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– Sopimukseen kuuluu, että päivätoi-

mintayksikön asiakkaat suorittavat toi-

mipaikkansa kiinteistön (Liesikuja 7)

alueella avustavia kiinteistönhoitoteh-

täviä, kuten piha- ja tonttialueen kun-

nossapitotöitä, roskien lakaisua sekä 

jätehuoneen järjestyksen pitoa ja val-

vontaa, huoltotoimen päällikkö ANTTI 

KÄMÄRÄINEN selventää. – Autismisää-

tiö vastaa asiakkaidensa työnohjauk-

sesta, me olemme puolestaan toimitta-

neet heille työhön tarvittavat välineet 

sekä työntekijöille Myyrmäen Huollon 

logolla varustetut huomioliivit.

Tässä numerossa esitellään Myyrmäen 

Huollon uusia yhteistyökumppaneita 

eri toimialoilta. Kumppanuudessa voi 

olla kyse myös jostain aivan muusta; 

yhteisöllisyydestä ja sosiaalisesta yh-

teiskuntavastuusta. Autismisäätiön 

päivätoimintayksikkö oli yhteydessä 

Myyrmäen Huoltoon syksyllä, minkä 

seurauksena osapuolet allekirjoittivat 

toistaiseksi voimassa olevan sopimuk-

sen alkaen 1.11.2013.

 

AUTISMISÄÄTIÖSSÄ ILOITAAN 

ALKAVASTA YHTEISTYÖSTÄ 

– Meillä on ollut yksikkö Myyrmäessä 

seitsemän vuotta, mutta tämä on nyt 

ensimmäinen kerta, kun asiakkaamme 

pääsevät töihin. Vastaavasta toimin-

nasta meillä on positiivisia kokemuksia 

Käpylän toimintayksiköstä, Myyrmä-

en päivätoimintayksikön esimies LIISA 

VUOKILA toteaa. – Asiakkaamme koke-

vat työn kautta kuuluvansa osaksi yh-

teiskuntaa sen tasavertaisina jäseninä. 

Haluamme kuitenkin muistuttaa, että 

työsuoritteen ensisijainen tarkoitus ei 

ole olla tuotteliasta vaan antaa asiak-

kaillemme mahdollisuus tehdä jotain 

heille itselleen merkityksellistä. 

 

Autismisäätiön asiakkaat tekevät töitä 

keskimäärin kaksi kertaa viikossa, tun-

nin pari kerrallaan. Toivotamme uusille 

”työntekijöillemme”  menestystä tehtä-

vissään.

 

Tositeeveetä Pihlajiston tapaan

Yhteistyö- 
kumppanien  
rikkautta

Pihlajiston Satopihlajassa on viime 

kuukausina pyörinyt paljon vierasta vä-

keä ja TV-autoja. Eikä tässä kaikki, ensi 

vuonna lähiö tulee tutuksi myös laa-

jemmalle yleisölle: Satopihlaja valittiin 

kymmenien taloyhtiöiden joukosta TV-

ohjelmaan, missä kuvataan kuinka put-

kiremontti vaikuttaa asukkaiden arkeen 

ja elämiseen. Kymmenosainen sarja 

näytetään Ylen kanavalta syksyn 2014 

aikana. Tuotannosta vastaa Eyeworks 

Finland Oy.

Sisältötuottaja SANTTU PALM kertoo, 

että tuotantoyhtiö kartoitti useita ta-

loyhtiöitä ympäri Suomea, pääosin Hel-

singin ympäristössä. 

– Satopihlaja herätti kiinnostuksemme 

välittömästi siellä vallitsevan poikke-

uksellisen yhteisöllisyyden johdosta. 

Niin asukkaat kuin taloyhtiön hallitus 

ovat olleet kaiken aikaa innostuneita 

ja halukkaita yhteistyöhön, mutta suh-

tautuvat samalla hyvin realistisesti koi-

tokseen. Putkiremontti on jo itsessään 

iso ponnistus ja vaatii asukkailta paljon 

joustoa – nyt vielä kamerat tallentavat 

tunnelmia, joten kyllä tässä tsemppiä 

tarvitaan.  

