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Myyrmäen Huolto on tullut ”miehen ikään”. Viisikymmentä vuotta on
pitkä polku yritykselle maassamme. Tämän on mahdollistanut laadukas
toimintamme, hyvä henkilökunta ja uskolliset asiakkaat. Kun toimii omalla
kylällään, syntyy luottamus, ja kun kehitämme yhdessä asiakkaittemme
kanssa palveluitamme, saadaan pysyvyyttä. Tämä on yksinkertainen ja
hyvä resepti.
Suuret kasvottomat yhtiöt pyrkivät laajenemaan massallaan, liiallisilla
lupauksilla ja sähköisillä palveluilla. Mekin hyödynnämme paljon sähköisiä
palveluita, mutta meiltä saat myös henkilökohtaista palvelua. Pienet
isä, poika ja pakettiauto -yritykset kilpailevat vain hinnalla, ja laatu jää
tienposkeen ajeltaessa kiireellä paikasta toiseen. Meillä tuttu huoltomies
huolehtii talostasi ja sen ulkoalueista. Olemme osa alueemme yhteisöä
ja vaalimme asuinympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Huoleton
arki asukkaille varmistetaan tarjoamalla kaikki asumiseen liittyvät
hallinto-, korjaus- ja huoltopalvelut samasta paikasta.
Tässä lehdessä tarjoamme teille katsauksen historiaamme, nykyisyyteen
ja tulevaisuuteen ravintolatermein alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka.
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Kuten hyvin tiedämme, toimet
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat välttämättömiä ja
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HÄMEEN KIRJAPAINO OY
haaste hiilidioksidipäästöjen
vähentämisestä koskee meitä kaikkia.
Onneksi voimme vaikuttaa päästöjen määrään
tekemällä konkreettisia tekoja ja oikeita
valintoja. Yksi teko on 100-prosenttisesti hiilineutraalin painotuotteen valinta. Hiilineutraali
painotuote -merkillä kannamme vastuuta
ympäristöstä.

Alkuruoka sisältää vanhojen työntekijöittemme ja pitkäaikaisten
asiakkaittemme haastatteluja sekä yhtiömme historiaa.
Pääruokana tarjoilemme teille tämän päivän Myyrmäen Huoltoa
palveluineen.
Jälkiruokana katsomme tulevaisuuden näkymiä. Mausteina tässä
keitoksessamme on yhtiömme hallituksen tervehdys. Hallituksemme
koostuu alueen taloyhtiöitten puheenjohtajista. Hekin ovat paikallisia
asukkaita, joita alueemme kehittyminen kokonaisuudessaan kiinnostaa.

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
MYYRMÄEN HUOLLON JUHLALEHTI 50 v
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Kuva: Myyrmäen Huolto Oy

Entinen toimitusjohtaja Juhani Mattila muistelee:

Vain harva
yritys elää
50-vuotiaaksi
Juhani Mattila oli Myyrmäen Huollon toimitusjohtajana vuosina 1985–1998.
Tuolloin kiinteistönhuolto ja siivous elivät voimakasta murrosta, ja elinkeino oli
muuttumassa tuotantokeskeisestä toimintatavasta palveluiksi. Myös isännöinti
kehittyi ammattimaiseksi yritystoiminnaksi. Muutospaineet olivat valtavat.
Juhani Mattila valittiin Myyrmäen Huolto
Oy:n toimitusjohtajan tehtävään pitkän
valintaprosessin tuloksena 36. syntymäpäivänään. Mattila toimi sitä ennen pankkilakimiehen tehtävissä Säästöpankissa ja
kiinteistötoimiston päällikkönä Osuusliike
Elannossa. Hän kertoo, että kiinteistönhuolto ja siivous elivät tuolloin voimakasta
murrosta, kun elinkeino oli muuttumassa
tuotantokeskeisestä toimintatavasta palveluiksi. Myös isännöinti oli muuttumassa
ammattimaiseksi yritystoiminnaksi.
– Muutospaineet olivat valtavat,
Mattila muistaa. – Oli selvää, että Myyrmäen Huolto tuolloin valtakunnan 10.
suurimpana huoltoyhtiönä oli samojen
paineiden alla. Mahdollisuutemme olivat
kuitenkin hyvät. Yritys oli jo tuolloin hyvämaineinen. Sinne oli mukavaa ajella töihin.
EDESSÄ HÄÄMÖTTIVÄT
HAASTAVAT JA HUIKEAT VUODET
– Onneksi minun aikanani Myyrmäen
Huollolla oli hallituksen puheenjohtajina
huippuosaajat, Mattila sanoo.
– Mauno Kossila As Oy Myyrinjoesta veti yritysjohtajan taidoilla huoltoyhtiön hallitusta vuodesta 1976 alkaen 1989
tapahtuneeseen yllättävään kuolemaansa
asti. Sen jälkeen puheenjohtajana oli yritystoiminnan, palvelun ja laadun kehittäjänä Kauko Hinkkanen As. Oy Myyrinkoi-
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vusta. Molemmat olivat suureksi hyödyksi
yhtiölle ja kaikille myyrmäkeläisille.
– Ensimmäinen tehtäväni vuonna
1985 oli muuttaa palveluveloitukset oikeudenmukaisimmiksi. Myyrmäen Huolto
osallistui valtakunnalliseen työmenekkitutkimukseen, ja taloyhtiöiltä perittäviä
palvelumaksuja pystyttiin perustelemaan
paremmin. Tutkimustyö avasi uusia mahdollisuuksia, joita hyödynnettiin tulevissa
kehityshankkeissa.
Toinen tehtävä oli uudistaa viestintää ja koulutusta. Tästä syntyivät muun
muassa taloyhtiöitten hallinnon koulutuspäivät, joista ensimmäiset järjestettiin ammattikoulun auditoriossa talvella
1986.
– Yrityksemme sai tähän liittyvän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon vuonna 1987. Tämä vuoropuhelu asiakkaittemme kanssa on jatkunut läpi vuosikymmenten.
PALVELUYRITYS VAATI
UUDENLAISTA OSAAMISTA JA
ORGANISAATIOTA
Työmenekkitutkimuksen pohjalta jokainen taloyhtiö sai nimetyt vastuuhoitajat
ja alueelliset tukikohdat kortteleissaan.
Talonmiehet tulivat Myyrmäkeen vuonna
1987.
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– Uudistus vaati paljon koulutusta, uusia
toimenkuvia ja asennetta, Mattila kertoo.
– Tässä onnistuttiin mielestäni hyvin. Vuoden 1988 asukaskysely palvelun laadusta
tuotti rohkaisevan tuloksen.
– Kauko Hinkkasen tultua hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 1989 meillä
alkoi jatkuva ja systemaattinen johtamisen, laadun ja palveluprosessien kehittäminen. Käytimme alan huippukouluttajia, perehdyimme esimerkiksi Nesteen,
Nokian, Finnairin ja muiden menestyvien
yritysten johtamismalleihin ja sovelsimme
niitä Myyrmäen Huollossa. Mauno Kossila
oli tuonut johtamiseen ”liikeidean”, ja nyt
siirryimme ensimmäisenä kiinteistönhuoltoyrityksenä Suomessa tulosjohtamiseen.
Kauko toi meille osallistavan johtamisen.
Koko henkilökunta oli mukana tavoite- ja
tulossuunnittelussa ja tekemisen motiivi
oli korkealla. Huoltoyhtiö toimi tavoitteellisesti ja seurasi toiminnan tuloksia.
Kuluttaja- ja kilpailuviranomainen
otti pitkät huoltosopimukset hampaisiinsa vuonna 1989. Myyrmäessä oli jo vuotta
aikaisemmin aloitettu huoltosopimusten
uusiminen. Myyrmäen Huollon aloitteesta
10-vuotiset huoltosopimukset nykyaikaistettiin ja niiden sopimusaika lyhennettiin
toistaiseksi voimassa oleviksi, yhden vuoden irtisanomisajalla.

