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TOIMINTA-ALUE

Myyrmäki
Uudistukset jatkuvat ravintolamaailmassa ja lopullinen ilme valmistuu
vielä tämän vuoden puolella. Entisten viiden ravintolan sijaan alueelle
tulee yhdeksän ravintolatilaa, joista
kahdeksan on jo valmiina, yhdeksäs
avaa ovensa joulukuussa. Myyrmannin kahvilatarjonta on myös uudistunut: kolmannessa kerroksessa sijaitsee Cafe Nuvo; toisessa kerroksessa,
Kuvat: Kauppakeskus Myyrmanni, Mika Peltomaa

Paalutorin puolella, Wayne’s Coffee

MYYRMÄESSÄ PALVELLAAN

keskuksesta tilaan rakennettiin viisi

ja ensimmäisessä kerroksessa uutena

Myyrmäen suuralueella asuu tällä

uutta myymälää; Seppälä, KappAhl,

tulokkaana palvelee Starbucks.

hetkellä noin 53 000 asukasta; varsi-

Dressmann, Kicks ja Cubus sekä kun-

naisessa Myyrmäen kaupunginosassa

tosali Fitness 24/7. Lisäksi ensimmäi-

Myyrmäen alueella ja asiakkaiden

on asukkaita lähes 16 000. Läntisen

sen kerroksen uusia liikkeitä ovat

keskuudessa on toivottu Myyrman-

Vantaan aluekeskuksesta löytyy run-

Postin käytävällä sijaitseva Flying

niin toista ruokakauppaa jo pitkään.

saasti myös julkisia ja kaupallisia pal-

Tiger Copenhagen ja Jungle Juice

S-marketin rakentaminen onkin al-

veluita.

Bar. Uudistuksen myötä Myyrmannin

kanut syyskuussa ja sen on arvioitu

toisessa kerroksessa palvelevat nyt

valmistuvan huhtikuussa 2017. Myyr-

Myyrmäen palvelurakenteen moni-

JYSK, Bella itsepalvelukirpputori ja

manni jatkaa vahvasti Länsi-Vantaan

puolistuminen näkyy myös kauppa-

BR-Lelut. Toiseen kerrokseen on tul-

lähipalvelukeskuksena. Kauppakeskus

keskus Myyrmannissa, missä uudis-

lut myös paljon toivottu lasten leikki-

pyrkii vahvistamaan tulevaisuudessa-

tukset ovat jo pääosin asiakkaiden

alue.

kin palvelutarjontaansa asiakkaiden
tarpeiden mukaan.

saatavilla. Anttilan lähdettyä kauppa-

Pihlajisto
LISÄÄ OSALLISTAVAA ASUMISTA

lopettaa toiminnan 2016 alussa, mut-

Myyrmäen Huollon asioissa Pihlajis-

Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys

ta vuokrasopimusta jatkettiin vuodel-

tossa

toimii alueella aktiivisesti. Esimerk-

la. Nyt tilassa toimii Café Mesta Pih-

ti Riitta Dahlberg sekä isännöitsijä

kinä asukkaiden yhteistoiminnan vai-

lajisto sekä muun muassa ohjattuja

Tuomo Nenonen.

kutuksista kertoo vuosi sitten jätetty

jumppatunteja. Mestaan on hankittu

vetoomus

myös tietokone alueen asukkaiden

nuorisotilan

Mestan jatkamisen puolesta. Kaupun-

käyttöön.

gin nuorisolautakunta oli päättänyt

MYYRMÄEN
HUOLLON
ASIAKASLEHTI
2/2016

kiinteistöassistent-

Osoitteessa
www.facebook.com/pnvry
voi seurata alueen ajankohtaisia
tapahtumia.
www.pihlajisto.com
(1.1.2017 lähtien www.pihlajisto.fi)

PÄÄTOIMITTAJA: Mika Lehtonen, puh. 0400 833 877
mika.lehtonen@myyrmaenhuolto.fi

JULKAISIJA: Myyrmäen Huolto Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
Puh. 09 530 6140