Myös urakoitsija, isännöitsijä ja remon-

tin valvoja olivat samaa mieltä taloyh-

tiön valinnasta ja produktio oli tältäkin 

osin helppo käynnistää. Kuvaukset al-

koivat elokuussa ja jatkuvat aina re-

montin loppuun asti.

– Asukkaat ovat viime kädessä ohjel-

man kannalta tärkein linkki. Pyörimme 

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

ILMOITYSMYYNTI: Antti Kämäräinen, puh. 040 524 3890
antti.kamarainen@myyrmaenhuolto.fi

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

ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo Oy

JULKAISIJA: Myyrmäen Huolto Oy, Patotie 2, 01600 Vantaa
Puh. 09 530 6140

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

PAINOS: 15.000 kpl
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa

LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi
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nurkissa monta kuukautta ja ohjelman 

teko sekä itse putkiremontti varmasti 

aiheuttavat arkeen monenlaista mut-

kaa, Palm toteaa. – Ja koska kyseessä 

on dokumentti, ei ole meidän käsissä, 

miten sarja päättyy. Se jää sitten kaikki-

en nähtäväksi. 

Kiitämme kaikkia asukkaitamme positii-

visesta suhtautumisesta putkiremont-

tiin kuvauspäivien pyörteissä!

TOIMINTA-ALUE
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Pääkirjoitus

ASIAKASLÄHEINEN YHTIÖ

 

Myyrmäen Huolto Oy teki laajan yhteistyökumppanikilpailutuksen kesän 

2013 aikana, jossa haimme usealta eri alalta yhteistyökumppaneita. Kilpai-

lutus tehtiin niin, että huomioimme tarjouspyynnössämme myös taloyhtiöi-

den asukkaiden tarpeita: esimerkiksi putkiliikkeiltä pyysimme asukkaille 

kuuluvien töiden, kuten astianpesukoneen asennuksen hintaa. Tuntiveloi-

tushintojen lisäksi tarjokkaiden arvioinnissa käytettiin yksikköhintoja, tar-

vikealennuksen määrää, laskutuslisiä, päivystyspalveluiden mahdollisuutta 

sekä kokemuksiamme yhteistyöstä yrityksen kanssa. Esittelemme parhai-

ten kilpailussa menestyneet yritykset tässä lehdessämme. Suosittelemme 

kisassa valikoituneita yhteistyökumppaneitamme taloyhtiöille, sekä niiden 

asukkaille. Muistutan kuitenkin, että kilpailuttaminen kannattaa aina. 

 

Taloyhtiön hyvään hoitoon ja hallinnointiin sisältyy oleellisesti myös kiin-

teistötiedon ylläpito ja talouden pitkän tähtäimen suunnittelu. Yhtiöllä 

pitää olla selkeä näkemys rakennusten kunnossapitotarpeesta seuraavan 

viiden vuoden ajalle. Myyrmäen Huolto Oy on etsinyt asiakkailleen tähän 

työhön sopivaa yhteistyökumppania. Samalla suunnittelimme toimintamal-

lin, jolla saadaan riittävän laaja, mutta kustannuksiltaan kohtuullinen selvi-

tys rakennusten nykykunnosta. Tämän kuntokatselmuksen avulla taloyhtiö 

saa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja voi siten varautua tuleviin kor-

jaustoimenpiteisiin. 

Olemme huomioineet myös alueellemme muuttavien uusien asukkaiden 

tiedontarpeen tekemällä uusille asukkaille jaettavan veloituksettoman asu-

kastiedotteen. Siinä kerromme toimistojemme yhteystiedot ja aukioloajat 

sekä helpoimmat tavat olla yhteydessä meihin erilaisissa asioissa, kuten 

päivystys ja hätätyöt, ovenavaukset, vikailmoitukset, muuttoilmoitukset, 

osakeluetteloon merkitsemiset, autopaikat ja saunavuorot sekä osakkaan 

remontit. Tällä tiedotteella, kuten kaikella toiminnallamme, pyrimme jous-

tavaan ja sujuvaan palveluun alueemme asukkaille.

