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TOIMINTA-ALUEET

Myyrmäki

lolla ja Artsissa esiteltiin ja työstettiin
taidetta kivikaudelta katu- ja hiphoptaiteeseen. Tavanomaista vilkkaampaa
toimintaa oli tarjolla myös kirjastossa
lastentapahtumien,
yhteislaulutuokioiden ja lavarunouden muodossa.
Kino Myyrissä esitettiin videokooste
Myyrmäestä vuosikymmenten ajalta.
Vantaan kaupunginmuseossa esitettiin diashow Myrtsin kaivauksista ja
historiasta.

Kannattaa seurata myös Raide-Jokerin
verkkosivuja.
Salpausseläntien varrella olevassa Pihlajiston leikkipuistossa tehtiin
kevään 2019 aikana laajoja maan- ja
muita rakennustöitä. Toimenpiteet
tulivat leikkipuiston käyttäjille yllätyksenä, työmaan alle jäi muun muassa

leikkitelineitä ja vastikään istutettuja
puita. Työt liittyvät Päiväkoti Louhikon purkamiseen ja uuden päiväkodin
rakentamiseen sen tilalle. Päiväkodin
väistötilana toimii nyt kaksikerroksinen paviljonki Pihlajiston ala-asteen
koulun ja leikkipuisto Salpausselän vieressä.

Lähde: tapahtumien verkkosivut
Kuva: Marko Elovaara / Vaaramedia Oy

Myyrmäkeä juhlittiin elokuun lopussa monin tavoin ja tapahtumin, sillä
ensimmäisten kerrostaloasukkaiden
muuttamisesta Myyrmäkeen tuli kuluneeksi 50 vuotta. Helsingin Sanomat
kertoi samassa yhteydessä kattavasti
alueen alkuvaiheista ja vertasi niitä
Kivistön nykytilanteeseen.
Myyrmäki-päivän perinteitä jatkava korttelijuhla Why So Myrtsi pidettiin

Paalutorilla viidettä kertaa, ja samassa yhteydessä toteutettiin runsaasti
yleisötapahtumia ja ohjelmaa ympäri
kaupunginosaa Liesitorilla, kauppakeskuksissa, kouluissa ja aseman ympäristössä.
Myyrmäki-seuran ja Vantaan
kaupungin lisäksi ohjelmaa tuottivat
esimerkiksi paikalliset partiolaiset,
kuorolaiset, orkesterit, tanssi- ja voimisteluryhmät sekä Vantaan Aikuisopisto. Why so Hungry -ruokakojuissa
oli tarjolla pehmistä ja lakua, burgereita ja muuta street foodia. Myyrmäkita-

Pihlajisto
Raide-Jokeriradan (25 km) rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019, ja jos
aikataulu pitää, liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024. Linjausten tieltä kaadetaan puustoa, ja projektista luvataan,
että tilapäiset liikennejärjestelyt suunnitellaan ja opastetaan huolellisesti
kaikkien liikkumismuotojen kannalta.

PÄÄTOIMITTAJA: Mika Lehtonen, puh. 0400 833 877
mika.lehtonen@myyrmaenhuolto.fi
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PAINOS: 15 500 kpl
PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy
ILMESTYY: Kaksi (2) kertaa vuodessa
LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ:
avittamo@avittamo.fi

Kannen kuvat: Myyrmäen Huolto Oy, iStock

Lähde: Pihlajiston asukaslehti kevät 2019

Kuva: Juho Kuva
Kuvituskuvat: iStock
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Pääkirjoitus: Vain elämää…
Saamme lukea lehdistä ja kuulla uutisista, kuinka turvattomuus lisääntyy
Suomessa. Ikävät tapahtumat tulevat kotiin ja lähelle. Siksi on entistä
tärkeämpää, että oma kotimme, pihamme ja lähialueemme on turvallinen
paikka. Turvallisuudesta huolehtiminen on myös meille Myyrmäen
Huollossa tärkeä ohjenuora. Tässä suhteessa yhtiömme on mielestäni
erilainen kuin monet muut toimijat alallamme.