ILMOITUSMYYNTI: Seija Manninen, puh. 040 178 2333,
Hanna Hiltunen, puh. 040 214 3115, avittamo@avittamo.fi

SÄHKÖPOSTIOSOITE: etunimi.sukunimi@myyrmaenhuolto.fi
INTERNET: www.myyrmaenhuolto.fi

TOIMITUSKUNTA: Mika Lehtonen, Antti Kämäräinen,
Elisa Komi, Arja Pihlakari, Kaupallinen toimisto Avittamo Oy

PAINOS: 12 000 kpl PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa

ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo2Oy

LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi

Kannen kuvat: iStock

Pihlajiston

palvelee

Kuva: Ralf Ahlskog

Pääkirjoitus
SISÄLLYSLUETTELO
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asumista
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Kimmo Halonen

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja

MYYRMÄEN HUOLLON MENNYT KAUSI oli täynnä uusia tapahtumia.
Päällimmäisenä mielessäni on se, kun yhtiö myi rakentamattoman,
autopaikoituksen lisämaaksi tarkoitetun tontin Sato Oy:lle. Kaupasta
saadun tuoton – historiamme ensimmäiset osingot – Myyrmäen Huolto
maksoi omistajilleen.
Varsinaisessa toiminnassamme olemme luvanneet säilyttää asuntosi
arvon. Tähän päämäärään pyrimme talolle oikein mitoitetulla huoltotoiminnalla, taloyhtiöt tuntevalla henkilökunnalla, laadukkailla määräysten ja suositusten mukaisilla korjaustoimilla sekä hyvällä hallinnolla.
Olemme luvanneet asiakkaillemme huoltomiehet, jotka ovat kuin oma
talonmies ja mielestäni olemme onnistuneet tässä erinomaisesti. Sanontamme ”kaikki asumisen palvelut samalta tiskiltä” on ollut asiakkaillemme tärkeä ja mieluisa toimintatapa jo vuosia.
Taustapeiliin katselu ei kuitenkaan vie asioita eteenpäin, joten katsotaan eteenpäin. Tulevalle kaudelle olemme päättäneet kehittää toimintojamme muun muassa hankkimalla ohjelmiston avoimempaan
ja helpompaan taloyhtiön hallitustyöskentelyyn, kehitämme omaa
laadunvarmistamistamme, jatkamme palveluiden sähköistämistä ja lisäämme asiakaskontakteja.
Nämä ovat kaikki keinoja, joilla pyrimme aktiivisempaan toimintatapaan, tuntemaan asiakkaamme entistä paremmin sekä etsimään hyötyjä heille. Hyvä asiakassuhde perustuu luottamukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja yhdessä tekemiseen. Jotta voimme palvella hyvin, meidän
tulee ymmärtää, mikä asiakkaillemme on tärkeää.
Hyvän Joulun toivotuksin siteeraan lopuksi Nalle Puhia:
”Parasta ei ole hunaja, vaan hetki ennen hunajaa.”
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Thinkstock

Talossa tapahtuu
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Myyrmäen Huollon

JOULUN
AUKIOLOAJAT
löydät myös

MUISTA MYÖS
SÄHKÖISET
PALVELUMME
Osoitteessa

myyrmaenhuolto.fi/
sähköiset palvelut

voit tehdä helposti vikailmoituksen sekä tilata
tarvittavia asiakirjoja.
Myös muutostyöilmoituksen
ja talkootarviketilauksen
voi tehdä netissä.
Sivuilta löydät myös linkin
muuttoilmoitukseen sekä
lomakkeen tarjouspyyntöön
ja palautteeseen.

nettisivuilta
www.myyrmaenhuolto.fi
ja asiakaspalvelusTa
puh. (o9) 53o 614o

OSALLISTU LEHDENTEKOON!
Juttuvinkkejä voi lähettää osoitteeseen
avittamo@avittamo.fi

