosto. Mukana on toimijoita elä-

kejärjestöistä, seurakunnalta, kau-

pungilta sekä asumiseen liittyvistä 

yrityksistä. 

– Halusimme löytää toimijat ja hei-

dän löytävän toisensa, Vantaan kau-

pungin ennalta ehkäisevän palvelui-

den päällikkö Anne Aaltio selvittää.  

– Yhdessä saamme enemmän aikai-

seksi.

Myyrmäen Huollon edustajana ryh-

mässä toimii toimitusjohtaja Mika 

Lehtonen.

– Myyrmäessä on paljon ikäihmisiä 

ja olemme tunnistaneet heidän tar-

peensa. Koska huoltomme toimii 

paikallisesti, ”kuin oma talonmies” 

-periaatteella, sopii tällainen toiminta 

meille erityisen hyvin. Pyrimme ole-

maan asiakkaillemme monella tavalla 

hyvä kumppani, Lehtonen perustelee 

verkostoitumista.

KOTINI ON LINNANI

Eläkkeelle jääminen on monelle haas-

tava paikka; tutuksi tullut päivärytmi 

muuttuu, sosiaaliset kontaktit vä-

henevät ja aikaa tuntuu vuorokaudes-

sa olevan enemmän.

– Kodin merkitys kasvaa, kun siellä 

viettää enemmän aikaa. Mutta kun 

ikää tulee, myös kodin vaatimukset 

muuttuvat. Yleisin tapaturman syy on 

kaatuminen. Esimerkiksi liukkaiden 

tilojen kartoitus on erittäin tärkeää, 

Aaltio viittaa Vantaan kaupungin se-
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Taloyhtiöille Aaltio vinkkaa kokemuk-

sensa perusteella, että rollaattori 

tarvitsee esimerkiksi lastenvaunuja 

loivemmat liuskerampit: ikäihmisen 

voimat eivät välttämättä riitä enää 

jyrkkään kulmaan.

 

– Hyvä olisi myös miettiä, missä niin 

rollaattoreita kuin vaunujakin olisi 

turvallista säilyttää, jotta niitä ei tar-

vitse siirtää asuntoon. Toivomuksena 

Koti on elämistä varten
– Ei se auta, että suurin osa reitistä 

on tasaista, jos vastaan tulee loppu-

suoralla este. Sama haaste on talvis-

aikaan yleisille kulkuväylille ilmesty-

vät lumikasat, joita saattaa yhtäkkiä 

tulla jalkakäytävällä vastaan. Olemme 

Vantaalla ja myös täällä Myyrmäessä 

tutkineet esteettömiä kävelyreittejä, 

jotta sekä vanhukset, lapsiperheet tai 

liikuntarajoitteiset voisivat käyttää 

yhteisiä kulkureittejä turvallisesti.

VIKSUN 
PALVELULUPAUKSET:
• Tieto muuttaa asenteita.

• Osallistumalla voi vaikuttaa.

• Asuminen on elämän-

 makuista.

• Ympäristö on esteetön.

• Ennaltaehkäisevät palvelut

 edistävät hyvinvointia.

• Uusi teknologia on käytössä.

kentältä on myös tullut, että kotisai-

raanhoidon henkilökunnalle löytyisi 

helposti parkkipaikka, ettei siihen 

kulu arvokasta asiakasaikaa.

KODINTURVAJOUKOT

Aaltio on kuullut, että huoltoyhtiön 

henkilökunta kohtaa usein tilanteita, 

jossa ikäihminen kaipaisi juttuseuraa. 

Hän kuitenkin ymmärtää, että aina 

”YHDESSÄ SAAMME  

ENEMMÄN AIKAISEKSI”. 

VANTAAN KAUPUNGIN  

ENNALTA EHKÄISEVÄN  

PALVELUIDEN PÄÄLLIKKÖ 

ANNE AALTIO:
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aika ei riitä jutustelulle eikä siitä pidä 

kokea huonoa omaatuntoa.

– Haluamme jakaa vanhusten palve-

luista tietoa myös tämän kaltaisten 

tilanteiden varalle. Olisi hienoa, jos 

huoltomies voisi neuvoa, että ikäih-

misille on tarjolla monenlaista toi-

mintaan. Me annamme mielellämme 

Vantaan kaupungin järjestämästä 

toiminnasta kertovaa Seniorimenot 

-esitettä jaettavaksi talo- ja huoltoyh-

tiöille, Aaltio toteaa. 

Huoltoyhtiöt ovat monessa asiassa 

eturintamassa, jos kodissa tapahtuu 

jotakin ennalta-arvaamatonta. Jos ikä-

ihminen asuu yksin tai omaiset asuvat 

kauempana, säännöllisiä vieraita ei 

välttämättä käy kovinkaan usein.