Kuva: Virve Juhola

Juhani Mattila nauttii nyt eläkepäivistä

– Se hanke kesti vuoden. Kaikki osakasyhtiömme säilyivät palvelujen piirissä, mikä
tuntui hyvältä, Mattila kertoo.
Organisaation kehittämiseen sisältyi
myös rakennuttajaosaamisen lisääminen.
Vuonna 1991 aloitettiin tekninen isännöinti. Henkilökuntaa vahvistettiin insinöörillä, rakennusmestarilla ja suunnitteluhortonomilla.
– Huoltoyhtiön tärkeä voimavara
on palveluverkko, joka tekee täydentäviä
suunnittelu- ja korjaustöitä, Mattila sanoo. – Meillä tämä alihankkijaverkosto kilpailutettiin vuosittain ja otettiin mukaan
laatukoulutukseemme. Tavoite on, että
tutut ja luotettavat tekijät touhuavat keskuudessamme.
AUTOPAIKOITUS VASTAAMAAN
TODELLISTA TARVETTA
Vuonna 1995 käynnistyi suuritöinen ja
taloudellisesti merkittävä hanke: Viatek
Oy:n suunnittelija Heimo Keskisaaren
avulla suunniteltiin koko Myyrmäen alueen autopaikoitus vastaamaan todellista
tarvetta. Aluerakentajat Puolimatka ja
Laaturakenne olivat toteuttaneet vain
osan parkkipaikoista, ja nyt Vantaan kaupunki vaati toteuttamaan loput autopaikat, koska määräajat olivat umpeutuneet.
Tämä olisi vaatinut taloyhtiöiltä 20 auto-

paikkakannen rakentamista ja lähes 20
miljoonan markan (nyt 20 miljoonan euron) kustannuksia.
– Hanke kesti kaksi vuotta ja oli meille menestys, Mattila kertoo. – Myyrmäen
asemakaava muutettiin vuonna 1998 vastaamaan nykyistä automäärää, ja loppurakentamisesta päättävät taloyhtiöt itse.
Näin vältyimme rumilta autokansilta ja
kustannuksilta. Vuollemutkaan tosin rakennettiin autokansi vuonna 1991. Itse
asiassa se on tyylikäs, eikä korttelissa ole
autopaikkapulaa.
KRIISIVUODET TODISTIVAT
MOTIVOITUNEEN HENKILÖSTÖN
MERKITYKSEN
Myyrmäen Huolto oli kriisissä vuosien
1989 ja 1990 aikana. Vahvana jatkunut
talouden kasvu ja rakentaminen olivat
vieneet kiinteistönhuoltoalalta paljon
työvoimaa, ja rakennuspuolella oli suuremmat palkat.
– Huolto ja siivouspalvelut sakkasivat, Mattila kertoo. – Joka toinen vuosi tekemämme laatua koskevan asukaskyselyn
tulos laski hälyttävälle tasolle. Tutkimus
ja tosiasiat vahvistivat jälleen todeksi sen,
että osaava ja motivoitunut työnteko ja
henkilöstö ovat tärkeitä niin yritykselle
kuin asiakkaallekin. Vastasimme ongel-

maan uusimalla tehtävänkuvia, vuorovaikutusta, palkkausta ja henkilökuntaetuja.
Lopuksi saimmekin ne alan sisällä kilpailukykyiselle tasolle. Seuraava asukaskysely
näytti taas vihreää valoa.
Mattilan aikana Myyrmäen Huolto
koki tietojenkäsittelyn vallankumouksen,
kiinteistöautomaation tulon ja liittymisen kaapelitelevisioverkkoon. Yritykseen
laadittiin palveluprosessien kuvaukset
yhdessä työntekijöiden kanssa, laatukäsikirja ja ympäristöohjelma, käynnistettiin
tiimityöskentely ja uusittiin voimakkaasti
kiinteistökonekantaa. Lisäksi Mattilan aikana paranneltiin omaa konehallia ja nostettiin sen rakennusoikeus 1000 kerrosneliömetriin. Hän arvelee siitä olevan hyötyä
vireillä olevassa kaavasuunnittelussa.
– Näihin asioihin liittyen koettiin
monta kohokohtaa työn lomassa. Välitön
palkinto työstä tuli joka päivä, kun tapasin myyrmäkeläisiä asumisen asioissa. Sitä
vartenhan me olimme siellä, palvelemassa ja parantamassa arjen ja kiinteistöjen
laatua. Vain harva yritys elää 50 vuotta
vanhaksi. Sellaisella on jo oma historiansa,
mistä voi ammentaa, Mattila kiteyttää.
Toimitusjohtajuuden jälkeen Mattila veti omaa kiinteistöpalvelualan yritystä, josta hän luopui vuonna 2016 ja on
nyt eläkkeellä. Hän asuu Leena-vaimon
kanssa Helsingin Arabianrannassa, viettää
vapaa-aikaansa mökillä Inarinjärvellä tai
Voikoskella Kouvolassa ja veneilee Suomenlahdella. Kaksi tytärtä ovat jo omissa
ammateissaan. Hekin oppivat työn tekemistä kesäisin Myyrmäen Huollossa.