 Saunavuo
roissa on
muutoksia joul
uaattona ja
joulupäivänä.
Lisätietoja
talokohtaisist
a muutoksista
saat asiakaspal
velustamme ja
omalta isännö
itsijältä.
 Kinkku pö
ytään ja nautti
maan!
Jäähtynyt kink
unrasva
bioastiaan.
 Sähkökyntt
ilät kuusta
koristamaan!
Pyhien jälkeen
kuusista huoleh
tii HSY.
 Lomalle lä
htijä: muista
katkaista post
inkanto.

www.myyrmaenhuolto.fi

NIMITYKSIÄ

Toimistomme
palvelee:

Riitta Dahlberg on 1.6.2016 lähtien uusi
kiinteistöassistentti Pihlajistossa.
Erkka Näntö on aloittanut kiinteistönhoitajan
tehtävät 20.8.2016.
Tuomo Nenonen on nimitetty isännöitsijäksi
Pihlajistoon 29.8.2016 alkaen.
Antti Laine on aloittanut teknisenä isännöitsijänä
26.9.2016.

Myyrmäen Huollon poikkeusaukioloajat:
 Maanantaina 5.12. suljemme klo 14.00
 Itsenäisyyspäivänä 6.12. olemme suljettu
 Perjantaina 23.12. ja
torstaina 5.1. suljemme klo 14.00
 Maanantaina 26.12. ja
perjantaina 7.1. olemme suljettu
Toimistomme ollessa suljettuna,
tavoitat päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 7311 436

Myyrmäen Huollossa
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Uusia ratkaisuja
ja valintoja

Kuvassa
Timo Ovaska ja
Torsti Korhonen.

Myyrmäen Huoltoon on valittu uusi

Kuva: Mika Lehtonen

hallitus. Myös taloyhtiöissä on tehty

Kuva: Mika Lehtonen

uusia valintoja.

Myyrmäen Huollolle valittiin uusi hallitus yhtiökokouksessa 12.10.2016. Hallitukseen valittiin kuusi henkilöä,
joista kolme eniten ääniä saanutta
istuvat hallituksessa kaksi vuotta ja
loput kolme yhden vuoden. Valituiksi
tulivat Timo Heinonen (puheenjohtaja), Tapani Norros (varapuheenjohtaja)
sekä Pirkko Innamaa kahdeksi vuodeksi; Jouko Stenroos, Jari Ahtee sekä Esa
Laaksonen valittiin yhdeksi vuodeksi.
– Tänä vuonna yhtiökokous päätti pidempiaikaisesta hallituksessa työskentelystä. Pyrimme tällä muutoksella pit
käjänteisempiin toiminnan linjauksiin ja
päätöksentekoon, Myyrmäen Huollon
toimitusjohtaja Mika Lehtonen perustelee.

Lämpöä talteen
As Oy Myyrinnotkossa lämmönvaihdin oli tehnyt tehtävänsä ja taloyhtiön

hallituksessa ryhdyttiin selvittämään
vaihtoehtoja sen uusimiseen.
– Naapuriyhtiömme päätti siirtyä maalämpöön ja mekin selvitimme asiaa,
mutta havaitsimme ratkaisun liian kalliiksi takaisinmaksuajan osalta. Koska
talomme poistoilmanvaihdon koneet
olivat tulleet käyttöikänsä päähän,
päädyimme tekemään lämmönvaihtimen uusimisen hybridi-mallilla, puheenjohtaja Timo Ovaska kertoo.
Uuteen vaihtimeen tulee valmius lämmöntalteenotolle.
– Kun uusimme poistoilmanvaihtokoneet, lisäämme niihin lämmöntalteenoton, joka liitetään lämmönvaihtimeen. Tämä tuo energian säästöä ja
ekologisuutta, Ovaska jatkaa.
Säästöä maalämmöstä
As Oy Myyrinnorossa päädyttiin sen sijaan maalämpö-vaihtoehtoon.
– Alkusysäyksen maalämmön ja muiden uusien energiaratkaisujen käyttöönoton selvittämiseen antoi lämmityskustannusten jatkuva kohoaminen.
Tavoitteena oli myös mahdollisimman

