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TOIMINTA-ALUEET

Kuva: Myyrmäen Huolto

Myyrmäki
Tiesitkö?
 Myyrmäki on Vantaan toiseksi
suosituin asuinalue heti
Tikkurilan jälkeen.
 Käynnissä olevalla kaavamuutoksella lisätään uusia kerrostaloja ja
kivijalkaliikkeitä Myyrmäkeen.
 Myyrmäen Huollolla on Myyrmäessä noin 120 sopimusasiakaskohdetta.
 Myyrmäen Huolto lisää tuotevalikoimaansa asukaskyselypalvelun ja taloyhtiön laskujen
reaaliaikaisen seurannan.
 Tänä kesänä Myyrmäen Huolto
palkkaa 12-15 kesätyöntekijää.
Hakijoita oli noin 130.

Kuva: Myyrmäen Huolto

Pihlajisto ja Pihlajamäki
Tiesitkö?
 Myyrmäen Huolto palvelee
01.02.2017 lähtien myös
Pihlajamäessä.
 Pihlajamäki suunniteltiin ja
rakennettiin pääosin vuosina
1959-1965; Pihlajisto on tyypillinen
tiiviisti rakennettu 1970-luvun lähiö.
 Pihlajistossa ja Pihlajamäessä
työskentelee viisi Myyrmäen
Huollon työntekijää.
 Hoidettavia taloyhtiöitä
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ASIAKKAAN KUUNTELU
Asiakkaiden omistama, siksi luotettava.
Asumisen kaikki palvelut yhdeltä luukulta.
Kuin oma talonmies. Tässä teille lyhyesti Myyrmäen Huolto Oy.
Olemme viimeisen vuoden kuluessa saaneet paljon hyvää palautetta
asiakkailtamme – kiitos siitä. Viimeaikaiset toimemme kertovat, että
olemme kuulleet toiveenne ja ryhtyneet toteuttamaan niitä.
Saimme teiltä ehdotuksia aiheista, joista halusitte tietää lisää. Niitä olivat
parveketupakointi, hankesuunnittelu, Myyrmäen alueen kaavoitus, uudet
sähköiset palvelut sekä putkiremontti (alusta loppuun). Järjestimme teille
näistä aiheista maksuttomat asiakasillat ja niihin osallistuikin ennätysmäärä
asiakkaitamme.
Yksi toiveenne oli, että Myyrmäen Huolto loisi tulevaisuuskyselylomakkeen
asukkaiden mielipiteen selvittämiseksi. Tämän teimme ja olemme nyt
tehneet yhden testikyselyn, josta saimme hyviä kokemuksia. Tämä palvelu
on nyt yksi uusista tuotteistamme - kiitos kehitysideoittenne. Olemme
myös hankkineet käyttöoikeudet Asumisinfo-ohjelmistoon, jolla lisäämme
tiedonkulkua ja sähköisiä palveluitamme.
Tänä vuonna osallistuimme Isännöintiliiton järjestämään valtakunnalliseen
Isännöinnin Asiakaskuuntelu -tutkimukseen. Sen mukaan olemme
parantaneet toimintojamme kaikilla kysytyillä osa-alueilla. Yhtiömme
kokonaistuloskin ylitti pääkaupunkiseudun keskiarvon jokaisen kysytyn
palvelun ja toiminnon osalta. Tästä kiitän asiakkaittemme lisäksi
henkilökuntaamme!
Aiomme jatkaa tällä kuuntelevalla ja keskustelevalla linjalla, jotta
tutustumme ja ymmärrämme asiakkaitamme ja teidän odotuksianne
vieläkin paremmin.

Kesäterveisin,
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja

Pään painan ruohikolle ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella, mä tahdon olla vain.
Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.
Tove Jansson, Muumipeikon kesäruno
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Kuvituskuvat: iStock ja Thinkstock
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Mikäli liputuksen tarvetta
on muiden merkkipäivien
taikka juhlinnan vuoksi,
muistathan tilata
liputuksen ajoissa
Myyrmäen Huollosta
puh. 09 530 6140
viimeistään kolme
työpäivää aikaisemmin.