UUDET ASUNTOYHTIÖT
PERUSTETAAN NYKYÄÄN
VAIN DIGITAALISESTI

10 PAIKALLINEN TOIMIJA
Vantaa Myyrmäki -rotaryklubi
11 HENKILÖHAASTATTELUSSA
Jyrki Hautapaakkanen

Ajattelemme asioita muita hieman pidemmälle ja enemmän asukkaan
näkökulmasta. Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää.
Tämä koskee niin työntekijöitämme kuin asiakkaitammekin. Voin sanoa,
että reagoimme nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin asukkaittemme
ongelmiin, koska meiltä saa sekä isännöinti- että huoltopalveluja.
Huoltomme päivystää 24/7 ja on ongelmatilanteissa paikalla todella
nopeasti. Tämä luo turvallisuutta. Huoltomiehemme tuntevat talonsa ja
niiden asukkaat. Heidän toimintamottonsa onkin ”kuin oma talonmies”.
Tämä jos mikä luo turvallisuutta.
Toisaalta suurin osa talojen hoidosta ja hallinnosta on pitkäjänteistä
työtä. Tutkimuksiin perustuvat ja hyvin suunnitellut kunnossapitotyöt
johtavat aina parhaaseen tulokseen, sekä laadun että hinnan osalta.
Tämä luo myös turvallisuutta – taloudellista sellaista.
Annamme miellämme neuvoja remonttitilanteessa. Pienempiin putki- ja
korjaustöihin meillä on omat miehet. Oikein opastettu asukkaan oma
remontti sujuu hyvin ja taloudellisesti unohtamatta turvallisuutta.
Pyrimme kertomaan asioista normikielellä, jota kaikki ymmärtävät.
Emme piiloudu vaikeaselkoisuuden taakse.
Hoitamissamme taloyhtiöissä olemme kokeneet näiden yli
viidenkymmenen vuoden aikana elämän koko kirjon. Miksikö?
Koska me välitämme.
Turvallista ja rauhallista joulun odotusta ystävät ja koko kylän väki.
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Kuvituskuvat: iStock

Talossa tapahtuu

LOPPUVUODEN

JOULUNAJAN

■ 20.11. lapsen oikeuksien päivä
Liputamme tällöin kaikissa huoltosopimuskohteissa, vaikka päivä ei ole
virallinen. Tästä ei aiheudu asiakkaille
lisäkustannuksia.

■ Tarkista jouluvalosarja ennen
käyttöön ottoa. Rikkoutunut lamppu
voi lyhentää sarjan muiden lamppujen
elinikää.

LIPUTUSPÄIVÄT:

VINKKILISTA

■ Paista kinkku yöllä, jotta
sähkönkulutus jakaantuu tasaisemmin.

■ 5.12. vietetään syksyn lakkiaisia
Liputus tilauksesta.
Onnea uusille ylioppilaille!

■ Muista paloturvallisuus ja jäähdytetyn
kinkunrasvan kierrätys biojätteen
kautta.

■ 6.12. Suomen itsenäisyyspäivä
■ 8.12. Jean Sibeliuksen päivä,
suomalaisen musiikin päivä

■ Toimita kuusi joulun jälkeen
jätekatokseen, mistä HSY kerää sen
talteen.
■ Tarkista toimistojen aukioloajat
alla olevasta listasta.

Liputtaa saa aina, kun liputus
katsotaan aiheelliseksi. Liputus
aloitetaan aamulla kello 8 ja
lopetetaan auringon laskiessa.
Lisäliputuksia voi tilata
Myyrmäen Huollosta.

Myyrmäen Huolto toivottaa
kaikille rauhallista joulua!

myyrmaenhuolto.fi

TOIMISTOMME
palvelee:

MYYRMÄEN HUOLLON
POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Myyrmäen Huollon

HENKILÖSTÖUUTISIA

 Torstaina 5.12.toimisto suljetaan klo 14.00.
 Itsenäisyyspäivänä 6.12. toimisto on suljettu.
 Maanantaina 23.12. toimisto suljetaan klo 14.00.
Jouluaattona 24.12., joulupäivänä 25.12. ja
tapaninpäivänä 26.12. toimisto on suljettu.
 Uudenvuodenaattona 31.12.
toimistomme suljetaan klo 14.00.
 Uudenvuodenpäivänä 1.1.2020
toimistomme on suljettu.
 Toimistomme ollessa suljettuna tavoitat
päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 731 1436.