suuri energiaomavaraisuus ja ekologisuus. Hankkeen etenemistä edisti osaltaan Myyrmäen Huollon järjestämät
infotilaisuudet, puheenjohtaja Torsti
Korhonen toteaa.
Taloyhtiö päätti selvittää eri energiaratkaisujen
toimivuutta
sekä
niiden kustannukset. Yhtiökokous
päätti maalämpöön siirtymisestä marraskuussa 2015, sopimus allekirjoitettiin huhtikuussa 2016 ja valmista tuli
marraskuussa. Projekti eteni Senera
Oy:n kanssa ripeästi ja ongelmitta.
– Saimme hankesuunnitelmassa suunnittelijan laskelmat, joiden mukaan
maalämmön ja lämmöntalteenoton
(LTO) eli hybridiratkaisun myötä olisi
saavutettavissa huomattavat energiaja lämmityskustannussäästöt. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu
kymmenisen vuotta. Rahoitus projektiin otettiin riittävän pitkällä lainalla,
joten syntyvillä säästöillä maksetaan
projektin kustannukset. Taloyhtiömme odottaa merkittäviä energiakulujen säästöjä, Korhonen iloitsee.

myyrinhammas
ISKOSTIE 4, 01600 VANTAA, PUH. 09-5631 500
T I L K A N K UJA 6 , 0 0 3 0 0 H E L S I N K I , P U H . 0 9 - 5 6 3 1 5 0 0

• Hammasproteesien valmistus, korjaus, huolto, puhdistus ja pohjaukset
• Kotihoito-ohjeet
• Kotikäynnit
• Uutuutena nyt myös perinteiset hammaslääkärin palvelut
Teitä palvelevat erikoishammasteknikot Sini Joutsjoki ja Juri Koivistoinen

W W W. M Y Y R I N H A M M A S . F I

|
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Kuva: iStock

Isännöintipalveluissa
paljon uudistuksia
Isännöintipalvelut ovat olleet viime aikoina ennennäkemättömässä murroksessa.
Pääosin taustalla on isännöinnin sisältöä ohjaavien lakien ja asetusten muutokset.
Isännöintipalveluissa on muutaman viimeisen vuoden aika-

KORJAUSSUUNNITELMA (PTS)

na tehty paljon lainsäädännöllisiä muutoksia. Muutoksilla

Heinäkuussa 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki

pyritään selventämään taloyhtiöiden vastuita ja velvoit-

velvoittaa taloyhtiöiden hallituksia esittämään yhtiökokouk-

teita ja näiltä osin parantamaan myös osakkaiden asemaa.

selle selvityksen korjaustarpeista. Ammattilaisella teetet-

Vanhat isännöintisopimukset eivät kuitenkaan kata enää

ty pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on yleisesti laadittu

uusia velvoitteita. Tämä on tuonut isännöintiyhtiöille mah-

5–10 vuodelle. 10 vuoden PTS-suunnitelmassa eri rakenneo-

dollisuuden laskuttaa uusista velvoitteista suuriakin sum-

sien kunto luokitellaan asteikolla 1– 4:

mia.
– Meillä Myyrmäen Huollossa on ollut sellainen linja, että
uudistimme isännöintisopimukset ja lisäsimme niihin osan
uusista velvoitteista ilman lisäveloitusta. Sopimusten uu-

1.

Ei korjaustarvetta seuraavan 10 vuoden sisällä

2.

Korjaustarve 4–10 vuoden sisällä

3.

Korjaustarve 1–4 vuoden sisällä

4.