KESÄN
LIPUTUSPÄIVÄT

LOMALLE LÄHTIJÄN
LISTA:
 Katkaise tai siirrä
postinjakelu
 Siirrä kukat varjoisaan
paikkaan
 Kerro naapurille tai
isännöitsijälle, jos olet
poissa pidempään
 Varmista, että ovet ovat
lukossa ja ikkunat suljettu
 Sulje vesihanat
pesukoneista
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www.myyrmaenhuolto.fi

Toimistomme
palvelee:

HSY:n keräysautot kiertävät joka kevät Espoossa,
Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Kirkkonummella.
Autoihin voi tuoda kodin vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua. Jätteet otetaan vastaan
maksutta.

MYYRMÄEN HUOLLON
KESÄN AUKIOLOAJAT:
 Helatorstaina
25.5. toimistomme on kiinni.
 Juhannusaattona
23.6. toimistomme on kiinni.
 Heinäkuussa Myyrmäen toimistomme on
avoinna ma-pe klo 08.00-16.00.
 Toimistomme ollessa suljettuna, tavoitat
päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 7311 436

MYYRMÄESSÄ AUTOT OVAT:
 11.5.
20.20–20.50 Raappavuorentie 10,
		
jäähallin pysäköintialue
 15.5.
17.40–18.10 Ojahaantie 5, ammattikoulu
		
18.20–18.50 Uomarinne 2, kääntöpaikka
		
19.40–20.10 Eräkuja 6, kääntöpaikka
www.hsy.fi/fi/asukkaalle/
lajittelujakierratys/keraysautot
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Kuva: iStock

Nyt kierrätetään!

Myyrmäen Huollolle
asiakkailta hyvät arvosanat
Isännöintiliitto ry tekee kahden vuoden välein koko maan kattavan Isännöinnin
Asiakaskuuntelututkimuksen™. Myyrmäen Huolto Oy menestyi jälleen kerran
erittäin hyvin vuoden 2017 tutkimuksessa.

– Saimme yli 270 vastausta, kun kysely
lähti runsaalle 450:lle. Valtaosa eli 74
prosenttia vastaajista oli hallituksen
jäseniä ja loput puheenjohtajia, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika
Lehtonen kertoo.
Katsaus nykyhetkeen ja tulevaan
Kysymyksiä ja väittämiä tutkimuksessa oli runsaat kaksikymmentä. Nykyisen yhteistyön arviointia selvitettiin
kysymällä vastaajan omia tuntemuksia
ja kokemuksia yhteistyöstä isännöintiyrityksen kanssa sekä antamalla kokonaisarvio isännöintipalveluista. Isännöintiyrityksen onnistumista kysyttiin
muun muassa taloushallinnon, viestinnän ja asiakaspalvelun sekä suurten
peruskorjaushankkeiden valmistelun

Kuva: iStock

Valtakunnallinen Isännöintiliiton tekemä AsiakaskuuntelututkimusTM toteutettiin 1.-19.2. Tutkimuksella selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten
asiakaskokemuksia
isännöintipalvelusta. Kyselykutsut lähetettiin sähköpostilla isännöintiyrityksen toimesta
omien asiakastaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille; vastaaminen kyselyyn tapahtui web-linkin
kautta nimettömänä.

ja läpiviennin sekä hankittujen palveluiden hinta/laatu-suhteen osalta.
– Kaikki arvosanamme olivat nousseet
kahden vuoden takaisesta arviosta.
Lisäksi olemme kaikissa arvioiduissa
osaamisalueissa edellä pääkaupunkiseudun keskiarvoa. Erityisinä vahvuuksinamme pidettiin taloushallintoa,
kokousten valmistelua, asiakaspalvelua sekä kykyämme hoitaa juoksevia
asioita ja huolehtia kiinteistön arvosta,
Lehtonen luettelee.
Luottamusta
isännöintiyritykseen
tulevaisuudessa haettiin kysymällä
isännöintiyrityksen kykyä esimerkiksi

hoitaa juoksevia asioita sekä riitatilanteita; kehittää asumisviihtyvyyttä ja
asukaskokemusta sekä hoitaa hallintoa läpinäkyvästi ja nykyaikaisesti.
– Asiakkaiden näkemykset ovat meille
arvokasta tietoa. Saamme heiltä niin
palautetta kuin kiitostakin toimintamme kehittämiseen, Lehtonen toteaa.
Lehtonen on syystäkin tyytyväinen
tulokseen ja sen kehittymiseen.
– Kiitokset vastanneille, lupaamme
jatkaa tätä kehitystä edelleen.