MYYRMÄEN HUOLTO OY
KIITTÄÄ NIIN
JUHANI MATTILAA
KUIN MUITAKIN YHTIÖN
TOIMITUSJOHTAJIA
HENKILÖKUNTINEEN
SEKÄ HALLITUKSEN
JÄSENIÄ ETTÄ PUHEENJOHTAJIA YHTIÖN ETEEN
VUOSIEN VARRELLA
TEHDYSTÄ ARVOKKAASTA
TYÖSTÄ.
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Kuvassa vasemmalta Jorma Ahtola, Ritva Ostrovskij ja Moritz Kannaspuro

Ritva Ostrovskij on Myyrmäen Huollon
ensimmäisiä työntekijöitä. Hän aloitti toimistoapulaisena vuonna 1969 ja työskenteli yhtiön palveluksessa palkanlaskijana
ja rahaliikenteen hoitajana yli 30 vuoden
ajan.
– Mieleeni on jäänyt hyvin ihan ensimmäinen työpäiväni. Alue oli silloin
pelkkää rakennustyömaata ja metsää,
emmekä mieheni kanssa meinanneet ensin löytää koko paikkaa. Meitä oli yrityksessä aluksi vain pari kolme työntekijää
ja toimitusjohtaja Timo Vesanto. Ensimmäisiä tehtäviäni oli mennä ostamaan
kahden huoneen toimistoomme verhot
Helsingistä. Alkuaikoina teititeltiin sekä
toimitusjohtajaa että asiakkaita, se oli silloin itsestään selvää.
Myyrmäki kehittyi kiivaaseen tahtiin. Taloja valmistui yksi kuussa, parhaina
kaksi, ja toiminta lähti pian kunnolla käyntiin.
– Toiminnan alussa vastavalmistuneeseen taloyhtiöön ei ollut itsenäisyyspäiväksi Suomen lippua, ja sellainen
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jouduttiin lainaamaan rakennusliikkeen
työmaatoimistosta, Ostrovskij kertoo.
– Sen nosti salkoon yhtiön ensimmäinen
huoltomies Väinö Hämäläinen. Lippu
oli aika rähjäinen, mutta onneksi kukaan

"Kun pikkupojat kerran

pyysivät ovenavausta,
hän kysyi, oliko pojilla
rahaa. Kun rahaa ei
ollut, hän kysyi, miten
maksatte, onko purkkaa.
On! pojat ilmoittivat
ja ojensivat purkat
suustaan.

"

ei valittanut. Myöhemmällä huoltomies
Jaakko Nurmisella taas oli aina pilkettä
silmäkulmassa. Kun pikkupojat kerran
pyysivät ovenavausta, hän kysyi, oliko po-
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jilla rahaa. Kun rahaa ei ollut, hän kysyi,
miten maksatte, onko purkkaa. On! pojat
ilmoittivat ja ojensivat purkat suustaan.
– Aluksi jouduin opiskelemaan ja
ottamaan asioista selvää itse, ei ollut
ketään opastamassa, Ostrovskij kertoo.
– Pankkitaustallani minulla ei ollut kiinteistöalan kokemusta. Olen kuitenkin
aina kokenut Myyrmäen Huollon miellyttävänä, sopivan haasteellisena ja yhteisöllisenä työpaikkana. Oli tosi tärkeää kokoontua kaksi kertaa päivässä porukalla
kahville vaihtamaan päivän kuulumiset.
Käytäntö piti yhteishenkeä vireillä ja pitää
edelleen.
Ostrovskij muistelee lämmöllä yrityksen yhteistyökumppaneita, erityisesti
Jätekuution toimitusjohtaja Ola Mäkistä
ja alueen ensimmäisen kaupan Myyrvalinnan ”Aslakkia”, jotka olivat hauskaa
seuraa ja tulivat usein pullapussin kanssa kahvittelemaan ja luomaan suhteita
Huollon väkeen. Mieleen on jäänyt myös
silloisen Suur-Helsingin Osuuskassan
pankkiautossa asiointi, kun kiinteää kont-

Kuva: Virve Juhola

Lämmin
työyhteisö,
jossa viihdytään
pitkään
Myyrmäen Huolto on vastannut asuinalueemme kiinteistöjen
isännöinnistä ja hoidosta jo 50 vuoden ajan. Samalla yhtiö on
tarjonnut kymmenille työntekijöille vakaan ja sisällöltään
vaihtelevan työpaikan oppivuosista eläkeikään saakka.

toria ei ollut. Palkanlaskennassa käytettiin Taylorix-systeemiä.
– Kopioiden välissä oli kalkkeeripaperia, ja palkkanauhat muistuttivat vappuviuhkan materiaalia. Verokirjoihin piti
liimata veromerkit, ja se vaati tarkkaa
laskemista, Ostrovskij kertoo. Kun myöhempinä vuosina siirryttiin ensi kertaa
käyttämään palkanmaksussa Nixdorfin
tietokoneohjelmaa, se ei toiminutkaan
niin kuin myyjä oli luvannut. – Minulla oli
kova paine saada palkat maksettua oikein
ja ajallaan, joten valitin myyjälle. Ohjelmistoyritys sai lopulta puutteet korjattua, mutta hermoja se kysyi!
– Olen nähnyt Myyrmäen syntymän
ja nousun. Ajastani Myyrmäen Huollossa
vuosina 1969–2001 on jäänyt hyvät muistot niin työnantajasta kuin mukavista työkavereistakin.
AINA HYMY HUULILLA
Jorma Ahtola tuli Myyrmäen Huoltoon
huoltomieheksi vuonna 1972 ja jatkoi yri-

tyksen palveluksessa ennätykselliset 41
vuotta, viimeksi kiinteistönhoitajana.
– Siihen aikaan oli paljon työpaikkoja tarjolla, ja töihin pääsi melkein kun vain
astui portista sisään. Olin juuri mennyt
naimisiin ja muuttanut Myyrmäkeen ja
etsin työpaikkaa mahdollisimman läheltä. Sukulainen vinkkasi, että hae huoltoyhtiöön, kun uusia taloja valmistuu koko
ajan. Kerroin työnjohtaja Jalovaaralle,
että melkein mikä tahansa homma sujuu,
koska olen maalta kotoisin, ja että työ- ja
oppimishalu on kova. Hän sanoi, että se
riittää ja pyysi tulemaan parin viikon päästä takaisin, kun valmistuu pari taloa lisää.
Ahtola opetteli ensin sisä- ja myöhemmin myös ulkotöihin. Hän päätteli
nopeasti löytäneensä juuri sellaisen paikan, jota oli hakenutkin. Työ oli monipuolista, ja oli mukavaa tutustua monenlaisiin
asukkaisiin. Myös työnjohto oli mukavaa
ja mutkatonta.
– Siinä oli käytännössä aika monta työnjohtajaa, kun asukkaat katselivat
ikkunoista, että seisooko mies vain vai

"Työtä myös arvostettiin

ja kunnioitettiin sekä
asukkaiden että työnantajan
taholta. Päivystysvuorot olivat
erityisen kannattavia, koska
niistä maksettiin hyvä lisä
kuukausipalkkaan.