Huoltomestarimme Hannu Hämäläinen jää
eläkkeelle 1.12.2019. Työsuhde kiinteistönhoitajan
tehtävissä alkoi 1.6.1984.
Toivotamme mukavia eläkepäiviä Hannulle!
Kirjanpitäjäksi on nimitetty Niina Koskinen
2.9.2019 alkaen. Tervetuloa taloon, Niina!
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Ajankohtaista Myyrmäen Huollon palveluista
KIINTEISTÖNHOIDON TYÖNJOHTO ASIAKASPALVELUN YHTEYTEEN

Kuvat: Lauri Karjalainen

Vahvistimme toimintojamme asiakaspalvelupisteessä siirtämällä kiinteistönhoidon työnjohdon työpisteitä asiakaspalvelumme
välittömään läheisyyteen. Palvelemme samasta palvelupisteestä isännöintiin ja kiinteistönhoitoon liittyvissä asioissa.

JÄLKEEN

ENNEN

Avainpalvelutoiminnot
siirtyivät
Am Security Oy:lle

Vikailmoitukset verkon kautta
Vikailmoituksien osalta suosittelemme ensisijaisesti ja
mahdollisuuksien mukaan käyttämään kotisivujemme
sähköistä ilmoitusjärjestelmää.

Uuden yhteistyösopimuksen myötä lukituksen
huolto- ja korjaustyöt sekä huoneistojen lisäavainten tilaukset on keskitetty AM Security
Oy:lle.
Lisäavaimet ja sarjanmuutostyöt voi tilata
tai valtuuttaa vain osakkeenomistaja, ja tilausoikeudet varmistetaan aina isännöitsijätoimiston kautta. Lisätilaukset sekä sarjanmuutokset
tulee ensisijaisesti hoitaa Myyrmäen Huollon
asiakaspalvelun kautta. Avainten nouto ja laskutus tapahtuu palveluntuottajan kautta.
Vakituiset yhteistyökumppanimme on
listattu Am Securitylle, joka luovuttaa heille
asiakaskiinteistöjemme huolto- ja yleisavaimia
todellisen tarpeen mukaisesti.
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Toukokuussa juhlittiin

50-vuotiasta
Myyrmäen Huoltoa
Myyrmäen Huolto Oy järjesti 50-vuotisjuhlan
omistajilleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen
12.5.2019. Ilta alkoi punaiselta matolta ja jatkui
maittavan ruoan ja upeiden esitysten siivittämänä
puolille yöhön asti. Lämminhenkiseen tilaisuuteen
saapui noin 250 henkilöä, joille kaikille suuret
kiitokset osallistumisesta. Tila täyttyi alusta
alkaen iloisesta puheensorinasta.
Tässä kuvia ja tunnelmia juhlista.
“Kiitos, kun ju
hl
uppouduitte. aamme osallistutte ja he
Tämä ilta olko
tkeksi seuraa
muistoja kann
m
on
amme mukan kuin onnen laina, josta me
Huollon toim
am
m
e
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”,
itusjohtaja M
ika Lehtonen sanoi Myyrmäen
puheessaan.
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Kuvat: Sebastian Trzaska

Juhlien valoshown järjesti Belenos Group of Arts.

Toimitusjoht
aja Mika Leht
onen ja puol
Liselott naut
is
tivat ohjelm
asta täysin si onsa
emauksin.

Myyrmäen Huollon toimitusjohta
jana 1990-luvulla toiminut
Juhani Mattila on tyytyväinen yhti
ön nykytilaan.

As Oy Myyrinnoron hallituksen puheenjohtaja
Torsti Korhonen puolisoineen tanssin pyörteissä.

e solistinaan

Millie Jean -yhty
Juhlissa viihdytti
Nelli Saarikoski

ntanen
nnöitsijä Pekka Ra
sa olivat myös Isä
Mukana juhlimas nnöitsijä Antti Laine.
isä
(vas.) ja tekninen
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MYYRMÄEN KAAVARUNKO
edellyttää lisää työpaikkoja ja
korkeaa rakentamista
Myyrmäen uusi asemakaavarunko hyväksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuun
lopussa muutamin edellytyksin. Kaavan pitää edistää uusien työpaikkojen syntymistä,
ja juna-asemien lähelle halutaan korkeaa rakentamista, joka ei kuitenkaan saa varjostaa
naapureita eikä häiritä matkakeskuksen toimintaa.