– Myyrmäen Huollon kaltainen toimija 

voi esimerkiksi huomata, että vastike-

maksu on jäänyt maksamatta tai, että 

asunnosta ei ole poistuttu pitkään 

aikaan. Syyt poikkeavaan käytökseen 

voi johtua alkavasta muistiongelmas-

ta, masennuksesta tai taloudellisista 

haasteista. Monesti naapurit saatta-

vat olla arkoja puuttumaan toisten 

asioihin, vaikka alleviivaankin yhtei-

söllisyyden nimeen, Aaltio painottaa.

Aaltio toivoo, että koti olisi – iästä 

riippumatta – turvasatama.

– Kotona ei pitäisi olla pelättävää. 

Onneksi uusi teknologia on omalta 

osaltaan tuonut lisää turvallisuu-

dentunnetta; on turvarannekkeita ja 

älypuhelimessa paikannuspalveluita. 

Mutta kaikista tärkein on kuitenkin 

aina toinen ihminen. Minun jouluter-

vehdykseni lukijoille olkoonkin, että 

älkää arkailko huomioida kanssaih-

misiänne. Ensimmäinen kerta lähes-

tyä ventovierasta on varmasti vaikea, 

mutta vastassa voikin olla ilahduttava 

yllätys.

OVI 
ANTAA TURVAA

Ovisaneerauksen tullessa ajan-

kohtaiseksi, Myyrmäen Huollon 

isännöimä helsinkiläinen taloyhtiö 

päätti asentaa kerrostalon porras-

tasanteen etuoviksi puuovien sijaan 

murto- ja palotestatut turvaovet. 

Kaikkiaan 91 turvaovea asennettiin 

syyskuussa 2014. Turvaovien raken-

ne ja lukitus ehkäisee tehokkaasti 

oven vääntämistä sorkkaraudalla. 

Ulkonäöltään ovet näyttävät kuiten-

kin perinteisiltä puuovilta.

– Turvaovet tulivat vastaan, kun 

kartoitimme vaihtoehtoja. Samalla 

opimme ymmärtämään laajemmin-

kin ovien turvallisuuteen liittyviä 

asioita, Asunto Oy Helsingin Pyyni-

kintie 1 hallituksen puheenjohtaja 

Emilia Larke sanoo.

Muissa Pohjoismaissa, erityisesti 

Ruotsissa, turvaovet kerrostalojen 

porrastasanteen etuovina ovat jo 

yksi vakioratkaisuista. Suomessa 

tietämys siitä, että turvaovet ehkäi-

sevät asuntomurtoja huomattavasti 

paremmin kuin puuoveen asenne-

tut erilaiset lisälukot ja -tarvikkeet 

on vielä vähäistä. Turvaoven teräs-

karmit ja -ovilehti on murtotestattu 

standardin EN-1627 mukaisesti, 

jolloin ovea on erittäin vaikea saada 

vääntämällä auki. 

– Asuntomurrot ovat ammattimais-

tuneet, mikä on otettu huomioon 

kehitettäessä uusilla turvaomi-

naisuuksilla varustettua ovea. Me 

haluamme omalta osaltamme olla 

nostamassa kodin turvallisuutta 

 sille tasolle, mille se kuuluu, kom-

mentoi turvaovien toimittaja,  

Kaso Oy:n myyntipäällikkö  

Teija Paakkari.
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MYYRMÄEN HUOLTO OY on palvellut asukkaita ja pitänyt huolta taloista Myyrmäen alueella  
jo yli 45 vuoden ajan. Pihlajistossakin olemme toimineet jo kolme vuotta. Yhtiön omistaa  
72 Myyrmäen alueen taloyhtiötä.

Yhtiömme ei maksimoi voittoja, vaan tarjoaa asiakkailleen laadukasta palvelua kilpailu-
kykyiseen hintaan. Missiomme on huolehtia alueen kiinteistöjen arvosta, asukkaiden  
hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä. Tavoitteena on kumppanuustason yhteistyö asiakkaiden 
kanssa tänään ja huomenna.

Yhtiömme arvot ovat: Vuorovaikutus, palveluhalukkuus, luotettavuus ja keskinäinen arvostus.
Yhtiömme toimintaa ohjaa hallitus.  

HALLITUKSEN JÄSENET OVAT 28.10.2014 ALKAEN:
Puheenjohtaja Timo Heinonen As Oy Myyränniitty 
Varapuheenjohtaja Pirkko Innamaa  As Oy Myyrinpaju 
Jäsenet Lasse Henritius As Oy Myyränniitty
 Esa Laaksonen As Oy Myyrinkuusi, As Oy Myyrinhete
 Markku Lemmilä As Oy Myyränpesä
 Eero Ruohomäki As Oy Myyrinrunko
Varajäsen Jouko Stenroos As Oy Myyrinjuuri

UUSI HALLITUS, SAMAT ARVOT

ENERGIANEUVONTAA 
Myyrmäen Huolto Oy:n asiakkaille

Myyrmäen Huolto Oy, Vantaan Energia ja Isännöintiliitto tekevät yhteistyötä  
jakamalla asiakastaloyhtiöiden käyttöön Energia ja koti -opasta.