"

tekeekö töitä. Välillä joku huuteli, että
milloin ajattelit ajaa tuon ja tuon alueen. Vastasin, että kyllä tässä, kunhan
keritään, Ahtola nauraa. – Olen saanut
luojanlahjaksi iloisen mielen, joten hymy
pysyy huulilla, vaikka sydäntä raastaisi.
Asukkaat ovat aina arvostaneet tätä ominaisuutta.
Ahtola kertoo, että jos joskus teki
mieli luoda lumesta vähän kapeampi
käytävä, jotta pääsisi mukamas helpommalla, niin kun pääsi käytävän loppuun,
olikin pakko palata takaisin leventämään.
Itsekontrolli oli kova, koska työ oli vapaa-
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ta ja itsenäistä. Tällä periaatteella omalla
alueella havaitut puutteet tuli korjattua
aina, kun niitä huomasi, eikä asukkaiden
tarvinnut niistä erikseen kertoa. Työtä
myös arvostettiin ja kunnioitettiin sekä
asukkaiden että työnantajan taholta. Päivystysvuorot olivat erityisen kannattavia,
koska niistä maksettiin hyvä lisä kuukausipalkkaan.
– Emäntä kyllä valitti, kun puhelin
soi keskellä yötä ja piti lähteä avaamaan
ovea. Soittaja oli yleensä tulossa ravintolasta eikä taskussa ollut rahaa päivystyskorvaukseen. Ajattelin kuitenkin, ettei
työpaikka vaihtamalla parane, ja kyllä se
meidät leivässä piti ja vähän suolassakin
monta kymmentä vuotta, Ahtola arvioi.
MONIPUOLISTA HOMMAA
Moritz Kannaspuro tuli Myyrmäen Huoltoon vuoden 1975 joulukuussa ja viihtyi
lähemmäs 38 vuotta, alkuun ulkohommissa ja myöhemmin parhaiten koneenkuljettajana.
– Minulle iskettiin heti lapio kouraan
ja neuvottiin siltä paikalta, että luo tuo ja
tuo käytävä tuolta, hän muistelee. – Onneksi firmassa oli jo ennestään hyviä kavereita, jotka minut tänne hommasivatkin
ja joilta sain hyvät neuvot, miten edetä.
Työ oli tasaisen mukavaa, vaikkei
palkassa aina ollut hurraamista. Parasta
oli hyvä työyhteisö ja tärkeintä työn vapaus. Kun Kannaspurolta kysyttiin, kiinnostiko traktorin ajo, hän lähti innolla kuljetushommiin.
– Kokemusta oli sen verran, että olin
kerran hinannut yhden auton traktorilla
käyntiin, mutta siitä se lähti pikku hiljaa, ja
pian sitä oppi tuntemaan, missä käytävät
oikeasti menivät. Talvisin oli lumen aura-
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"...työkoneeseen

kiintyi, ja siitä tuli
pidettyä melkein
parempaa huolta
kuin omasta
henkilöautosta...

"

usta ja kesällä jonkin verran
maansiirtohommia. Siihen
aikaan oli kovia lumitalvia.
Eräänä talvena ajoin pisimmillään 36 tunnin aurausvuoron. Rankkoina lumiaikoina
joutui joskus puhdistamaan
yksittäisiä autopaikkojakin,
vaikkei se periaatteessa sisälly työhön.
– Työkoneeseen kiintyi, ja siitä tuli
pidettyä melkein parempaa huolta kuin
omasta henkilöautosta, Kannaspuro kertoo. – Koneet olivat kaikki Valmet-merkkisiä.
Kannaspuro kertoo toimineensa
Myyrmäen Huollossa ”sekatyömiehenä”
monella eri tittelillä päivystäjästä laitosmieheen ja työnjohtajaan. Parasta on kuitenkin ollut konekuskin homma.
– On sitä joskus tullut positiivistakin palautetta, Kannaspuro naureskelee.
– Kiinteistöhommissa palaute on hyvää,
kun ei tule valituksia. Huolto toimii, kun
päivystäjät ovat omasta takaa.
TEKNIIKAN
VALLANKUMOUS
1970-luvulla kerrostalojen alakertaan
rakennettiin paljon uima-altaita, joiden
hoitoa opiskeltiin yleensä parin päivän
kurssilla. Ennen kuin klooria alettiin käyttää, altaan vesi saattoi muuttua harmaaksi, jos puhdistusainetta annosteli väärin.
Myös kloorin annostelussa sai olla tarkkana, jotta klooriarvot pysyivät oikealla tasolla. Energiatietoisuuden
kasvettua
altaiden rakentaminen loppui
ja vanhojen altaiden lämpötiloja laskettiin.
– Kyllä monet asukkaat
käyvät edelleen säännöllisesti
aamu-uinnilla, kertoo huoltomestari Hannu Hämäläinen.
– Ja asukkaat tarkkailevat edelleen sitä, miten pihatyöt sujuvat,
ihan niin kuin 70-luvullakin.
Hämäläinen tuli taloon huoltomieheksi vuonna 1984. Tänä
vuonna tulee siis 35 vuotta täyteen Myyrmäen Huollon palveluk-

sessa. Työtehtävät ovat välillä muuttuneet kiinteistönhoitajasta tiiminvetäjäksi
ja huoltomestariksi.
– Yritys on työvuosieni aikana kehittynyt huimasti, Hämäläinen kertoo.
– Varmasti suurin muutos on ollut tietotekniikan tulo ja sen opettelu. Nykyisistä järjestelmistä ei aloittaessani ollut
tietoakaan, mutta nyt suurin osa työpäivästä kuluu koneen ääressä, sekä sähköpostia hoidellessa että valvomossa, jossa
seuraamme talojen lämmönjakohuoneiden tilannetta ja energiankulutusta.
Mittarit ovat tätä nykyä etäluennassa, joten Vantaan Energia saa sähkömittarien sekä kaukolämmön lukemat
suoraan mittarilta.
– Osa vesimittareistakin on jo siirretty etäluettaviksi, Hämäläinen kertoo.
– Sähkömittarit luetaan vieläkin suurelta
osin paikan päällä, jotta lukemat saadaan
mahdollisimman nopeasti huoltokirjaan
ja jotta raportit ovat heti isännöitsijöiden käytössä. Huoltomiehet tekevät
sen edelleen itse, mutta ennen lukemia
kirjattiin lomakearkeille ja kuljetettiin
toimistolle, missä vikapalvelun hoitaja
syötti ne käsin tietokoneelle oman työnsä lisäksi. Siinä oli aikamoinen homma.
Tietotekniikan tulo kiinteistöhuoltoon oli monelle vanhan sukupolven
työntekijälle kauhun paikka, työntekijät
kertovat. Muutos tuli kovalla vauhdilla,
mutta niin vain on järjestelmät opittu,
ja nyt ATK-taidoista on iloa vielä eläkkeelläkin netissä surffaillessa. Lankapuhelinten vaihtuminen matkapuhelimiin
toi toisaalta suuren helpotuksen, kun
huolto- ja päivystystehtäviä ei tarvinnut
käydä välillä tarkistamassa toimistolta.
Kännyköiden ansiosta säästyi monta
edestakaista matkaa.

MYYRMÄEN HUOLTO
ON OLENNAINEN OSA
ALUEEN HISTORIAA

Myyrmäen rakentamisen aloittivat
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy,
Laaturakenne Oy ja Suur-Helsingin
Osuuskassa. Ne hankkivat maa-alueet
hallintaansa Helsingin maalaiskunnalta
vuonna 1967, ja ensimmäinen talo valmistui
vuonna 1969. Silloin tuli ajankohtaiseksi
järjestää myös alueen kiinteistönhoito.