Rauhallista Joulua!
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Talossa tapahtuu

Viime numerossa julkistimme  

valokuvauskilpailun teemalla  

Elämää Myyrmäessä.  

Tässä kilpailun voittajan,  

KARI LEHTOVAARAN  

voittokuva “Lenkkipolulla”. 

Onnea Kari!

www.myyrmaenhuolto.fi

VALOKUVA-
KILPAILUN 
VOITTAJA

LOPPUVUODEN 
LIPUTUSPÄIVÄT:

6.12. 
Suomen itsenäisyyspäivä

8.12.
Jean Sibeliuksen päivä

JOULUN MUISTILISTA
	Tarkista, että ulkovaloissa on tarpeeksi suuri suojaus ja että sähkö kulkee vain ulkopisto- rasiasta valon lähteeseen	Muista kierrätys myös  joulunpyhien aikaan!	Jäähdytetty kinkunrasva  kuuluu bioroskikseen

 Joulupuu on rakennettu… 	 Käytäthän kuusen    koristeluun sähkövaloja 	Joulun jälkeen kuuset kerätään kauniisti kasaan jätepisteen ulkopuolelle 
	Kuusien keruusta vastaa HSY	Muista lakaista havut ja muut roskat yleisistä tiloista

KUULUUKO ASUKKAILLE 

PARKKIRUUDUN 

PUHDISTUS LUMESTA?

Kyllä kuuluu. Huoltoyhtiö 

auraa parkkialueen ajo-

väylät, asukkaat vastaavat 

kukin omasta parkki-

ruudustaan.
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www.jatke.fi

SUORAVELOITUS 
PÄÄTTYY 
– TILALLE UUSIA PALVELUITA

Myyrmäen Huollon isännöinnissä ole-

vien taloyhtiöiden osakkaille ja vuokra-

laisille suoraveloituksen päättyminen 

tarkoittaa, että suoraveloituksessa 

olevat vastike- ja vuokralaskut muute-

taan suoramaksuiksi ja e-laskuiksi. 

– Olemme päivittäneet ohjelmiston 

ja muutos tapahtuu yhteistyössä mei-

dän ja pankkien toimesta. Suoraveloi-

tusasiakkaiden ei tarvitse uusia sopi-

muksia pankkien kanssa, Myyrmäen 

Huollon talousjohtaja ELISA KOMI sel-

ventää. 

Suoraveloituksen tilalle tulee joko 

suoramaksu tai e-lasku. Suoramaksu 

on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joil-

la ei ole nettipankkitunnuksia tai jotka 

eivät niitä aktiivisesti käytä. 

– Tässä muodossa muuttuu oikeas-

taan vain palvelun nimi. Pankki veloit-

taa laskun asiakkaan tililtä eräpäivänä 

samaan tapaan kuin ennenkin. Las-

kuttaja lähettää tästä tapahtumasta 

asiakkaalle tiedon etukäteen kuten ai-

kaisemminkin suoraveloitusasiakkail-

le, Komi toteaa.

Jos asiakkaalla on verkkopankkitun-

nukset aktiivisessa käytössä, suorave-

loituksen tilalle tulee e-lasku. 

– E-lasku tulee ajallaan näkyviin asiak-

kaan verkkopankkiin. Pankki maksaa 

myös e-laskun automaattisesti erä-

päivänä asiakkaan tililtä, jos asiakas ei 

muuta halua. E-laskusta ei tule ilmoi-

tusta postissa, mutta asiakas voi tilata 

pankilta ilmoituksen sähköpostiin tai 

tekstiviestinä. Pankista riippuen tämä 

lisäpalvelu voi olla maksullinen, Komi 

jatkaa.

 – Haastavinta muutosvaiheessa on 

ollut, jos suoraveloitettava pankkitili 

ei ole ollut osakkeenomistajan oma 

tili. Suoraveloituksen muunnos ei ole 

silloin onnistunut. Samoin on tapah-

tunut, mikäli maksutilinä on yritystili. 

Näissä tapauksissa asiakas voi omas-

sa verkkopankissaan tilata e-laskun, 

kuten myös ne asiakkaat, jotka eivät 

ole olleet suoraveloituksen piirissä. 