Teboil Kaivoksela on
täyden palvelun huoltoasema!
-Lounas seisovasta pöydästä arkisin

klo 10-15 9,30 € (Eläkeläiset 7,30€)
-Herkullinen Brunssi
joka kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina
Teboil Kaivoksela

Vanha Kaarelantie 35, 01610 Vantaa p. 0102790171

Avoinna ark. 5.30-21 la 8-18 su 10-16
www.teboilkaivoksela.fi

Meiltä löydät monipuoliset palvelut!

mm. Autohuolto, Matkahuolto ja Veikkaus,
pakettiautojen ja peräkärryjen vuokraus

Lämminhenkinen huoltoasema
lähellä sinua

Löydät meidät Facebookista @Teboilkaivokselaofficial
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Kuva: Vantaan kaupunki
Kuva: Vantaan kaupunki

Myyrmäen keskustan uusi ilme kaavamuutoksen jälkeen.

Ajankohtaista
asiaa asiakasilloista

Keskustan ilmettä käytiin läpi kaupungin
työpajoissa.

Myyrmäen Huollon maaliskuisissa asiakasilloissa käsiteltäviä asioita olivat parveketupakointi, hankesuunnittelu, Asumisinfo-palvelu sekä Myyrmäen keskusta-alueen
kaavoitus. Lisäksi pidettiin oma ilta, joka käsitteli putkiremonttia – alusta loppuun.
Asiantuntijoiden esityksistä selvisi monta ajankohtaista asiaa.
Mitä Myyrmäen Huollossa
käyttöön otettu
Asumisinfo-palvelu sisältää?
Eagle-i Oy,
toimitusjohtaja Sakari Helve:
”Asumisinfo-palvelulla parannetaan
tiedonkulkua yhtiön ja asiakkaiden
välillä. Palvelu sisältää taloyhtiökohtaiset sivut, jonne on pääsy kaikilla
asukkailla; taloyhtiön hallituksille on
ohjelmassa oma, yhtiön hallintoon
liittyvä osuus. Taloyhtiön etuja palvelun käytössä ovat ajantasaisempi
viestintä ja tiedonsaanti taloyhtiöön
ja asumiseen liittyvissä asioissa sekä
hallitustyöskentelyn helpottuminen ja
tehostuminen. Asumisinfo-palvelussa

otetaan tässä vaiheessa käyttöön kolme osiota:
Tiedotteet-osio mahdollistaa tehokkaan ja ajantasaisen viestinnän
isännöitsijätoimiston ja taloyhtiöiden
välillä. Tiedotteet voidaan kohdentaa
taloyhtiöittäin eri kohderyhmille (taloyhtiön hallitus, osakkaat, asukkaat,
vuokralaiset). Tiedotteiden jako hoituu
Asumisinfosivun, sähköpostin ja kirjeitse iPostin kautta.
Hallituksen työpöytä -osio helpottaa ja tehostaa isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen välistä yhteistyötä.
Sieltä löytyvät tiedotteet, asiakirja-arkisto ja valmisteltavat asiat. Arkistossa
asiakirjat ovat helposti isännöitsijän ja
taloyhtiön hallituksen saatavilla ajasta
ja paikasta riippumatta. Valmisteltavat
6

asiat -osio tehostaa ja helpottaa asioiden käsittelyä ilman, että hallitus
ja isännöitsijä joutuvat joka kerta tapaamaan. Eri henkilöiden kommentit
ja kannat asioihin tallentuvat yhteen
paikkaan ja katkeilevien sähköpostiketjujen ja hävinneiden viestien aiheuttamista ongelmista päästään eroon.
Asumisen hyötytietoa -osiossa
on helposti muokattava taloyhtiökohtainen hakemisto asumiseen ja
taloyhtiöön liittyvälle tiedolle kuten
asumis- ja turvallisuusohjeita, asunnon huolto-ohjeita, tietoa saunojen,
pesutupien ja autopaikkojen käytöstä
tai jätteiden lajittelusta. Kansioihin
voidaan myös liittää tekstiä, liitetiedostoja ja linkkejä muille verkkosivuille.”