Korjaustarve 0–1 vuoden sisällä

distamisen jälkeisistä uusista työvelvoitteista laitoimme

– Hyvä suunnitelma on sellainen, missä korjaustarpeet asete-

edulliset hinnat selkeästi näkyville erillisveloitushinnas-

taan aikajanalle niin, että suunnitelman lukijalle selviää vuo-

toon, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika Lehtonen

sittaiset korjaustarpeet ja niistä aiheutuvat arvioidut kustan-

sanoo.

nukset, Lehtonen selventää.
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Kuva: iStock

ESIMERKKEJÄ KORJAUS- JA KUNNOSTUSTÖISTÄ,
JOITA EI TARVITSE ILMOITTAA:
• tapetointi ja maalaus
• taulujen kiinnittäminen
• keittiön yläkaappien vaihtaminen,
jos se ei vaikuta ilmanvaihtokanaviin
• pesukoneen asentaminen silloin, kun
vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat
olemassa

• kiinteiden kalusteiden, kuten
eteiskaapistojen tai vaatekaapistojen
uusiminen tai poistaminen
• väliovien poistaminen

OSAKKAAN REMONTIT
Niin ikään heinäkuussa 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa
osakkaita ilmoittamaan asunnossa tehtävistä remonteista.
– Lista ilmoitettavista remonteista on erittäin pitkä ja suosittelenkin tekemään
remontti-ilmoituksen lähes aina. Oikein ja riittävillä tiedoilla täytetyn nettilomakkeen käsittely on Myyrmäen Huollossa maksuton, ellei työ vaadi työmaallakäyn-

Kuva: iStock

Kuva: iStock

tejä tai lisätietopyyntöjä lomakkeeseen, Lehtonen kertoo.

TIEDOTTAMINEN

ASBESTI

Oikeusministeriö on tutkinut vuodes-

Vuoden 2016 alusta voimaan astui

vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä,

ta 2015 alkaen taloyhtiöiden tiedon-

Valtioneuvoston asetus asbestityön

ovissa, palo-ovissa, proppausmassois-

kulkua ja tekee tuloksien perusteella

turvallisuudesta. Suomessa asbes-

sa sekä vesikatto- ja julkisivumateri-

niistä suosituksia.

tia on käytetty rakennusmateriaa-

aaleissa. Asbestikartoitus on tehtävä

leissa vuosina 1922–1992. Erityisen

kaikkien korjausten yhteydessä kai-

– Selvitetään kuka, mitä, miten ja

runsasta asbestin käyttö on ollut

kissa ennen vuotta 1994 rakennetuis-

milloin. Viestinnän osa-alueita voi

vuosina 1963–1979. Asbestia on käy-

sa taloissa. Osakas maksaa kartoituk-

olla esimerkiksi hankeviestintä, ko-

tetty rakentamisessa muun muassa

sen kustannukset, kun remontti on

kousviestintä, poikkeus- ja hätäti-

putkieristeissä,

hänen hankkeensa.

lanneviestintä, raportointi, ohjeet ja

tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maa-

säännöt. Välineinä on ainakin kirje,

leissa,

ilmoitustaulu, sähköposti ja internet-

ilmastointikanavissa,

sivut, Lehtonen tietää.

sa, saumauslaasteissa, kaakeleissa,

ruiskutuseristeenä,

liimoissa,
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rakennuslevyissä,
muovimatois-

Kuva: iStock

Kuva: iStock

ILMOITUSVELVOLLISUUS

TUPAKKALAKI

VEROTTAJALLE

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016 ja parveketupa-

Taloyhtiöillä on ollut ilmoitusvelvoite verottajalle kaikista

kointia koskeva tupakkalain osa tulee voimaan 1.1.2017.

yli 15 000 euron (alv 0) arvoisista korjaus- ja kunnostus-

Lakiuudistuksen mukaan osakkaan omalla parvekkeella tu-

töistä 1.7.2014 alkaen. Tietoja annetaan kahdelta eri osa-

pakoimisen kieltämiseen riittää syyksi, että savu kulkeutuu

alueelta: työntekijöistä sekä työmaan rahaliikenteestä.

naapuriasuntoon tai -parvekkeelle. Savusta aiheutuvia ter-

Verottajalle on annettava urakan alussa tiedot sopimus-

veyshaittoja ei enää tarvitse todistaa. Kieltoa on haettava

osapuolista, kokonaisurakan summasta, työn kestosta sekä

oman kunnan terveystarkastajalta ja sen hakemisesta pää-

tekijöistä mukaan lukien alihankkijat. Työ päätetään lope-

tetään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yksittäiset asukkaat

tusilmoituksella, kun työ on vastaanotettu.

eivät voi hakea kieltoa.