Muutos saattaa olla isokin asia, joten 

meiltä saa myös jatkossakin laskut tar-

vittaessa paperisina.

Suomi on liittynyt Euroopan laajuiseen euro-
maksualueeseen SEPAan. SEPA on vuonna 2008 
käynnistetty kehityshanke, joka helpottaa ja 
nopeuttaa maksuliikennettä Euroopan sisällä. 
Kuluttajille ja laskunmaksajille näkyvin muutos 
on suoraveloituksen päättyminen vuoden 2014 
alusta alkaen.
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Palveluksessanne!

– Pyrimme huomioimaan valinnoissa 

muitakin asioita kuin pelkän hinnan. 

Kumppanuudessa on kyse luotettavuu-

desta, yhteisistä tavoitteista ja hyvästä 

palvelusta, Myyrmäen Huollon toimi-

tusjohtaja MIKA LEHTONEN toteaa. – 

Yhteistyökumppaneiden edut koskevat 

aina myös asukkaita eli sama hinta pä-

tee niin suuriin kuin pieniinkin muutos-

töihin tai tarpeisiin. 

TURVAYKKÖSET

Suomen suurin lukkoliike, Turvaykkö-

set, on ollut Myyrmäen Huollon yhteis-

työkumppani usean vuoden ajan. Val-

takunnallisesti toimiva yritys työllistää 

pääkaupunkiseudulla 70, koko maassa 

yhteensä noin 160 työntekijää.

– Myyrmäen Huollon alueella meillä on 

oma vakioasentaja, JUHA (Juice) SKIN-

NARI. Monelle hän onkin jo vuosien var-

rella tullut tutuksi ja kaikesta päätellen 

yhteistyö on sujunut hyvin, myyntijoh-

Myyrmäen Huolto Oy kilpailutti yhteistyökumppaneitaan eri sektoreilta kesän 2013 aikana. 

Kilpailutuksen tuloksena huoltoyhtiöön valittiin kultakin toimialalta kaksi yritystä palvelemaan 

niin yksittäisiä asukkaita, taloyhtiöitä kuin koko huoltoyhtiötä. Tässä numerossa esittelemme 

yhteistyökumppaneista kahdeksan. 

taja MARKKU OINONEN toteaa ja ker-

too, että sopimusasiakkaitaan he päi-

vystävät 24/7.  Oinonen mainitsee, että 

heidän toimialaansa kuuluu kaikki luki-

tus- ja turvallisuusalan toimet, lukuun 

ottamatta vartiointipalveluita. 

– Turvaykkösillä on muun muassa oma 

turvallinen avainhallintaohjelmisto, 

NAKS. Ohjelman avulla taloyhtiöiden 

kaikki avainliikenne tapahtuu sähköi-

sesti – lisäavaintilaukset, avainten luo-

vutukset sekä niiden määrän hallinta. 

Meidän mottomme onkin, että lukko on 

juuri niin turvallinen kuin avainten hal-

linta, Oinonen tietää. – Uusi versio jär-

jestelmästä tuli käyttöön marraskuun 

alussa. Nyt mukana on mahdollisuus 

hallinnoida myös muita kuin asunnon 

avaimia kuten lämpötolpanavaimia ja 

kulunvalvontatägejä. Näitä on saatavil-

la myös Oulunkylän, Koivukylän tai Fre-

dan myymälöistämme.

Oinonen tunnistaa Abloyn exec-mallin 

patenttisuojan vanhenemisesta johtu-

van keskustelun; nyt kyseistä avainta 

saa vapaasti kopioida.

– Tilalle on jo tuotu korvaava tuote, 

mutta se toki tarkoittaa koko lukitus-

sarjan uusintaa. Erityisesti taloyhtiöille 

on vaihtoehtoina Abloy Optima. Jos 

taloyhtiö on kuitenkin kiinnostunut asi-

asta, teemme veloituksetta laskelmia 

siitä, mitä lukitussarjan vaihto maksaa, 

Oinonen lupaa. 