Suomen
Kiinteistöliitto,
lakimies
Kaisu Terkki:

”Taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea
kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin.
Kiellon määrääminen edellyttää,
että tupakkalaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kunnan on määrättävä
kielto, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi
muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua. Asuinhuoneis-

Mitä hankesuunnittelu on ja
mitä sen tulee sisältää?
Vahanen PRO Oy, projektipäälliköt
Minttu Raukola ja
Kirsi Kauhanen:
”Putkiremontin hankesuunnittelun tarpeesta kertoo putkiston ikä, tehtyjen kuntotutkimusten havainnot ja
kiinteistössä havaitut ongelmat tai jo

ton sisätilan osalta säädetään lisäksi
tiukemmista edellytyksistä. Kiellon
määrääminen tulee kuitenkin kyseeseen vain, jos savun kulkeutumista ei
ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella
ehkäistä ja lisäksi asunnon haltijalle
on ennen kiellon määräämistä varattu
mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.
Viranomaisen määräämän kiellon hakemisesta osakashallintaisiin
tiloihin päätetään yhtiökokouksessa
enemmistöpäätöksellä; yksittäisellä
asukkaalla ei siis ole mahdollisuutta
hakea kieltoa. Kiellon hakeminen edellyttää aina kohdehuoneiston haltijoiden kuulemista.
Yhtiön tulee kieltoa hakiessaan
huomioida myös asunto-osakeyhtiölaissa säädetty yhdenvertaisuusperiaate: tupakointikieltoa tulisi hakea
kaikille niille parvekkeille, joilla olo-

suhteet savun kulkeutumisen suhteen
ovat samanlaiset.
Tämän hetkisen arvion mukaan tupakointikiellon voi saada noin kahdeksassa kuukaudessa: taloyhtiön käsittelyvaihe (n. 2kk), yhtiökokouspäätöksen
moiteaika (3 kk) ja viranomaiskäsittely
(3 kk). Kiellon hakemisesta aiheutuu
yhtiölle kuluja, jotka koostuvat mm.
seuraavista kulueristä: isännöitsijän
palkkio, yhtiökokouksen koollekutsumiskulut, yhtiökokouspäätöksen lainvoimaisuustodistus käräjäoikeudelta,
tausta-aineiston hankintakulut sekä
kunnan käsittelymaksut.
Suositeltavaa on, että viranomaisen määräämää tupakointikieltoa käytettäisiin vasta viimeisenä keinona. Ensivaiheessa muut keinot, kuten asiasta
keskustelu ja tupakointipaikan osoittaminen yhtiön piha-alueelta, saattavat
johtaa nopeampaan ja parempaan lopputulokseen.”

sattuneet vahingot. Hankesuunnitelma vertailee eri korjausvaihtoehtoja ja
asettaa hankkeelle täsmälliset laajuutta, kustannuksia, laatua sekä aikataulua koskevat tavoitteet. Se määrittelee
myös työt, jotka sisällytetään taloyhtiön urakkaan eli peruslaatutason.
Hankesuunnitteluvaiheessa
on
tärkeää, että osakkaat ovat mukana
valmistelussa, jotta he voivat paitsi
vaikuttaa päätöksiin myös ymmär-

tää hankkeen laajuuden ja tavoitteet.
Hankesuunnitelma antaa puolueetonta, tutkittua tieto omasta taloyhtiöstä
ja auttaa yhtiökokousta päättämään
hankkeen laajuuden ja toteutustavan.
Jos kyseessä on mittakaavaltaan suurempi hanke, viestinnän ammattilaisen
nimeäminen mukaan on suositeltavaa.
Hänen huolekseen jäävät viestintäsuunnitelma, tiedotteet, hankkeen kotisivut, asukasillat ja osakaskyselyt.”
Kuva: Vahanen PRO Oy

Kuva: Suomen Kiinteistöliitto

Mitkä ovat tupakointikiellon
hakemisen perusteet,
aikataulu ja kustannukset?