Isännöintiliiton laatima Energia ja koti -opas on 60 -sivuinen kirjanen, joka antaa  
helppoja ja ymmärrettäviä neuvoja, miten jokainen asukas voi käyttää energiaa  
fiksusti kotona ja kotitalossaan.

Kerrostalon hoitomenoista noin kolmannes kuluu energiaan. Se on useimmiten taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä.  
Jokainen asukas voi omilla toimillaan vaikuttaa taloyhtiön energiankäyttöön mukavuudesta tinkimättä. Usein asumis- 
viihtyvyys jopa paranee, kun energia-asiat ovat kunnossa.

Energia ja koti -oppaassa esitetään havainnollisesti ja selkeästi miten jokainen asukas voi vaikuttaa oman kotitalonsa  
energiankulutukseen lämmityksessä, ilmanvaihdossa sekä veden- ja sähkönkäytössä.

Kaupallinen toimisto Avittamo Oy 
kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa rauhaisaa Joulun aikaa.

www.avittamo.fi 
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MYYRMÄKI-liike on Myyrmäen suur-

alueella toimiva puoluepoliittisesti 

sitoutumaton asukasverkosto, jon-

ka tavoitteena on yhdistää alueella 

asuvia, työskenteleviä, opiskelevia ja 

harrastavia ihmisiä. MYYRMÄKI-liike 

on samalla ehkä myös Vantaan näky-

vin ja monipuolisin asukasliike, joka 

on uuden urbanismin sekä elävän 

kaupunkikulttuurin airut Vantaalla. 

Tavoitteenamme on kehittää Myyr-

mäkeä entistä viihtyisämmäksi, tur-

vallisemmaksi sekä elinvoimaisem-

maksi kaupunginosaksi. Toiminnassa 

pyritään asuinalueen kokonaisval-

taiseen sosiaaliseen kehittämiseen 

positiivisessa hengessä ja yhdessä 

asukkaiden kanssa, ei pelkästään pe-

rinteisille asukasyhdistyksille tyypil-

liseen edunvalvontaan tai harrastus-

toimintaan.

MYYRMÄKI-liikkeen tavoitteena on 

toteuttaa asukaslähtöisessä projek-

tissa kaupunginosaan vetovoimainen 

kulttuurikeskusta, jossa yhdistyisi 

estraditaide (teatteri, tanssi, mu-

siikki, nykysirkus), katutaide sekä 

asukkaiden vapaa-ajan vietto tavalla 

joka edistäisi syrjäytymisen ehkäisyä 

kaikissa ikäryhmissä. Prosessi toteu-

tetaan yhteistyössä alueen asukkai-

den, oppilaitosten (Kilterin koulu, 

Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukio 

sekä Vantaan kuvataidekoulu), Van-

taan kaupungin, Myyrmäessä sijait-

sevan Vantaan Taidemuseon sekä 

paikallisten yritysten ja kiinteistöjen 

kanssa.

Lähiöiden ongelmat ja kehittäminen 

ovat viime vuosina olleet runsaasti 

esillä. Naapurimaassa Ruotsissa on-

gelmat vanhoissa lähiöissä ovat ke-

hittyneet jo mellakoinnin asteelle. 

Tuoreessa kotimaisessa kaupunki-

maantieteen professorin Mari Vaat-

tovaaran sekä kaupunkitutkijoiden 

Katja Vilkaman ja Hanna Dhalman-

nin artikkelissa nostettiin esille huoli 

siitä, että keskiluokka muuttaa pois 

usein ongelmallisiksi koetuilta alu-

eilta joissa maahanmuuttajien määrä 

on noussut keskimääräistä korkeam-

maksi.

Kansainväliset kokemukset ovat 

myös osoittaaneet, että vetovoimai-

set ”trendikaupunginosat” syntyvät 

hyvin samankaltaisista lähtökohdis-

ta. Voi lopulta olla hyvin pienistä te-

kijöistä kiinni lähteekö kaupunginosa 

taantumaan vai kehittyykö siitä elin-

voimainen ja vetovoimainen alue. Ta-

voitteena on luoda Myyrmäelle asu-

kaslähtöisesti erottuva identiteetti, 

joka vetää alueelle uusia asukkaita 

sekä yrityksiä.