JANNEN SÄHKÖTYÖ OY

JANNE POHJAKALLIO on toiminut yrit-

täjänä seitsemän vuotta, niistä noin nel-

jän vuoden ajan hän on toiminut Myyr-

mäen Huollon alueella. 

– Asun itsekin Myyrmäessä, joten alue 

on minulle hyvin tuttu. Tämä tarkoittaa 

myös, että apu on hädän hetkellä lähel-

lä, Pohjakallio naurahtaa. 

Jannen Sähkötyö tekee Myyrmäen 

Huollon asiakaskunnassa sähköhuol-

Jannen Sähkötyö Oy
Pyörrekuja 4 D 54 

Myyrmäki
01600 Vantaa

Janne Pohjakallio
Puhelin työ:  010 322 1350

Sähköposti: sahkotyo@jannen.fi

SÄHKÖASENNUKSET

OHJEITA OSAKKAILLE
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Pitkä kokemus ja alueen tuntemus ovat 

etumme; tunnemme talot hyvin – myös 

niiden vahinkohistorian – eikä kaikkea 

työtä tarvitse aloittaa alusta.

Myyrmäen Huollolle yritys tekee vesiva-

hinkojen kosteuskartoituksia, vuodon 

paikallistuksia sekä rakenteiden kuiva-

uksia.

– Myyrmäkeä rakennettiin osin jo 1960- 

ja -70 -luvuilla ja näillä taloilla alkaa olla 

ikää. Taloyhtiöiden hallitukset voivat 

vapaaehtoisesti tilata kartoituksia put-

kiston ja rakenteiden tilasta. Hyvissä 

ajoin kannattaa myös budjetoida ja 

suunnitella, mikäli putkiremontti tulee 

ajankohtaiseksi, Kirvesmäki tietää. 

Vesivahinkopalvelu kutsutaan paikalle 

usein, kun vahinko on jo tapahtunut. 

Ammattilaiset kuitenkin suosittelevat 

myös ennakoivia kartoituksia. 

– Yleensä meille tulee soitto, kun vet-

tä on jossain, mihin se ei kuulu. Huol-

toon kannattaakin ottaa yhteyttä, jos 

pinnoitteissa näkyy värimuutoksia tai 

jostain kuuluu poikkeuksellista veden-

tippumisen ääntä, kosteuskartoittaja 

ANTTI LAINE tietää. – On syytä muistaa, 

että ennakkoon tehty on aina kustan-

nustehokkaampaa kuin vahinkojen kor-

jaaminen. Myös itse vesi maksaa paljon 

eikä sitä kannata valuttaa hukkaan esi-

merkiksi vuotavissa WC-istuimissa.

Laine myös muistuttaa, että asukkaat 

voivat itse tehdä ”huoltotoimenpitei-

tä”.

– Hajulukot ja lattiakaivot olisi syytä 

puhdistaa säännöllisesti, jotta tuk-

to- ja korjaustöitä - kaikkea mikä liittyy 

sähköön. Työt hoituvat kolmen miehen 

voimin, jokaiselle heistä on käytössään 

täydellisesti varusteltu huoltoauto. 

Yhä enenevissä määrin töitä tehdän yh-

dessä muiden kiinteistöalan yhteistyö-

kumppaneiden kanssa.    

– Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuu-

luvat työtilaukset tulisi hoitaa huolto-

yhtiön kautta, osakkaan kunnossapito-

vastuulle liittyvät työt asiakas voi tilata 

suoraan urakoitsijalta, puhelimitse tai 

sähköpostitse.

Pohjakallio muistuttaa, että sähkötöi-

tä saa suorittaa ainoastaan alan am-

mattilaiset, poikkeuksena jokamiehen 

oikeuksiin kuuluvat pienet sähkötyöt, 

kuten sulakkeen ja lampun vaihto tai 

pistorasian kannen uusiminen.

– Tukesin sivuilta, kodin sähköturval-

lisuusoppaasta, löytyy tietoa itse teh-

tävistä pienimuotoisista sähkötöistä. 

Näin joulun alla on syytä tarkistaa pa-

lovaroittimet, jotta ikäviltä yllätyksiltä 

vältytään. 