Remonttirekka toimii tarvittaessa kohteessa suunnittelijoiden työtilana. Siellä voidaan myös järjestää remonttikaverin johdolla osakkaille ja asukkaille
vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joilla osaltaan varmistetaan viestinnän toteutuminen ja onnistuminen hankkeessa.
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Peruskorjaamisen ja Rakentamisen
Kehittämiskeskus PRKK,
toimitusjohtaja Mikko Juva:
”Putkiremontti on kiinteistön vaativin
ja kallein remontti. Hintahaarukka voi
olla 500–2 000 euroa per huoneistoneliö ja koko projektiin aikaa voi mennä kahdesta ja puolesta aina viiteen
vuoteen – alkuselvityksistä valmiiseen
remonttiin.
Aluksi hallituksen tulee selvittää
asukkaiden toiveet taloyhtiön korjaamisen toimintatavoista. Tämä on osa
taloyhtiön strategiaa. Vesijohtojen ja
viemäreiden käyttöikä on pitkä, mutta
yli 50 vuoden iässä ne alkavat lähestyä
käytettyjen putkien ohjeellisia käyttö-

ikäsuosituksia. Viimeistään siinä vaiheessa, kun putkiston korjaus- ja vuotohistoria osoittaa kulujen nousua, on
ryhdyttävä selvittämään putkiremonttia tarkemmin asiantuntijoiden avulla.
Tarpeellisia selvityksiä ovat märkätilojen kuntotutkimus, taloyhtiön kuntoarvio, asbestikartoitus ja putkiston
kuntotutkimus. Näiden selvitysten perusteella voidaan arvioida putkiremontin toteutustapaa ja oikeaa ajankohtaa.
Taloyhtiön pitää pyrkiä etsimään
sopivat asiantuntijat vertailemalla palveluntarjoajia. On myös hyvä muodostaa pitkäaikainen suhde muutamaan
asiantuntijaan, jotka tuntevat kiinteistön. Tätä samaa asiantuntijaa pitäisi
käyttää säännöllisesti hallituksen tukena ja neuvonantajana. Osaava ammattilainen säästää asiakkaalle palkkionsa
moninkertaisena.

Suurin kustannusten nousua aiheuttava tekijä on suunnittelemattomuus.
Kokonaiskustannukset voivat kohota
tästä syystä jopa 25–30 prosenttia. Lisäksi hintaa korottavia seikkoja ovat
liian pitkälle venytetty remontin aloittaminen, jolloin ehtii syntyä uusia vaurioita kuten putkivuotoja; kiire saada
vauriot kuntoon, jolloin suunnitteluun
ei ole riittävästi aikaa sekä huonosti
valitut suunnitteluratkaisut ja kiireellä
tehty kilpailutus. Putkiremontin yhteydessä tehdään usein myös sähkö- ja tietoverkkoremontti, ilmanvaihtoremontti, lämmitysjärjestelmän uudistaminen
kauko- tai maalämpöön, poistoilmanlämmön talteenotto sekä hissiremontti. Kokonaisvaltainen suunnittelu on
rahallisesti pieni, mutta loppupelissä
tärkein osa putkiremonttia.”

”RAKKAUDESTA LAJIIN”
AS OY MYYRINRAIDASSA putkiremontti
on päässyt käyntiin. Vuonna 1971 rakennetun taloyhtiön putkiremontti käsittää
kaksi taloa ja yhteensä 94 huoneistoa.
Putkiremontin toteuttaa VRJ Rakennus.
– Kohde tuli tarjouslaskentaan syksyllä, joulukuussa kävimme tarjousneuvottelut ja helmikuussa taloyhtiön yhtiökokous teki päätöksen urakoitsijan
valinnasta. Hanke käynnistyi asukkaiden
tiedotusillan merkeissä 1.3. ja virallisesti
työt alkoivat 27.3. Koko urakan luovutuspäivä on 9.3.2018, asiakaspalvelupäällikkö Monica Wenell VRJ Rakennukselta
kertoo.
Taloyhtiön pihalla on VRJ:n puolesta
toimitettu kontti, jossa jokainen osakas
voi rauhassa omalla ajallaan käydä tutustumassa tuotteisiin.
– Mallikontti on työmaalla niin kauan
kuin viimeisetkin katselmukset on läpikäyty. Tilasta löytyy urakkaan kuuluvan
valikoiman lisäksi paljon vaihtoehtoisia
tuotteita, jotka on tuotu helpottamaan
mieleisen kylpyhuoneen suunnittelua.
Jos valikoimasta ei löydy sopivia tuot-