Myyrmäen Huolto Oy perustettiin jo vuonna 1966, kun Asunto Oy Myyrinvuori muutti
nimensä Myyrmäen Huolloksi. Lisäksi alueelle perustettiin kolme apuhuoltoyhtiötä.
Niiden tehtävänä oli omistaa Myyrmäkeen rakennettavat 24 autopaikkatonttia. Apuyhtiöt
luovuttivat alusta alkaen toimintansa Myyrmäen Huolto Oy:n hoidettavaksi, ja ne fuusioitiin
myöhemmin osaksi yhtiötä, joka on vastannut alueen kiinteistöjen isännöinnistä ja hoidosta
nyt jo 50 vuoden ajan. Yhtiön omistivat alussa mainitut aluerakentajat omistamansa
rakennusoikeuden mukaisessa suhteessa. Toiminta perustui alusta alkaen huoltoyhtiön
ja taloyhtiöiden välisiin sopimuksiin. Työntekijöitä oli aluksi vain kolme: toimitusjohtaja,
huoltomies ja toimistoapulainen.

1970-LUVULLA Myyrmäessä asuttiin jo

1980-LUVULLA yhtiön ympäristöryhmä laati

1990-LUVUN alussa siirryttiin lämmönkulu-

2000-LUVUN alussa Myyrmäen Huolto

kymmenissä rakennuksissa, ja huoltoyhtiön palveluksessa oli jo kymmeniä henkilöitä. Rakentaminen
laajeni Myyrmäki 3 -alueelle. Työntekijöiden saannin turvaamiseksi yhtiölle hankittiin työsuhdeasuntoja ja toiminnan kasvun ansiosta lisää laitteistoja
ja traktorikalustoa. Vuonna 1976 omistussuhteet
muuttuivat olennaisesti, kun aluerakentajat luovuttivat suurimman osan osakkeistaan Myyrmäen
taloyhtiöille. Alueella toimitettu energian- ja vedensäästötutkimus sai julkisuutta valtakunnallisia
tiedotusvälineitä myöten. Vuosikymmenen lopulla
yhtiölle päätettiin rakentaa erillinen varasto- ja
huoltorakennusalue eli oma huoltokeskus. Tämä
iso investointi maksoi miljoona markkaa.

tuksen kaukoluentaan, rakennettiin paikoitustalo
ja tehtiin laaja selvitystyö hälytysjärjestelmän uusimiseksi ja kaukovalvonnan toteuttamiseksi. Lisäksi
laadittiin oma energiansäästöohjelma, laajennettiin kiinteistöautomaatiota ja rakennettiin uusi keskusvalvomo. Kiinteistönhoitosopimukset uusittiin
tarkennettuina, ja niihin liitettiin laatuluokitus.
Kauppakeskus Myyrmanni valmistui. Pysäköintitarpeen selvittämiseksi perustettiin autopaikkatyöryhmä ja alue ilmakuvattiin. Myyrmäessä alettiin
kerätä ongelmajätettä vuonna 1994, ja samana
vuonna yhtiöön perustettiin kestävän kehityksen
toimikunta. Näihin aikoihin alkoi biojätteen keräilykin. Ympäristötyöryhmä ideoi Myyrmäki viihtyisäksi
-projektin, joka toteutettiin yhteistyössä Vantaan
kaupungin kanssa. Yhtiön 25-juhlavuoden kunniaksi kaikkiin asukastalouksiin jaettiin palveluopas.

viheralueiden hoito- ja kunnossapitosuunnitelman,
jonka mukaan tehtiin lannoitus- ja istutustöitä.
Alueelta kerättiin ahkerasti paperia, ja kymmenien
tuhansien markkojen tuotot ohjattiin paikallisen
nuorisotyön tukemiseen. Myyrmäen, Louhelan ja
Etelä-Vantaan huoltoyhtiöt perustivat erillisen yhtiön kaapeli-TV:tä varten, ja lumisista talvista selvittiin
omin voimin lisätyökoneiden avulla. Päivystyspalveluun hankittiin ensimmäinen kannettava matkapuhelin. Vuonna 1986 järjestettiin ensimmäiset
luottamushenkilöiden koulutuspäivät ja aloitettiin
liikeideapohjainen kehittäminen. Myyrmäen Huolto
oli toimialansa ensimmäinen liikeidea-ajattelua
toteuttava yritys. Isomyyri valmistui, ja siitä tuli
yhtiölle uusi asiakas. Palveluihin lisättiin tekninen
isännöinti ja rakennuttajatoiminta.

muutti vuokralta omaan kiinteistöön Patotielle. Pihlajiston toiminnan käynnistyessä vuonna
2012 otettiin käyttöön pieni sivukonttori Tiirismaantiellä. Toiminnan laajentuessa entisestään
tarvittiin taas lisää tilaa, joten yhtiö muutti uusiin
toimitiloihin osoitteeseen Ojahaanrinne 4 syksyllä
2014. Uuden vuosituhannen ensivuosikymmenen
loppu oli voimakkaan kasvun aikaa. Isännöinnin ja
huollon piiriin tuli paljon uusia yhtiöitä Myyrmäen
eteläosasta, ja asiakkaina oli jo yli 100 taloyhtiötä.
Asukkaille järjestettiin muun muassa suuren suosion saanut korjaushanketilaisuus. Asiakasiltojen pitämisestä tuli pidetty käytäntö. Uusin aluevaltaus
on vuonna 2017 tehty isännöintisopimus Arabian
Palvelu Oy kanssa. Kerromme lisää yhtiön tämän
päivän toiminnasta tämän lehden sivuilla 10–14.

Lähde: Myyrmäki – kampakeramiikasta kauppakeskukseen. Kellastupa Oy, 2009.
Toim. Jukka Hako ja Myyrmäen Huollon osuus Vesa Nevander. Haastattelu Mika Lehtonen.
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Tuttu ja
turvallinen
kumppani
sekä taloyhtiön
asukkaalle että
hallitukselle
Koska Myyrmäen
Huollon omistavat
alueen taloyhtiöt,
asiakkaamme ovat
paitsi asukkaita
myös omistajia.
Moni heistä
antaa aikaansa
yhteiseksi hyväksi
luottamustoimessa
taloyhtiön
hallituksessa.