– Urakan aikana pitää lähettää ilmoitukset jokaisesta mak-

– Vielä on kuitenkin epäselvää, millä perusteella kieltoja

susta kahden kuukauden kuluessa laskun saapumisesta,

myönnetään. Myyrmäen Huolto Oy toimii tupakonnin vas-

Lehtonen jatkaa.

taisesti niin, että luomme kaavakkeen, toimintamallin sekä
yhteydet viranomaiseen, jotta nämä toimet olisivat asiak-

Myös työmaalla on seurattava ja raportoitava työntekijöis-

kaillemme helppoja. Aiomme antaa tämän palvelun veloi-

tä.

tuksetta asiakkaillemme, Lehtonen toteaa.

– Verottajaa kiinnostaa tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä rakennusmiehistä, siivoojista ja jopa harjoittelijoista.
Henkilöiden nimet, syntymäaika, veronumero, työnantaja
ja työskentelyaika työmaalla on ilmoitettava aina kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun työkohteen henkilöstössä
tapahtuu muutoksia, Lehtonen kertoo.
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Viesti perille!
Asioista tiedottaminen ajallaan ja oikeille kohderyhmille
on lähtökohta avoimelle toiminnalle. Myyrmäen Huollossa
viestintäkanavia on monia; uusimpina sidosryhmille
lähtevä uutiskirje sekä sähköinen Asumisinfo-palvelu.
Taloyhtiöiden hyvään viestintään on

on helpottaa ja tehostaa isännöitsi-

kiinnitetty huomiota aina valtion-

jätoimistojen ja taloyhtiöiden välistä

hallintoa myöten. Vuosi sitten mar-

yhteistyötä, viestintää ja asiointia.

raskuussa valmistunut taloyhtiöiden

Asumisinfo on myös työkalu isännöit-

viestintäsuositus on tehty yhteistyös-

sijöille ja taloyhtiön hallituksille; talo-

sä Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja

yhtiön osakkaille ja asukkaille se on

oikeusministeriön kanssa. Suosituksen

asumisen käyttöliittymä. Asumisinfo

avulla pyritään lisäämään asukkaiden

tarjoaa palvelua myös huoltoyhtiöille

ja osakkaiden luottamusta ja kiinnos-

ja muille palvelun tarjoajille.

tusta taloyhtiön asioihin.

– Asumisinfon avulla taloyhtiöviestinnästä tulee reaaliaikaista, Lehtonen

–

Vuorovaikutus,

palveluhalukkuus,

kertoo.

luotettavuus ja keskinäinen arvostus

Viestinnän avulla Myyrmäen Huolto

on ollut kirjattu arvoihimme jo vuosia.

pyrkii tavoittamaan asiakkaansa ja si-

Pyrimme toteuttamaan ne joka päi-

dosryhmänsä mahdollisimman hyvin.

vä, myös viestinnässämme, Myyrmäen

– Asiakaslehtemme ilmestyy kaksi ker-

Huollon toimitusjohtaja Mika Lehtonen

taa vuodessa. Lisäksi järjestämme vuo-

toteaa.

sittain asiakasiltoja, joissa käsittelemme monipuolisesti asumiseen liittyviä

Monikanavaisuus kannattaa

asioita.

Myyrmäen Huollossa tullaan lähiai-

– Uusin viestintäkanavamme on uu-

koina ottamaan käyttöön sähköinen

tiskirje yhteistyökumppaneillemme ja

Asumisinfo-palvelu.

taloyhtiöiden hallituksen jäsenille. Ensimmäinen uutiskirje lähti marraskuun

Isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpei-

alussa ja tarkoituksena on jatkossa toi-

siin kehitetyn palvelun tarkoituksena

mittaa uutiskirjettä neljä kertaa vuo-

MYYRMÄEN
HUOLTO VIESTII:
 Taloyhtiön
ilmoitustaulut
 Nettisivut
 Tiedotteet
 Sähköinen uutiskirje
 Asiakaslehti
 Asumisinfo
 Asiakasillat
 Henkilökohtainen
asiakaspalvelu

dessa. Suosittelen myös käymään kotisivuillamme; olemme keränneet sinne
paljon informaatiota ja viestitämme
siellä aina ajankohtaisista tapahtumista, Lehtonen lisää.