teita, osakkailla on koko
yhteistyökumppaneidemme verkosto käytettävissä.
Osakkaiden ja asukkaiden
apuna on myös koko työmaan
ajan kohteelle nimetty asiakaspalveluinsinöörimme, joka auttaa
tuotevalinnoissa. Mallitilaan rakennetun kylpyhuoneen lisäksi kontista
löytyy myös VRJ Keittiöiden esittelynurkkaus ovi- ja tasomalleineen, Wenell kertoo.
Putkiremontti on iso urakka kaikille,
mutta osaavien ammattilaisten kanssa
sitä ei tarvitse pelätä.
– Pyrimme toimimaan aina hyvässä
yhteistyössä taloyhtiön hallituksen sekä
jokaisen asukkaan ja osakkaan kanssa
läpi urakan. Olemme panostaneet
paljon asukkaille jaettavan infon
sisältöön ja myös saaneet siitä
hyvää palautetta. Putkiremontti
on iso juttu jokaiselle, mutta joustavalla asenteella puolin ja toisin
päästään pitkälle, Wenell toteaa.
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Kuvat: Aku Iivonen ja Jenni Karjalainen

Mitä putkiremontti
maksaa ja vaatii?

Myyrmäen
kaavoitus korostaa
vireää
kaupunkikulttuuria
Myyrmäki on alueellisesti merkittävä keskusta.
Kaupunginosan kehittämisessä pääosassa on elinvoimaisuus ja omaleimaisuus sekä viihtyisä keskusta-alue.
Myös asukkailla on ollut mahdollista vaikuttaa suunnitteluun.

Myyrmäen kaavoituksella pyritään
huolehtimaan siitä, että palvelut, kauppa ja työpaikat säilyvät sekä kehittyvät
alueella. Myös liikenteen sujuvuus ja
viherrakentaminen ovat tärkeitä tekijöitä kaavoituksessa. Suunnitteilla on
runsaasti uutta asuinrakentamista.
– Suunnitteluun on otettu mukaan alueen asukkaat, yritykset ja muut kiinnostuneet, aluearkkitehti vs. Johanna
Rajala Vantaan kaupungilta kertoo.
– Myyrmäessä on kokeilussa ollut peli,
joka pohjautuu keskustan julkisen ulkotilan suunnittelun avuksi tehtyyn
3D-malliin. Pelissä jokainen pelaaja voi
nähdä, miten erilaiset pinnoitteet tai
vaikkapa valaistus- tai kalustevaihtoehdot vaikuttavat paikan lopputulokseen. Pelin tuloksia tullaan jatkossa
hyödyntämään taustatietona julkisen
ulkotilan jatkosuunnittelussa.

Selvityksessä sanottua:
• Myyrmäenraitin merkitys korostuu.
• Poikittaiset yhteydet tulee huomioida.
• Paalutori ja asema kohtaamispaikkoina.
• Puistot ja urheilukentät ovat
tärkeitä paikkoja.
• Asemanseudun turvallisuutta on
parannettava.
• Monipuolisia palveluita.
• Lisää kohtaamis- ja oleskelupaikkoja.
• Harrastusmahdollisuuksia
kaikenikäisille.
• Asuntotarjontaa myös lapsiperheille.
• Liikenteen sujuvuus on kaikenlaisille
liikkujille tärkeää ja erilaisia yhteyksiä
tulisi ylläpitää ja parantaa.
Asumisen tavoitteet on määritelty
niin, että Myyrmäen tulee olla viihtyisä
ja turvallinen paikka asua. Uudisraken-
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MYYRMÄEN
KESKUSTA-ALUEEN
TAVOITTEET:
• Viihtyisä ja virikkeellinen
kävelykeskusta.
• Työpaikat keskustassa.
• Sekoittunut kaupunkirakenne
(asumista, palveluita ja
työpaikkoja).
• Julkisten palveluiden saatavuus.
• Hotellipalveluiden sijoittuminen
alueelle.

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN
TAVOITTEET:
• Kaupunkirakennetta tiivistetään
erityisesti Myyrmäen ja
Louhelan asemien läheisyydessä.
• Kortteleille määritellään
tehokkuudet ja kaupunkikuvalliset
periaatteet.
• Yhteistyötä tiivistetään
asuntoyhtiöiden kanssa.
• Täydennysrakentamisen
toteutuminen ajoitetaan
ja porrastetaan siten, että
palvelurakenne pysyy eheänä.
• Tonttitarjonta päiväkotien ja
koulujen tarpeisiin säilytetään
alueella jatkossakin.
Lähde: kaupunkisuunnittelu, Vantaan kaupunki

tamisessa panostetaan laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen keskustaasumiseen.
– Kaavoituksessa pyritään monipuoliseen asuntotyyppien ja hallintamuotojen tarjontaan. Asuntohankkeiden
asemakaavoissa edistetään yhteisöllisiä ratkaisuja ja kannustetaan rakentamaan yhteistiloja, Rajala painottaa.