UUDENMAAN  

VESIVAHINKOPALVELU OY

Vuonna 2007 perustettu Uudenmaan 

Vesivahinkopalvelu Oy on tehnyt yh-

teistyötä Myyrmäen Huollon kanssa pe-

rustamisestaan asti.

– Henkilökohtainen yhteistyöni Myyr-

mäen Huollon kanssa juontaa kuitenkin 

vuosituhanteen vaihteeseen, mutta sil-

loin eri yrityksen puitteissa, toimitus-

johtaja ESA KIRVESMÄKI muistelee. – 

– Asunto-osakeyhtiön vastuulle 
kuuluvat työtilaukset tulisi 
hoitaa huoltoyhtiön kautta, 
osakkaan kunnossapitovastuulle 
liittyvät työt asiakas voi 
tilata suoraan urakoitsijalta, 
puhelimitse tai sähköpostitse.

KP_13_TY_105_297.indd   2 15.2.2013   11.01

keumia ei pääse syntymään. Astianpe-

sukoneen letkujen ikääntyminen on 

myös yksi vesivahinkojen kestosuosi-

keista, ne siis kannattaa aika ajoin tar-

kistaa. Asukkaiden synninpäästöksi on 

kuitenkin sanottava, että vain muuta-

ma prosentti vesivahingoista aiheutuu 

inhimillisistä erehdyksistä. Yleisimmin 

taustalla on putkirikot tai laiteviat, Lai-

ne summaa.
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LUKKO-TIIMI OY
Unikkotie 9, 01300 Vantaa , Avoinna ark. 8-16 
puh. 0207 639 450, fax. 0207 639 451

 

Automatiikka, avainhallinnat, 
lukitus ja huolto, turvajärjestelmät, 
kalterijärjestelmät, 24h päivystyspalvelu.

LUKKO-TIIMI OY

Yrittäjä JUHA KOIVU on tehnyt yhteis-

työtä Myyrmäen Huollon kanssa kah-

deksan vuoden ajan, oman yrityksensä, 

Lukko-Tiimi Oy:n, nimissä nyt kolme ja 

puoli vuotta.

– On ollut hienoa palvella Myyrmäen 

Huollon asiakkaita pienissä korjaustöis-

sä sekä isoissa urakkahankkeissa, Koivu 

toteaa.  

Lukko-Tiimin kivijalka ovat lukkosepän 

työt, mutta osaamista ja ammattitaitoa 

löytyy myös sähköisistä valvontajärjes-

telmistä, henkilöturvallisuudesta sekä 

turvakalteroinnista. Myyrmäen Huollol-

le yritys tarjoaa peruslukkoliiketoimin-

nan lisäksi lukitussuunnitelmia, turva-

järjestelmiä ja 24 h päivystyspalvelua. 

Asukkaita ja yksityishenkilöitä yritys 

palvelee samoilla eduilla ja hinnoilla 

kuin huoltoyhtiötä.

– Arvoketjussamme asukas, taloyhtiö 

ja huoltoyhtiö ovat aina yhtä tärkeitä. 

Meihin voi olla suoraan yhteydessä vaik-

kapa lisäavainten tarpeessa tai annam-

me neuvoja asunnon tai loma-asunnon 

suojaamiseen. Turvallisuuden nimissä

tarkistamme kuitenkin aina, että henki-

löllä on lupa kyseisen asunnon lukituk-

siin. Aina kannattaa myös mainita, että 

on Myyrmäen Huollon taloyhtiöstä, Koi-

vu lisää. 

Lukko-Tiimin myymälä sijaitsee Tikku-

rilassa, toiminta-alue on koko pääkau-

punkiseutu. 

– Olemme Vantaan ainoa yrittäjäve-

toinen lukkosepänliike, panostamme 

erityisesti asiakaspalveluun ja olemme 

luotettava kumppani, Koivu toteaa. 

Koivu on Suomen Turvaurakoitsijoiden 

liiton hallituksen jäsenenä hieman huo-

lissaan alalla vallitsevista lieveilmiöistä. 