MYYRMÄKI-liike tiedottaa ja toimii 

virtuaalisesti sosiaalisessa medias-

sa (Facebook, Twitter) unohtamatta 

perinteistä sähköpostikirjettäkään, 

säännöllisten kerran kuussa pidet-

tävien tapaamisten lisäksi. Ota roh-

keasti yhteyttä mikäli haluat olla mu-

kana kehittämässä kotikulmiamme 

entistä paremmaksi!

KLAUS KOJO
MYYRMÄKI-liike

Mielipide
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Olen ollut 25 vuotta isännöitsijänä: 

Myyrmäen Huoltoon tulin isännöitsi-

jäksi ensimmäisen kerran heinäkuus-

sa 2006; se harjoitus kesti puolitoista 

vuotta, takaisin palasin keväällä 2010. 

Viimeiset kolme vuotta olen ollut 

täällä Pihlajistossa isännöitsijänä. Tä-

män ajan voisi tiivistää seuraavasti: 

ensimmäisenä vuotena tultiin, toise-

na opittiin ja kolmantena toiminta on 

vakiintunut.

Kun aloitin, meillä oli yhdeksän yhtiö-

tä ja 575 huoneistoa. Nyt yhtiöitä on 

13 ja huoneistoja 741, kohta enem-

mänkin. Urakka on ollut kova, mutta 

mielenkiintoinen. Työni rikkaudeksi 

voin sanoa, että kahta samanlaista 

päivää ei tähän aikaan mahdu. Pidän 

myös siitä, että lähestulkoon kaikki 

kohteet ovat kävely- ja huutomatkan 

päässä. Minua ei haittaa, että raitilla 

minut tunnetaan.

Meitä on täällä Pihlajistossa minun 

lisäkseni kiinteistöassistentti Leila 

Rytkönen sekä kaksi huoltomiestä; 

Osku Syrmä ja Jukka Taponen. Tek-

ninen isännöitsijä Harri Nolvi käy 

Myyrmäestä tarvittaessa ja muuten-

kin apua on saatavilla. Itse käyn ”pää-

konttorilla” melko harvakseltaan, 

lähinnä koulutuksissa ja muissa yhtei-

sissä tilaisuuksissa.

Asukkaiden lisäksi – mukaan lukien 

taloyhtiöiden puheenjohtajat – teen 

paljon yhteistyötä urakoitsijoiden ja 

remonttimiesten kanssa. Erilaisten 

ihmisten kanssa toimiessa on tärkeää, 

että on aikaa myös kuunnella: asiakas 

on aina otettava tosissaan, on asia sit-

ten pieni tai suuri. Vuosien varrella on 

tullut opittua myös, kuinka asiat kan-

nattaa ilmaista; käskemällä harvoin 

pääsee hyvään lopputulokseen.

Asun itse Porvoossa. Vapaa-aika ku-

luu ihan tavallisten asioiden parissa. 

Myös kirkollinen toiminta on lähellä 

sydäntäni. Itselläni työvuodet alkavat 

väistämättä olla loppusuoralla. Olisi 

hienoa, jos voisin vielä nuoremmilleni 

jakaa kokemuksiani, niitä on kuitenkin 

vuosien saatolla kertynyt paljon.

Oma asunto on meille 

suomalaisille suuri taloudellinen 

investointi, johon sijoitetut rahat 

ovat turvassa – vai ovatko?

Millainen suunnitelma sinulla  

on omaisuutesi turvaksi?

■ Mihin talosi ylläpitoon

 varatut rahat pitäisi

 kohdistaa tulevina vuosina?

■ Mitä korjata seuraavaksi?

■ Onko talosi energiatehokas?

Fatman Oy tuottaa ajan tasalla 

olevaa tietoa talosi kunnosta, 

jonka avulla voit tehdä oikeat 

päätökset ylläpidosta.

PALVELUJAMME OVAT mm. 

■ KUNTOKARTOITUKSET

■ SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA

■ ENERGIAKATSELMUKSET

■ ENERGIATODISTUKSET

■ SISÄILMASELVITYKSET

KYSY LISÄÄ: 

Fatman Oy, 0207 690 500

info@fatman.fi

www.fatman.fi

Ahti
Pippuri

Henkilöhaastattelussa



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 
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

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

Antaa tuulla ja tupruttaa,  
vahvistamme Pihlajiston  
yksikköämme uudella  
Wille 433B -kiinteistön- 
hoitokoneella.

MYYRMÄEN HUOLTO PALVELEE  MYÖS JOULUNPYHINÄ:
Toimistomme on suljettuna ajalla 24.12. - 26.12.20145.12. ja 23.12. sekä 31.12.2014 suljemme kello 14.00Toimistomme ollessa suljettuna,   tavoitat päivystävän huoltomiehen numerosta 040 7311 436
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