ONNISTUNUT PILOTTI TALOYHTIÖN
STRATEGIAN ASIAKASKYSELYSTÄ
”Taloyhtiön johtaminen on pitkäjänteistä
ja yhteistyöhön perustuvaa toimintaa. Taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden vastuulla on toimia suunnitelmallisesti siten, että
kiinteistön kunto ja arvo säilyvät, asukkaat
viihtyvät asunnoissaan ja että taloyhtiötä
johdetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
Työn hoitaminen edellyttää riittävästi tietoa sekä kiinteistön kunnosta että asukkaiden tunnelmista.
Meidän taloyhtiöllemme, As Oy Myyrinpajulle, tarjottiin Myyrmäen Huollon
toimesta mahdollisuutta osallistua pilottiyhtiönä taloyhtiön strategian pohjana
käytettävän asukkaiden ja osakkaiden
tulevaisuuskyselyn laadintaan. ”Selvitys
asukkaiden ja osakkaiden mielipiteistä taloyhtiön nykytilasta ja toiveet tulevaisuudesta” -kysely toteutettiin helmikuussa ja
tulokset saimme kuukautta myöhemmin.

asioista rakentavasti. Kokeilu oli kaiken
kaikkiaan hyvä ja saimme siitä paljon eväitä
hallitustyöhön, mutta myös arjen asumiseen. Kannustan lämpimästi muitakin taloyhtiöitä tekemään kyselyn. Mitä enemmän
meitä on mukana, sitä enemmän saamme
myös vertailudataa taloyhtiön johtamisen
tueksi. Tulevaisuutta ajatellen kyselystä on
hyvä tehdä toistuva, vaikkapa kahden vuoden välein tapahtuva rutiini, mikä antaa
pitkällä tähtäimellä osviittaa siihen, mihin
suuntaan taloyhtiö kehittyy. Uskon, että
tämä voisi olla myös hyvä kanava nostaa
jokaisen osakkaan vaikutusmahdollisuuksia omassa taloyhtiössä; se oli mielestäni
myös nyt tehdyn kyselyn suurin hyöty.”

Pirkko Innamaa
Puheenjohtaja
As Oy Myyrinpaju

Myyrmäen Huolto Oy lisää asiakaskyselyn palveluvalikoimaansa. Kokemus taloyhtiön strategian asiakaskyselypilotista oli
erittäin hyvä. Kysely koettiin tarpeelliseksi ja siksi Myyrmäen Huolto päätti ottaa sen palveluvalikoimaansa kaikkien
taloyhtiöidensä hyödynnettäväksi. Lisätietoa tästä palvelusta Myyrmäen Huollon seuraavassa uutiskirjeessä.

Saneeraamme vanhasta uutta

VRJ PUTKIREMONTTI
Kokemuksella
Ammattitaidolla
Yhteistyössä
Aina aikataulussa
Koteja kunnioittaen

Putkiremontin
yhteydessä

VRJ KEITTIÖT

VRJ Rakennus | Mittatie 24, 01260 Vantaa | Puhelin 020 7425 550 | info@vrj.fi | www.vrj.fi
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Kuva: Pirkko Innamaan kotiarkisto

Mielipide

Taloyhtiössämme on 90 asuntoa, joista
52:sta saimme vastauksen. Olimme vastausprosenttiin erittäin tyytyväisiä, sillä olimme asettaneet tavoitteeksemme 50 %.
Käytännössä kysely toteutettiin jokaiseen
asuntoon jaettuna paperisena lomakkeena. Vastaukset sai toimittaa halutessa
anonyymina ja ne toimitettiin vastaamisen
jälkeen Myyrmäen Huoltoon. Kysyttäviä
osioita olivat muun muassa taloyhtiön ilmapiiri, turvallisuus, palvelut, hallinto, korjaukset, talous, ominaisuudet ja tiedotus
sekä vapaa sana.
Myös ajankohdallisesti asukaskysely
osui taloyhtiömme kohdalle erinomaisesti.
Myyrinpaju on rakennettu vuonna 1972 ja
edessämme häämöttää putkiremonttihanke, jota käsittelimme huhtikuisessa yhtiökokouksessa. Kyselystä saimme asukkailta
vastauksia muun muassa tähän hankkeeseen.
Olen itse toiminut taloyhtiömme puheenjohtajana jo usean vuoden ajan. Olen
tehnyt työtäni mielelläni ja omasta mielestäni asiat ovat sujuneet meillä hyvin.
Vaikka välillä onkin ollut haastavia aikoja,
olemme aina pystyneet keskustelemaan