– Kuluttajien on syytä muistaa lukkoja 

ja turvallisuuslaitteita tilatessaan, että 

liike on valtuutettu Abloy-toimija. Va-

litettavasti alalla on myös epävirallista 

toimintaa, jolloin loppupeleissä asiakas 

on itse vastuussa, mikäli vahinkoja ta-

pahtuu. 

Omassa työssään Koivu pitää tärkeim-

pänä tyytyväistä asiakasta.

– Yksittäinen asiakas on aina yhtä tär-

keä kuin isompikin kokonaisuus, kiitet-

tävä asiakastyytyväisyys on hyvä mittari 

ja menestymisen ehto.  

– Olen iloinen, että sopimuksemme 

jatkuu. Moni taloyhtiö ja hallitus ovat 

tulleet vuosien aikana tutuiksi ja ura-

koimiamme taloyhtiöitä on jo kymme-

niä Myyrmäen alueella. Lämmin ja po-

sitiivinen henki välittyy sekä asukkaista 

että huoltoyhtiöstä. Täällä on mukava 

tehdä töitä,  Koivu tiivistää.

HELSINGIN  

HUONEISTOREMOINTOINTI

Tuttuus, turvallisuus ja luotettavuus. 

Siinä kolme tekijää, jotka yrittäjä OLLI 

MANNINEN nostaa yhteistyökumppa-

nuuden tärkeimmiksi tekijöiksi. 

Manninen on tullut itse tutuksi – huol-

tomiehille, isännöitsijöille ja asukkaille - 

toistaiseksi lähinnä Pihlajiston alueella.

– Itse asiassa olen tehnyt Pihlajiston 

Huollolle remontteja kymmenen vuo-

den ajan, siis jo ennen kuin Myyrmäen 

Huolto otti Pihlajiston Huollon asuk-

kaat hoidettavikseen.

 – Työtilaukseni tapahtuvat aina huol-

toyhtiön kautta, on kyseessä sitten ta-

loyhtiön yleisten tilojen tai asuntokoh-

taiset korjaustyöt. Pääosin teen pieniä 

remonttihommia niin sisällä kuin ulko-

na – kylpyhuoneremontointia, maala-

ushommia, korjaustöitä tai vaikka ulko-

kattojen paikkausta. Erityisosaamiseeni 

kuuluu myös metallityöt. 

– Huollosta otetaan usein yhteyttä 

myös erilaisten vahinkojen yhteydessä, 

esimerkiksi jos vesivahinko on aiheutta-

nut materiaaleihin tuhoa. 

Manninen on tehnyt remontointitöitä 

jo pian parinkymmenen vuoden ajan. 

Kokemusta ja näkemystä siis on kart-

tunut kosolti. Ajan ilmiöistä harmaa ta-

lous ja halpa työvoima huolestuttavat 

häntä eniten.

– Valitettavasti halpa hinta ja laatu eivät 

– Yksittäinen asiakas on aina 
yhtä tärkeä kuin isompikin 
kokonaisuus, kiitettävä 
asiakastyytyväisyys on hyvä 
mittari ja menestymisen ehto.  
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aina kohtaa. Asiakkaan näkökulmasta 

on tärkeää, että työntekijöillä on vakuu-

tusasiat kunnossa. Pimeästi maksettu 

työ jää aina maksajan vastuulle, jos va-

hinkoja pääsee tapahtumaan. Kotitalo-

usvähennys on onneksi edesauttanut 

ammattimiesten valitsemista remon-

tointihommiin, Manninen kiittelee. 

Omaksi edukseen Manninen mainitsee, 

että hän tekee töitä yksin. 

– Pienenä firmana pystyn reagoimaan 

nopeasti. Pystyn aina seisomaan myös 

laadun takana. Mikäli korjaushomma 

vaatii lisäosaamista, reservistä löytyy 

kyllä eri alojen ammattilaisia. 

SUOMEN SÄHKÖHUOLTO OY

Myyrmäen Huollon yhteistyökump-

paniksi muutaman vuoden tauon jäl-

keen palanneessa Suomen Sähköhuol-

lossa ollaan tyytyväisiä.