Myyrmäentie 2 -korttelin kaavavaiheen ennen (vas.) ja jälkeen (oik.) -havainnekuva suunnitelmasta, jonka perusteella on
haettu rakennuslupaa mutta joka tarkentuu myöhemmin. Alueen rakentaminen alkaa näistä kortteleista.
Kuvista näkyy, miten aseman lähirakenteet täydentyvät ja tiivistyvät.

Myyrmäen kaavoituksessa korostetaan alueellisesti merkittävän keskustan vireää kaupunkikulttuuria.
Asukkailla on viimeisten parin vuoden
aikana ollut ja on edelleenkin mahdollisuuksia vaikuttaa alueen suunnitteluun. Kaavoituksella pyritään huolehtimaan siitä, että palvelut, kauppa
ja työpaikat säilyvät sekä kehittyvät
alueella. Myös liikenteen sujuvuus ja
viherrakentaminen ovat tärkeitä tekijöitä. Suunnitteilla on runsaasti uutta
asuinrakentamista.
– Kaavarunko hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 29.4.2019 edellyttäen, että hallitukselle esitetään
vielä suunnitelma työpaikkojen lisäämisestä ja että tulevissa kaavoissa
otetaan huomioon korkean rakentamisen vaikutukset naapureille, kertoo
Vantaan kaupungin asemakaava-arkkitehti Anne Olkkola. – Alue on säilytettävä vireänä ja monipuolisena; sen
toiminta ei saa yksipuolistua. Korkeat

rakennukset eivät saa varjostaa naapureita, ja matkakeskuksen toiminta
pitää turvata. Edellytysten pohjalta
on käynnistetty Vireät keskustat -selvitystyö, jota vetää Gaia Consulting
Oy.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Myyrmäen asemalla varataan jatkosuunnittelussa riittävästi
tilaa joukkoliikenteen lisääntymiselle
ja mahdollistetaan sujuvat vaihdot
junien, linja-autojen ja raitiovaunujen välillä. Myyrmäen kaavarungon
toteutuksessa korkeat rakennukset
on sijoitettava siten, etteivät ne luo
merkittävästi pimentäviä ja asuinviihtyvyyttä haittaavia varjostuksia jo
olemassa oleville asuinkiinteistöille.
Uudet pihapiirit tulee kaavoittaa valoisiksi ja vehreiksi.
– Myyr York Downtown -arkkitehtikilpailun jälkeinen asemakorttelin
kaavatyö on parhaillaan käynnissä, ja
toiveemme on, että asukkaat saadaan
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osallistettua mukaan keväällä 2020,
Olkkola jatkaa.
– Kiinteistö Oy Myyrinhalmeen
kaava on jo lainvoimainen, ja sen vaatimat purkutyöt ovat alkaneet, Olkkola kertoo. – Luhtitien kaava on ollut
asukkaiden nähtävillä, ja se on tarkoitus saada päätöskäsittelyyn vuoden
2019 lopussa. Se käsittää uuden katuyhteyden Myyrmäen keskustaan ja
Louhelan asemalle ja tuo uutta kartanonkoskimaista pientalorakentamista kadun varteen. Asukkaat pääsevät
osallistumaan Patotie 2:n suunnitteluun vuoden 2019 loka-marraskuun
vaihteesta lähtien.

VANTAAN KAUPUNKI
KANNUSTAA VAHVASTI
TALOYHTIÖITÄ
TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN
JA SEN HYÖDYNTÄMISEEN
PUTKIREMONTTIEN
RAHOITUKSESSA.