10

Ulla Kelo on asunut samassa taloyhtiössä Myyrmäessä vuodesta 1975. Hänen mielestään Myyrmäki on paikkana
ihanteellinen ja oli sitä varsinkin lasten
ollessa pieniä, kun koulut lukioon asti
sekä jää- ja uimahallit ja luonto olivat
lähellä ja leikkikavereita riitti. Kelon kolmesta lapsesta yksi asuu aikuisenakin
samassa pihapiirissä.
– 1970- ja 80-luvuilla muutettiin
paljon samalla asuinalueella, toiset etsivät isompia asuntoja, toiset pienempiä,
mutta alueella pysyttiin, hän kertoo. –
Nyt väki on vakiintunut ja vanhentunut,
mutta on aika yleistä, että seuraava sukupolvi palaa takaisin tai heille suositellaan aluetta. On mukava huomata, että
lapsiperheitä on ilmaantunut pihapiiriin. Onhan täällä väljä rakennuskanta ja
suuret pihat leikkiä.
Kelo uskoo pysyvänsä alueella nyt
vielä eläkkeelläkin, myöhemmin mahdollisesti 55+ senioritalossa. Hyvän päivän tuttuja on alueella paljon, osittain
senkin vuoksi, että hän on palvellut 15
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vuotta Asunto-osakeyhtiö Myyrinlehvän hallituksessa ja niistä 10 vuotta
puheenjohtajana. Kelolla on tehtävään
tavallista paremmat valmiudet, koska
taustalla on 20 vuoden ura Kiinteistöliitossa, jonka jäsenyhdistyksiin moni taloyhtiö kuuluu. Hän toivoo hallituksiin
lisää aktiivisia jäseniä, varsinkin naisia.
Myös yhtiökokoukset voisivat olla suositumpia, Kelo pohtii.
– Myyrmäen Huolto on aika itsestään selvä, tuttu ja turvallinen kumppani paikalliselle taloyhtiölle, Kelo kiittelee. – Henkilökunta on ammattitaitoista
ja asiallista. Palveluiden digitalisoituminen verkkoon on tuonut helpotusta hallitustyöhön. Suurin osa asioista
hoituukin netin kautta, ja henkilökohtainen yhteydenotto on vähentynyt.
Asukkaillekin on helpompaa hoitaa netin kautta vikailmoitukset, yhteydenotot huoltoon ja muut asiat. Esimerkiksi
ovikoodit ovat olleet toimiva ja turvallisuutta lisäävä uudistus ainakin meidän
taloyhtiössämme.

Kuva: Virve Juhola

Kuvassa edessä
Ossi Syrjä ja Ulla Kelo,
taustalla vasemmalla
Arja Lundell ja
oikealla Sari Leppänen.

Monen hallituksen mieliä askarruttaa
edessä häämöttävä pakollinen putkiremontti, joka vaikuttaa myös asuntojen
myyntiin ja arvoon. Kelo uskoo, että ainakin jotkut Myyrmäen taloyhtiöistä pystyvät toteuttamaan linjasaneerauksen
kustannus- ja resurssitehokkaana yhteisurakkana, koska talot ovat samojen liikkeiden aikanaan rakentamia ja niissä on
hyvin samankaltaiset pohjat ja rakenneratkaisut. Hän uskoo myös, että onnistuneen saneerauksen jälkeen talot palvelevat asukkaitaan vielä vuosikymmeniä.
TUNNE MYYRMÄESTÄ
KOTISEUTUNA SYNTYY
YHTEISÖN KAUTTA
Vuonna 1979 Myyrmäkeen muuttanut
Ossi Syrjä toimii hänkin taloyhtiönsä
Asunto-osakeyhtiö Myyränkentän hallituksessa ja sen puheenjohtajana. Hän
on ollut tässä pestissä jo kuusi vuotta.
Taloyhtiön toiminta on tuttua myös tilintarkastustyön kautta. Vuonna 1969 valmistunut 82 asunnon Myyränkenttä on

seudun ensimmäisiä kerrostaloja. Syrjä
kertoo Kelon tavoin, että tunne Myyrmäestä kotiseutuna syntyi lasten myötä. Pihaleikkien ja harrastusten seurauksena
syntyi tiivis isäporukka tukemaan lasten
kasvua ja yhteisöllisyyttä.
– Hallitusaikana on tullut moni
Myyrmäen Huollon isännöitsijä tutuksi,
Syrjä kertoo. – Puheenjohtajan kannalta
isännöitsijä on olennainen kumppani, joten on tärkeää, että häneen muodostuu
todella hyvä suhde. Isännöitsijää on valitettavan helppo haukkua, jos homma ei
suju. Henkilötietosuoja on sellainen asia,
joka isännöitsijän pitää nykyaikana osata ottaa huomioon. Lisäksi pitää osata
viestiä asioista diplomaattisesti ja tulla
toimeen kaikkien kanssa.
– Luottamus Myyrmäen Huoltoon
on syntynyt ennen kaikkea teknisen isännöinnin perusteella, Syrjä jatkaa. – Haluan korostaa teknisten isännöitsijöiden
ammattitaitoa ja kiinteistöjen tuntemusta. Meillä on tällä hetkellä erinomainen
isännöitsijä. Yhtiön huoltomiehetkin hoi-

tavat työnsä todella hyvin, ja sähköinen
vikailmoitus toimii, testattu on.
Tuleva putkiremontti on aktivoinut
hyvin väkeä taloyhtiön infotilaisuuksiin,
Syrjä kertoo, joskin asukkaat käyvät hyvin myös Myyränkentän yhtiökokouksissa.
– Luulisi ison linjasaneerauksen
kiinnostavan asukkaita muissakin taloyhtiöissä. On hienoa, että hallituksiin on
saatu mukaan myös rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia, joiden osaaminen
edistää isojen investointien päätöksentekoa.

"Luottamus Myyrmäen
Huoltoon on syntynyt
ennen kaikkea
teknisen isännöinnin
perusteella...
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Asiakastyytyväisyyden
mittaaminen auttaa kehittämään
toimintaa ja palveluita

3,61

3,15
Isännöinti

Taloushallinto

3,36
Koko yhtiö

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2018
Lähde: Myyrmäen Huolto Oy:n teettämä
asiakastyytyväisyyskysely.
Arvosanat: 1 = huono, 2 = välttävä, 3 = hyvä, 4 = erinomainen

– Myyrmäen Huollon Laatukäsikirja sekä
palvelusopimukset velvoittavat, että
selvitämme asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita ja näkemyksiä nykyisen toiminnan laadusta, toimitusjohtaja Mika
Lehtonen kertoo.
– Mittaamme huoltoon sekä isännöintiin liittyviä palveluita, joihin kuuluu
myös taloushallinto. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää systemaattisesti
ja pitkäjänteisesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä Myyrmäen Huollon tuotteisiin
ja toimintaan. Mittauksen tulokset ovat
myös palautetietoa yrityksen työntekijöille heidän onnistumisestaan. Yksi
tärkeimmistä aiheista on kuitenkin selvittää asiakkaittemme toiveet uusista
palveluista.
Myyrmäen Huolto toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajille
ja jäsenille. Kyselyyn pääsee vastaamaan
perinteiseen tapaan asiakastyytyväisyysilloissa. Viime vuonna teimme kattavamman kyselyn, ja se lähetettiin sähköisesti
niille, jotka eivät päässeet asiakastyytyväisyysiltoihin.