JOULUKUUN AJAN
PUVUN PESU
Tarjous voimassa SOL Pesuloissa
kautta maan 1. - 31.12.2016

-20%
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www.sol.fi

Mielipide
Länsivantaalaisuus kunniaan
Kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja ja kesämökkejä. Autoja, busseja, junia ja lentokoneita.
Urheilua, kulttuuria ja taidetta. Ravintoloita, kauppoja, kirjastoja, museoita ja kouluja.
Asfalttia, hiekkaa, nurmikkoa, betonia ja joki. Ihmisiä, yrityksiä, seuroja, yhdistyksiä ja paljon
muuta. Mitä enempää ihminen voi kotipaikaltaan toivoa?
Minulla on aina ollut Länsi-Vantaata
kohtaan syvä kotipaikkarakkaus. Jo
varhaisteininä Vapaalassa kotiseuturakkauteni konkretisoitui, kun sain
pukea paikallisen urheilujoukkueen
paidan päälleni.

yhteistyön piiriä voisi laajentaa? Olen
aina puhunut yhteistyön puolesta ja
mielestäni länsivantaalaiset yritykset
ja asukkaat pitäisi liittää vahvemmin
paikallisen yhteistyön piiriin. On sanomattakin selvää, että jokaisen yrityk-

myyjäisistä tai käymällä jossain tilaisuudessa.
 Jokainen käyttää paikallisia palveluja enemmän.
 Jokainen vaatii hieman enemmän
laatua ja palvelua käyttämiltään pai-

Oma paikallinen polkuni on mutkitellut Martinlaaksosta Vapaalaan,
sieltä Myyrmäen kautta Kivimäkeen
ja lopulta takaisin Martinlaaksoon.
Länsi-Vantaa merkitsee minulle kotia,
juuria sekä isoa rakkautta ja ylpeyden
aihetta. Olen tehnyt täällä melkeinpä
kaikkea, mitä nelikymppisen elämänpolkuun voi mahtua: syntynyt, harrastanut, käynyt kouluja, valmentanut,
ollut palkansaaja, kahden lapsen isä,
nyt ravintoloitsija ja toivottavasti vielä joskus eläkeläinenkin.

sen pitäisi jollain tapaa olla mukana
paikallisessa toiminnassa, vaikkapa
seurojen tai yhdistysten kanssa. Samoin on selvää, että ihmiset voisivat
käydä enemmän paikallisissa tilaisuuksissa. Ja sekin on selvää, että kun
kaikki osapuolet ajattelisivat hieman
nykyistä enemmän paikallisesti, voisi
meillä olla vielä parempi Länsi-Vantaa.
Tähän liittyy eräs tärkeä aspekti – laatu. On kyse sitten toiminnan, tuotteen, palvelun tai ihan minkä tahansa asian, on laadun oltava kunnossa.
Laadukas paikallinen tarjonta pitää
ihmiset täällä; kun kaikki tarvittava
löytyy paikallisesti, ei tarvitse lähteä
merta edemmäs kalaan. Tai no merihän meiltä kyllä puuttuu...

kallisilta yrityksiltä.
 Jokainen toimija panostaa paikallisuuteen.