Uudet asuntoyhtiöt
perustetaan nykyisin
VAIN DIGITAALISESTI
Uutta rekisteriä on valmisteltu ministeriöiden kesken ASREK-hankkeessa,
josta kerroimme viime vuoden lehdessä 2/2018, ja järjestelmää rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä
Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Hankkeen sivuston
mukaan huoneistojen ominaisuuksien, omistusten ja hallintaoikeuksien
sähköinen muoto parantaa tietojen
saatavuutta ja luotettavuutta.
Uusi lainsäädäntö astui voimaan
1.1.2019. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain digitaalisesti eikä osakekirjoja enää paineta.
Isännöintijärjestelmien tietoja
voidaan hyödyntää osakeluettelon

sähköisessä siirrossa. Maanmittauslaitos tarjoaa rajapinnat isännöintijärjestelmiin loppuvuonna 2019. Niiden
käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä sekä Maanmittauslaitokselta että
isännöintijärjestelmän toimittajalta.
Taloyhtiöiden osalta aloitetaan osakeluetteloiden siirrot siinä vaiheessa,
kun osakeluettelon tiedot voidaan siirtää koneellisesti isännöintijärjestelmästä huoneistotietojärjestelmään
ja tietopalvelu huoneistotietojärjestelmästä isännöintijärjestelmään
voidaan ottaa käyttöön. Taloyhtiöillä
on aikaa siirron tekemiseen vuoden
2022 loppuun asti.

Lähde ja lisätietoja: www.osakehuoneistorekisteri.fi

VRJ PUTKIREMONTTI
Kokemuksella
Ammattitaidolla
Yhteistyössä
Aina aikataulussa
Koteja kunnioittaen

Hei hallituksen jäsen!
Onko linjasaneeraus
ajankohtainen?
Ota yhteyttä ja tule
tutustumaan
putkiremonttityömaahan.

Putkiremontin
yhteydessä

VRJ KEITTIÖT
Mallikalustetila
VRJ Rakennus | Mittatie 24, 01260 Vantaa | Puhelin 020 7425 550 | info@vrj.fi | www.vrj.fi
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Kuvituskuva: iStock

Vuoden 2019 alusta käyttöön otettu uusi huoneistotietojärjestelmä muuttaa
jonkin verran osakehuoneistoihin liittyviä käytäntöjä. Huoneistojen vaihdanta
ja käyttö vakuutena on tähän asti perustunut paperisten osakekirjojen
siirtämiseen, mutta uuden järjestelmän avulla niitä koskevat tiedot ja
omistajamerkinnät voidaan rekisteröidä sähköisesti.

PAIKALLINEN TOIMIJA

PAIKALLINEN ROTARYKLUBISI TARVITSEE LISÄÄ IHMISIÄ,
JOILLA ON HALUA PARANTAA MAAILMAA
Rotary on eettisellä pohjalla yli 200 maassa toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, jolla on yli 1,2 miljoonaa
jäsentä. Suomessa ja Virossa on yhteensä 300 rotaryklubia, joissa on jäseninä yhteensä noin 10 300 rotaria.

Tule mukaan aikaansaamaan paljon hyvää
Yhteisösi jäsenenä, oman ammattisi edustajana, osaajana ja vaikuttajana sinullakin on
mahdollisuus tehdä ja saada aikaan paljon
hyvää. Rotary kokoaa yhteen tällaisia ihmisiä
kaikista kulttuureista ja ammateista. Rotary

tarvitsee ihmisiä, jotka haluavaa tehdä maailmasta paremman paikan.
Antamalla aikaasi ja osaamistasi yhteisiin projekteihin ja toimintaan voit vaikuttaa
niin oman paikkakuntasi kuin koko maailmankin hyvinvointiin.
Osallistua voi monin eri tavoin
On monia erilaisia mahdollisuuksia olla aktiivinen rotari. Voit olla mukana klubisi organisoimassa projektissa tai voit suunnitella
oman projektin. Auttamisen ja osallistumisen muotoja on loputon määrä, ja sinä itse
päätät, mikä on paras tapa vaikuttaa.
Rotary on hyväntekeväisyyttä ja palvelua,
verkostoitumista ja ammatillista pätevöitymistä sekä paljon enemmän. Jäseneksi voi
liittyä monesta eri syystä. Kaksi tärkeintä
ovat oman paikkakunnan auttaminen ja samanhenkisten vaikuttajien kanssa yhdessä
toimiminen.
Vantaa Myyrmäki -rotaryklubi kokoontuu tällä hetkellä ravintola Wanda’sin kabi-

netissa Paalutorin pohjoisreunalla. Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan Rotaryn toimintaan, ota klubiin yhteys kotisivujen kautta osoitteessa
http://myyrmaki.rotary.fi/.
Kuva: Antti Pihlajamäki

Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset
rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen samanmielisiä vaikuttajia tekemään hyvää omalla
paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on säännölliset
kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä
koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita. Rotary tunnetaan hyvin maailmanlaajuisesta nuorisovaihdosta.
Rotaryn näkyvin projekti on polion
poistaminen maapallolta. Mittavan kampanjan ansiosta poliotapaukset ovat vähentyneet maailmassa yli 350 000 tapauksesta
vuodessa lähes nollaan.

Kuvassa Vantaa Myyrmäki -rotaryklubin
presidentti Eero Ruohomäki
Teksti: Vantaa Myyrmäki -rotaryklubin
varapresidentti Mika Lehtonen

Me valvomme, jotta sinä voit ottaa rennosti

Rakennuttajatoimisto Misor-Rakenne Oy tarjoaa rautaiset ammattilaiset taloyhtiösi korjaushankkeiden valvontaan
ja projektinjohtoon. Valvomme hankkeen toteutusta silmä kovana hankesuunnittelusta takuuajan vakuuden vapauttamiseen saakka.
Lue lisää meistä: misorrakenne.fi tai pyydä tarjous: asiakaspalvelu@misorrakenne.fi
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Kuva: Lauri Karjalainen

Henkilöhaastattelussa Jyrki Hautapaakkanen:
Huoltomiehen työn suola ovat
antoisat asiakaskohtaamiset
Pitkän linjan huoltomiehen työn kohokohtia ovat arjen pienet onnistumiset ja tyytyväiset asiakkaat. Asiakkaiden kohtaaminen
on loppupeleissä kiinnostavampaa kuin koneiden käyttö.
Aluehuoltomies Jyrki Hautapaakkanen on toiminut kiinteistöalalla yhteensä
kolmisenkymmentä vuotta, joista 15 vuotta
Myyrmäen Huollossa. Ura alkoi laitosmiehen pestillä 1990-luvun alussa, ja uransa
aikana Hautapaakkanen on ehtinyt työskennellä samalla nimikkeellä myös muun
muassa Kauppakeskus Myyrmannissa.
– Ryhdyin takaisin rivihuoltomieheksi,
koska itsestä tuntui, että konehuoneet oli
jo nähty, Hautapaakkanen kertoo. – Halusin
jutella välillä ihmisten kanssa, joten palasin
niin sanotusti juurilleni, ja nyt on yhdeksäs
vuosi menossa aluehuoltomiehenä.
Hautapaakkasen hoidossa on kahdeksan Myyrmäen Huollon kiinteistöä,
joista yksi on Liesitorin palvelutalo ja loput
kerrostaloja.
– Palvelutalossa asuu vanhempaa väkeä, joten työ siellä poikkeaa vähän muista
kiinteistöistä, hän kertoo. Se ei miestä haittaa, päinvastoin. – Tavanomaisten tehtävien lisäksi saatan säätää televisiokanavia tai
etsiä kadonnutta salasanaa. Niin kiire ei ole
koskaan, etteikö ehtisi vaihtaa muutaman
sanan ja auttaa vähän arjessa. Huoneistokeikkoja ei ole joka päivä, mutta joka viikko
kylläkin.
Hautapaakkasen tiimissä työskentelee kolme henkilöä, ja hän repeää auttamaan myös muihin kohteisiin, jos apua
tarvitaan.
– Erikoisalaani on ilmastointipuoli, eli
jos tulee mitään koneisiin liittyviä ongelmia, niin minulta saa tietotaitoa ja tukea,
hän sanoo. Työn huippuhetkiä ovat kuitenkin kohtaamiset asiakkaiden kanssa ja tyytyväiset asiakkaat.
– Työ on mielekästä ja sitä jaksaa, kun
se koostuu säännöllisistä pienistä onnistumisista, Hautapaakkanen kertoo. – Meillä