Henkilöhaastattelussa

Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

Kuva: Tommi Piikkilän kotiarkisto

www.mattokymppi.fi

KESÄTYÖNTEKIJÄ

TOMMI
PIIKKILÄ

UUSI
MATTOLIIKE
AVATTU
KAUPPAKESKUS
VIISARIIN!

KOTIIN JA
MÖKILLE
VÄRIKÄSTÄ
PUUVILLAA
Räsymatto

moniväri alkaen

80 x 150cm

Tulin Myyrmäen Huoltoon ensimmäi-

näinä vuosina paljon siitä, kuinka mo-

sen kerran kesätöihin vuonna 2014.

nipuolista työtä kiinteistöhuolto on,

Tehtäviini ulkohommissa kuului silloin

mutta myös paljon asukkaista ja asia-

muun muassa nurmikon leikkuutta ja

kaspalvelusta. Nuorena kaverina tär-

roskien korjaamista. Seuraavina kesi-

keää on ollut, että huollon vakituiset

nä olen tehnyt ulkoalueiden kunnos-

työntekijät ovat ottaneet minut hyvin

sapitotöitä, pieniä korjaushommia ja

porukkaan. Olen suositellut kavereil-

ajanut myös jonkin verran pyöräkuor-

lekin hakemaan kesätöihin vastaaviin

maajaa. Kaikki hommat ovat olleet

hommiin.

19€

(norm. 29€)

Tarina & Runo

alkaen

140 x 200cm

59€

(norm. 99€)

omalla tavallaan mukavia. Parasta on
kuitenkin, kun töitä voi tehdä pää-

Asun vanhempien luona Martinlaak-

asiassa ulkona. Vinkkejä työhön olen

sossa, joten työmatkani on lyhyt.

saanut myös isältäni Samulta. Hän on

Yleensä tulen töihin polkupyörällä.

ollut Myyrmäen Huollossa töissä jo

Olen nyt 17-vuotias ja opiskelen Van-

melkein 15 vuotta.

taan ammattiopisto Variassa kone- ja
metallilinjalla. En osaa vielä sanoa

Tuleva kesä on järjestyksessään jo

vielä, mille alalle päädyn tulevaisuu-

neljäs Myyrmäen Huollossa; toivot-

dessa, mutta työllisyystilanne näyt-

tavasti pääsen myös tällä kertaa

tää näillä aloilla ihan hyvältä. Ehkä

huollon hommiin. Tänä vuonna olen

käyn koulun jälkeen armeijan. Vapaa-

myös talvella ollut kiireapulaisena

aikanani harrastan autojen rassailua

aina tarpeen mukaan. Olen oppinut jo

ja kavereiden kanssa hengailua.
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Viisarin kauppakeskus
Martinkyläntie 47, 01720 Vantaa
Puh. (050) 336 2990
avoinna: ma-pe 10-19, la 10-17

Kuva: iStock

100 vuotta kasassa
Myös Myyrmäen Huolto Oy:ssä juhlitaan tänä vuonna sataa vuotta neljän
pitkäaikaisen työntekijän työvuosien
yhteissummana.
Ilkka Puisto (40 v.)
Sari Leppänen (25 v.)
Elisa Komi (20 v.)
Antti Kämäräinen (15 v.)
– Henkilökuntamme on hyvin motivoitunutta ja viihtyy palveluksessamme. Pitkät työsuhteet kertovat, että
meillä on hyvä maine sekä palvelun
tuottajana, kumppanina että työnantajana, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika Lehtonen iloitsee ja jatkaa:
– Työtä on hyvä tehdä moderneilla ja

Myyrmäen Huolto onnittelee
myös satavuotiasta Suomea!

hyvin toimivilla työkaluillamme, uusissa ja ajanmukaisissa toimitiloissamme.

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

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

Puhelimitse
ma-pe

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

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

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