Tehdäänkö yhteinen tavoite?
Heitän yhteisen haasteen paikallisuuden ja paikallisen yhteistyön edistämiseksi:
 Jokainen paikallinen yritys lähtee
mukaan jonkun seuran tai yhteisön
toimintaan tuoden lisäarvoa molemmille osapuolille.
 Jokainen länsivantaalainen osallistuu jonkun seuran tai yhteisön
toimintaan, esimerkiksi ostamalla
10

Kuva: Tomi Puikkosen albumi

Kaikki on hyvin, mutta voisiko olla
vielä vähän paremmin?
Mielestäni on aika nostaa paikallinen
yhteistyö kunniaan yhä vahvemmin.
On ollut hienoa nähdä, miten esimerkiksi Myyrmäki-liike on jalkautunut
aktiiviseksi toimijaksi ja johtavaksi
Länsi-Vantaan kehittäjäksi. Siinä vapaaehtoisorganisaatiolla on iso rooli.
Seurat, kuten Atlas, Downtown 65,
EVU, EVT, Puhu-juniorit, Vantaan Salamat, VJS ja SB Vantaa tarjoavat hienoa mallia siitä, miten liikuttaa kaiken
ikäisiä länsivantaalaisia ja siten parantaa ihmisten elämänlaatua.
Seurat tekevät yhteistyötä nykyään
hyvällä tasolla, mutta miten tämän

Kirjoittaja on Tomi Puikkonen,
41-vuotias Martinlaaksossa asuva
mies, jolla on kaksi lasta,
yksi vaimo ja yksi ravintola
”Wanda´s Kitchen & Lounge”
Myyrmäessä.

Kuva: Kimmo Halosen albumi

Henkilöhaastattelussa

KIMMO
HALONEN

Olen ollut Myyrmäen Huollossa töissä

itsessään on itsenäisempää kuin en-

22 vuotta: ensin kiinteistönhoitajana,

nen, vaikkakin teen sitä tiiviissä yh-

vuodesta 2008 huoltomestarina ja

teistyössä muiden isännöitsijöiden ja

viimeiset kaksi vuotta teknisenä isän-

urakoitsijoiden kanssa. Olen päässyt

nöitsijänä. Valmistuin ennen armeijaa

tutustumaan vakuutusehtoihin sekä

putkimieheksi, mutta niitä töitä ei

taloyhtiöiden vastuunjakoon. Tavoite-

laman jälkeen juurikaan ollut tarjolla

tila olisi, että ennakoivan työn määrä

ja kävin vuoden mittaisen kiinteistön-

olisi puolet, mutta akuutit tilanteet

hoitajan koulun. Pääsin puolen vuo-

menevät aina edelle. Kotona tapah-

den harjoitteluun Myyrmäen Huol-

tuva vahinko on joka kerta asukkaal-

toon ja sille tielle jäin. Työn ohessa

le henkilökohtainen katastrofi ja sen

olen kouluttautunut myös sähkömie-

kohtaaminen vaatii tiettyä herkkyyt-

heksi ja huoltomestariksi sekä käynyt

tä.

teknisen isännöitsijän -kurssin. Tällä
mennään nyt!

Töitä tehdään paljon silloin, kun niitä
on ja välillä sitten höllätään. Molem-

Myyrmäen Huolto on kasvanut kah-

missa tapauksissa pyrin jättämään

dessa vuosikymmenessä sekä henki-

työt taakseni, kun lähden kotiin. Per-

löstön että talokohteiden määrässä.

heeseeni kuuluu avovaimo ja lapset.

Kuluneet 22 vuotta näkyy myös talo-

Kotona riittää puuhaa, mutta mie-

yhtiöiden kunnossa ja uskonpa, että

luummin teen vapaa-aikanani jotain

putkiremontteja on meilläkin paljon

muuta kuin remppahommia: ulkoilen,

edessä. Itselleni suuri muutos on ol-

golfaan, matkustan – ja kuskaan lap-

lut siirtyä huoltopuolelta isännöitsijä-

sia heidän harrastuksiinsa.

puolelle. Nykyään työkenttäni on laajempi ja tehtävät vaativampia. Työni
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Kuva: Tauno Hämäläinen

Myyrmäen Huolto Oy
tukee vuosittain alueen
kouluja ja urheilutoimintaa.
Lisäksi olemme mukana
auttamassa useita
hyväntekeväisyys- ja
vammaisjärjestöjä.
Tässä yksi tukea saanut
joukkue
VJS Myyrmäki 2009

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
kävijöille
maanantaisin klo 08.00 - 17.00
sekä ti-pe
klo 08.00 - 16.00

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

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