on loistavat asiakkaat. Vaikka hyvää palautetta tulee harvakseltaan, niin kyllä se joka
kerta lämmittää.
Hautapaakkanen kertoo, että 30
vuoden aikana työnkuva on jonkin verran
muuttunut.
– Yhä enemmän on tekemistä tietokoneen ja automaation kanssa, ja niitä on
joutunut opiskelemaan. Hyvä kuitenkin,
ettei enää ole kelloja, joiden tahdissa joutuisi kulkemaan. Vaikka huoltokirjan täyttäminen on välillä vähän tylsää, niin kyllä automaatio kaiken kaikkiaan on helpottanut
työtä.
Huoltomiehen työssä ei yleensä kohtaa vauhtia tai vaarallisia tilanteita, mutta
jokunen vesivahinko ja kuolemantapaus on
jäänyt Hautapaakkaselle mieleen. Huoltomies on usein ensimmäinen huoneistoon
menijä, kun tällaista ikävää sattuu.
– Parasta työssäni on myös juuri
monipuolisuus, Hautapaakkanen tuumii.
– Aina tulee vastaan jotakin uutta, ja toimenkuva venyy ATK:sta koneen ajamiseen.
Kiinteistöpäällikkyys on välillä käynyt mielessä, mutta olen vähän tällainen oman
tien kulkija; haluan ennemmin tehdä itse
kuin neuvoa tai ohjata muita. Ennen eläkettä edessä on vielä kymmenisen tehokasta
työvuotta, joten katsotaan, mitä niihin saa
mahtumaan.
Hautapaakkanen kehuu, että työterveydenhuolto on 30 vuoden aikana kehittynyt ja työterveydenhuoltoon ja työkykyyn
kiinnitetään nykyisin paljon enemmän huomiota hammashoito ja näöntarkistukset
mukaan lukien. Töiden jälkeen Hautapaakkanen suuntaa asuntovaunulle Tammisaareen. Hän ylistää seudun kauneutta ja
kertoo, että paikallisten joukosta on vuosien aikana löytynyt monta hyvää ystävää.
Vaikka asuntovaunu olisi helppo siirtää
muuallekin, se ei todennäköisesti siirry tästä sydämeen käyneestä rannikkokohteesta
enää mihinkään.
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MYYRMÄEN ENSIMMÄISET ASUKKAAT
MUUTTIVAT VAAHTOUOMAAN
50 VUOTTA SITTEN
Ensimmäiset osakkaat muuttivat Vaahtorinne 4 -osoitteeseen
30.8.1969. Tällöin ja seuraavana vuonna muuttaneista muutama
asuu vielä tässä 90 huoneiston talossa. Viimeisin iso urakka oli
perinteinen linjasaneeraus, joka toteutettiin 2017–2019.
Sitä ennen oli uusittu julkisivujen ikkunat ja parvekkeiden ovet.

Myyrmäen Huolto toivottaa kaikille

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

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

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

VIKAILMOITUKSET
VIRKA-AIKANA:
Puh. 040 354 9319
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ma-pe

Puhelimitse
ma-pe

PÄIVYSTYS
VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA:
Puh. 040 731 1436

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 09.00–11.00
klo 12.00–14.00
ke
klo 13.00–17.00

Olemme jäsenenä:
 Isännöinnin auktorisointi ISA ry
 Isännöintiliitto
 Kiinteistöpalvelut ry

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi
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Vantaan kaupunki muisti taloudellisesti vakaan yhtiön
20-vuotisjuhlia rakennuksen seinään kiinnitettävällä kyltillä.
Samana vuonna 1989 Myyrmäen Huolto istutti puistomaisen
tontin pihalle kuusen, ja siellä se nyt kasvaa. Vaahtorinne 4:n
sijainti on hyvä ja rauhallinen, ja liikenneyhteydet toimivat.
Asukkaat ovat kokeneet alueen turvalliseksi, vaihtavat avoimesti
mielipiteitä ja kehittävät asioita yhdessä hallituksen kanssa.