12
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RUUSUT JA RISUT
OVAT YRITYKSELLE
ARVOKASTA TIETOA
– Lähetimme kyselyn viime vuonna ensimmäistä kertaa myös sähköisesti, sillä
halusimme saada mahdollisimman monen mielipiteen yhtiömme toiminnasta,
Lehtonen kertoo ja painottaa, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti
ja vastaajan niin toivoessa myös anonyymisti. – Meille jokainen mielipide ja kehitysidea ovat tärkeitä, jotta pystymme
kehittämään toimintaamme edelleen ja
tarjoamaan asiakkaillemme hyvää palvelua monipuolisella tavalla.
Asiakasiltojen kautta palautetta
saatiin 45 puheenjohtajalta, ja sähköinen
kysely toimitettiin 70 henkilölle, joista
35 vastasi. Vastausprosentti oli näin ollen tasan 50. Sähköiseen kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköpostissa olevan
linkin kautta, ja vastausaika oli kaksi viikkoa. Vastaanottajien yhteystiedot olivat
Myyrmäen Huollon omasta asiakasrekisteristä.
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TOIVEISSA OLI ENEMMÄN
TIEDOTTAMISTA JA
UUSIA PALVELUITA
Edellisvuoden asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten perusteella yhtiön kaikki
osa-alueet olivat erittäin hyvällä tasolla,
jopa mairittelevia. Kehitettävää löytyi
kuitenkin isännöintipuolelta tiedottamisessa ja aikatauluissa pysymisessä.
Lisäksi taloushallinnolta odotettiin lisää
avoimuutta eli nopeampaa talousraportointia. Odotuksiin vastataan Asumisinfo-ohjelmiston avulla, sekä tarvittaessa koulutuksella ja lisäresursseilla.
Yhtiöltä toivottiin myös uusia
palveluita, ja tähän toiveeseen on vastattu muun muassa kouluttamalla oma
putkimies, laatimalla hallituksien työtä
helpottava tulevaisuuskysely sekä lisäämällä palveluvalikoimaan erilaisia huoltopalveluita. Yhtiö jatkaa suosittuja ja
hyvää palautetta saaneita asiakasiltoja,
joissa asiakasyhtiöitten puheenjohtajien toivomat esiintyjät kertovat alan uusista tuulista ja muista yhtiöitä kiinnostavista aiheista ja osallistujat pääsevät
verkostoitumaan keskenään.

Huoletonta asumista
viihtyisällä alueella
50-vuotias Myyrmäen Huolto Oy on asiakkailleen läheinen
ja pitkäaikainen luottotoimija asumisen arjessa. Paikallisena
toimijana haluamme mahdollistaa huolettoman ja kohtuuhintaisen asumisen toiminta-alueellamme sekä vaalia asuinympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Toimintamme
on avointa ja asiakasta kuuntelevaa. Meidän porukalla on
myös työniloa ja kaveria autetaan -asennetta! Henkilöstön
hyvinvointi heijastuu hyvänä asiakaspalveluna. Palvelumme
kattavat niin asukkaat, osakkaat kuin taloyhtiötkin.

ARABIAN
PALVELU OY
Myyrmäen Huolto Oy:n uusimpia
aluevaltauksia on vuonna 2017
tehty isännöintisopimus
Arabian Palvelu Oy:n kanssa.
Yritys ei ole taloyhtiö, vaan
Myyrmäen Huollon kaltainen
toimija Arabianrannassa
Helsingissä.

SUUNNITELMALLINEN KIINTEISTÖHUOLTO
TUKEE HUOLETONTA ASUMISTA
Myyrmäen Huollon kiinteistöhuollossa vastataan talojen ja
piha-alueiden kunnosta ja siisteydestä. Toimimme suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, jotta asuminen taloyhtiöissämme olisi huoletonta ja mukavaa. Huoltoyksikkömme toimii
sekä Myyrmäessä että Pihlajistossa. Huoltomme toimintaperiaatteena on toimia ”kuin oma talonmies”. Tämä tarkoittaa
taloyhtiöille nimettyjä huoltomiehiä, jotka tuntevat talot ja
asukkaat sekä heidän tarpeensa ja odotuksensa.

Arabianranta tunnetaan taiteen
ja muotoilun kaupunginosana,
joka rajautuu ainutlaatuiseen
merenrantapuistoon.

KOKEMUS JA NÄKEMYS TUOTTAVAT
LAADUKASTA ISÄNNÖINTIÄ
Kokemuksemme, näkemyksemme ja halumme jatkuvasti
kehittyä luovat meille vahvan pohjan tuottaa laadukasta ja
suunnitelmallista isännöintiä. Hyvä yhteistyö asiakkaidemme
kanssa, hiotut toimintamallit sekä sähköiset palvelut yhdessä
ammattitaitoisten isännöitsijöidemme ja toimistohenkilökuntamme sekä laajan kumppaniverkostomme kanssa takaavat
parhaiden ratkaisujen löytymisen kiinteistöjen elinkaaren
kaikissa vaiheissa.

Arabian Palvelu Oy on
alueellinen palveluyhtiö,
jolla ei ole omaa henkilökuntaa.
Se vastaa Arabianrannan
yhteispihoista, parkkipaikoista
sekä Bokvillanin ja Kääntöpaikan
yhteiskerhotiloista.

SÄHKÖINEN PALVELU
HELPOTTAA YHTEISTYÖTÄ
Asumisinfo on isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpeisiin kehitetty sähköinen palvelu, joka helpottaa yhteistyötä, viestintää ja
asiointia. Taloyhtiöille tarkoitetuilla verkkosivuilla tiedot ovat
ajantasaisia ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
Palvelu sisältää taloyhtiökohtaiset sivut,
jonne on pääsy kaikilla asukkailla
ja osakkailla. Taloyhtiön
hallituksille on sivustolla oma,
yhtiön hallintoon liittyvä osuus,
ASUMISIN
FO
jossa voi esimerkiksi katsoa
sopimuksia ja pöytäkirjoja.

Yhtiön osakkaita ovat
Arabianrannassa sijaitsevat
taloyhtiöt. Myyrmäen Huollon
toimitusjohtaja toimii Arabian
Palvelu Oy toimitusjohtajana.

Katso lisätietoja
verkkosivuiltamme
www.myyrmaenhuolto.fi tai
pyydä apua asiakaspalvelustamme!

Kuva: iStock
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Myyrmäen Huolto on saanut
isännöintiasiakkaan ja
tarjouspyyntöjä Arabianrannan
taloyhtiöltä.
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Ajan hermolla
tuleville vuosikymmenille
Myyrmäen Huolto haluaa olla mukana
alueen kehityksessä laadukkailla asumisen palveluilla ja tarjoamalla kattavasti
samalta luukulta myös asumiseen liittyviä
korjauspalveluita. Sähköinen tarjonta ei
koskaan korvaa henkilökohtaista palvelua: osaava ja alan hermolla pysyvä henkilökunta on toimintamme peruskivi.
Pysymme mukana myös kiinteistöalan kehityksessä ottaen huomioon tämän
ajan ja tulevaisuuden ilmiöt, kuten sähköautojen latauksen, remontti-innovaatiot
sekä lakien ja asetusten muutokset. Lisärakentaminen ja purkava uusrakentaminen esimerkiksi helpottuvat ja yleistyvät
keskusta-alueilla tulevina vuosina.
Koska rakennukset kuluttavat yli 40
prosenttia energiasta ja tuottavat saman
verran maamme päästöistä, energiatehokkuus on tietysti olennaisen tärkeää
jatkossakin. Muita vastuullisen kiinteistönhoidon kasvavia trendejä ovat kaikin
puolin kestävät ratkaisut, kierrätettävyys
ja rakennusten käyttäjien hyvinvointi. Alalla kehitetään koko ajan uusia konsepteja,
mittareita ja todistuksia, joiden avulla seurataan ja johdetaan kiinteistöjen hoitoa
entistä kokonaisvaltaisemmin.
KIINTEISTÖNHOIDON OMAVALVONNAN KOKEILU TASAAMAAN
PALVELUN LAATUA
Kehitämme jatkuvasti palvelujamme
paitsi ulkoisten linjausten myös omavalvonnan keinoin. Huollon osalta on tänä
keväänä alkanut kokonaan uusi laadunparantamiskokeilu.
Myyrmäen alueella toimii tällä hetkellä parisen kymmentä kiinteistönhoitajaa, joille on kaikille määritetty oma
hoitoalue tai aluetiimi. Jatkossa lisäämme omavalvontaa sijoittamalla kiinteistönhoitajat noin neljä kertaa vuodessa eri
alueille. Tarkoituksena on havainnoida ja
raportoida, mikä toisen tiimin alueella on
hoidettu samoin ja mikä eri tavalla kuin
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Kuva: Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki kehittää parhaillaan aktiivisesti Myyrmäen keskustaa.
Alueen päivittyessä uskomme, että hyvin hoidettuina ja ennakoiden kunnostettuina
asuinkiinteistöt palvelevat asukkaita vielä vuosikymmeniä.

Myyrmäen keskustan uusi ilme kaavamuutoksen jälkeen

omalla alueella, mitä sieltä voisi oppia
omalle alueelle ja mitä vastaavasti kehittää oman alueen hyvien käytäntöjen pohjalta.
Kiinteistönhoitajamme
tuntevat
nimikkokiinteistönsä ja niiden asukkaat
todella hyvin. Tiimit tuntevat myös toisensa, mutta eivät toistensa kiinteistöjä.
Kokeilun avulla toivomme, että toimivia
käytäntöjä saadaan sovellettua entistä
laajemmin ja toisaalta korjattua puutteita, jos sellaisia löytyy. Asiakkaidemme
näkökulmasta laadun pitää pysyä samalla
tasolla, olipa suorittava työntekijä kuka
tahansa. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi ulkoalueiden ilmeeseen, kulkuväyliin, nurmikoihin, yhteistilojen ja portaiden
siisteyteen sekä teknisten tilojen johdon-
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mukaiseen järjestykseen kiinteistöstä
riippumatta. Myös kalusteiden ja varusteiden, kuten ulkovalaistuksen, lukkojen
ja jäteastioiden, kuntoa tarkkailee entistä
useampi silmäpari.
Säännöllisesti toistuvan toteutuksen ansiosta kokeilusta saadaan aiempia
objektiivisempaa arviointia ja toivottavasti uusiakin ideoita palvelujen kehittämiseen. Myyrmäen Huolto Oy jatkaa
toimintojensa kehittämistä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Näin kehitymme juuri sellaiseksi toimijaksi, jonka kanssa te,
arvon asiakkaat, haluatte toimia nyt ja
jatkossa – jopa seuraavat viisikymmentä
vuotta. Meillä asiat hoitaa tuttu ja lähellä
toimiva ihminen.

ONNEA KETTERÄLLE
50-VUOTIAALLE
Tänä kevään tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun aluerakentajat perustivat yhtiömme
huolehtimaan taloyhtiöiden asioista. Alusta alkaen olemme olleet vahva paikallinen toimija ja huolehtineet niin isännöinnistä kuin kiinteistönhuollostakin.
Keväällä päivitetyn visiomme mukaan haluamme olla läheinen ja pitkäaikainen luottotoimija asumisen arjessa. Arvojemme mukaisesti haluamme tarjota asiakkaillemme ja
asukkaille parasta mahdollista palvelua paikallisesti. Keskitymme toiminnassamme
toimipisteidemme lähiympäristöön niin Myyrmäessä kuin Pihlajistossakin.
Osaava ja pitkäaikainen henkilökunta on kaiken perusta. Voin ilokseni todeta, että meillä on tällainen porukka töissä. Taloyhtiön hoitaminen on pitkäjänteistä työtä ja talon tunteva isännöitsijä ja kiinteistöhoitaja muodostavat tehokkaan työparin edesauttamaan tätä kehitystä. Isännöitsijän vastuulla on tuoda
hallituksien käsittelyyn ehdotuksia niin korjaustarpeista kuin muistakin kehityskohteista.
Lisääntyvä lainsäädäntö tuntuu jatkuvasti kasvattavan hallituksen vastuuta. Niinpä on tärkeää, että taloyhtiön kumppanina on ammattitaitoinen isännöitsijä, joka yhdessä muun organisaation kanssa huolehtii asetusten ja määräysten täyttämisestä. Käytämme mielellämme kiinteistönhoitajista ilmaisua
”kuin oma talonmies”. Kullakin kiinteistönhoitajalla on omat vierekkäin sijaitsevat talot vastuullaan, ja näin hän on lähes koko työpäivän ”tonteilla” tavoitettavissa. Kiinteistönhoitajat tuntevat talotekniikan ja talojen erityispiirteet.
Toimintaympäristömme on muuttunut merkittävästi kuluneiden vuosikymmenien kuluessa kiinteistötekniikan kehittyessä ja asukkaiden vaatimusten kasvaessa. Olemme mielestäni onnistuneesti kehittäneet toimintaamme
ajan saatossa. Olemme myös lisänneet täydentäviä palveluja, kuten pienremontti- ja putkimiespalvelut. Molemmat palvelut ovat lyhyessä ajassa osoittautuneet menestykseksi. Tarvetta näille palveluille on ollut.
Kehitystyötä pitää jatkaa, ja tällä hetkellä selvittelemme esimerkiksi sähköautojen latauksen järjestämistä Myyrmäessä. Lisäksi asukkaat toivovat mahdollisimman kattavia sähköisiä palveluita, joiden kautta voi hoitaa asiansa ajasta ja paikasta riippumatta.
Tulevaisuus näyttää, miten kansallinen sähköinen asunto-osakerekisterihanke helpottaa
asukkaan arkea. Myyrmäen Huolto on valmistautunut toimimaan taloyhtiöiden puolesta,
kun viranomaiset vain saavat omat järjestelmänsä valmiiksi.
Kiitän omasta puolestani kaikkia asiakkaitamme
hyvästä yhteistyöstä.

Timo Heinonen
Myyrmäen Huolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
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