– Alue ja ihmiset ovat meille tuttuja, 

olimmehan Myyrmäen Huollon pää-

toiminen säh-

k ö u r a k o i t s i j a 

usean vuoden 

ajan.  Hävisimme 

edellisen kilpai-

lutuksen, mutta 

nyt tarkistimme 

hintatasomme ja 

olemme mukana 

jälleen, huolto-

työnjohtaja TIMO HEIKKILÄ toteaa. 

Suomen Sähköhuolto kasvoi loka-

kuun alussa yrityskaupan myötä; teki-

jöitä on nyt yli 50.

– Toimialaamme on kaikki sähköön 

liittyvä aina pienistä korjaustöistä 

isoihin urakoihin, tekninen johtaja 

JARI SALIN listaa. – Hedengren Se-

curityn asennusoston myötä vahvuus 

kasvoi 24 sähköasentajalla. Volyymi 

on ehdottomasti meidän voimavara; 

lomat tai sairauslomat eivät vaiku-

ta töiden hoitamiseen. Myyrmäen 

Huollolle yritys tekee 

päivittäisiä sähköhuol-

totöitä – sekä taloyh-

tiöille että asukkaille. 

Sopimusasiakkaalle 

myös päivystys toimii 

ympäri vuorokauden.

– Asukkaiden työtila-

ukset olisi hyvä tehdä 

huollon kautta, silloin kai-

killa osapuolilla on selvää, mitä talossa 

tapahtuu. Hintataso on sama kaikille, 

Salin painottaa. – Ja muistutamme vie-

lä, että uteliaisuus ei sähköhommissa 

ole suositeltava vaihtoehto. Ammatti-

mies olisi syytä kutsua paikalle melkein 

muissa hommissa kuin lampun vaihdos-

sa. Apu on tarpeen aina, jos johdoissa 

ja pistorasioissa on fyysisesti näkyviä 

muutoksia. Näin joulun alla parveke-

valojen osalta on hyvä varmistaa, että 

niissä on riittävä suojausluokka ja ettei 

sähköä vedetä sisäpistokkeista. 

Suomen Sähköhuolto  

tuottaa luotettavaa kiinteistön  

sähkönhuoltopalvelua asiakkaille  

liikekiinteistöihin, teollisuuteen ja  

asuinkiinteistöihin.
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Heikkilä muistuttaa taloyhtiöitä, että 

ulkovalaistuksiin käytettävien eloho-

pealamppujen valmistus päättyy ensi 

vuonna. 

– Teemme veloituksetta kustannusarvi-

oita, mitä uusien led-lamppujen vaihto 

maksaa. Loppupeleissä kyse on myös 

energiansäästöä, Heikkilä tietää.

RKM-KUIVAUSTEKNIIKKA 

Myyrmäen Huollon uusi sopimuskump-

pani on pääkaupunkiseudulla, Uudella-

maalla ja Keski-Suomessa toimiva RKM-

Kuivaustekniikka. 

– Toimialaamme kuuluu muun muassa 

kosteus- ja sisäilmamittaukset, vesi-

vahinkojen kartoitukset, korjaukset ja 

toimenpidesuunnitelmat sekä lämpö-

kamerakuvaukset, aluepäällikkö KEIMO 

AHOKANTO listaa. – Olemme tehneet 

Myyrmäen Huollolle aikaisemmin muu-

tamia yksittäisiä toimeksiantoja. Nyt 

kun olemme sopimuskumppani, työn 

tilaaminen ja sen toteuttaminen on 

kummallekin osapuolelle helpompaa. 

Taloyhtiölle selvää etua tuo sopimus-

hintojen hyödyntäminen. Alue on meil-

le monessakin suhteessa mieluisa, eikä 

vähiten siksi, että lähin toimipisteemme 

sijaitsee Koivuhaassa. 

 RKM-Kuivaustekniikalla on omia yhteis-

työ- ja vuosisopimuksiaan vakuutusyh-

tiöiden kanssa. Käytännössä tämä tar-

koittaa, että vahinkohetkellä raportti 

lähtee suoraan vakuutusyhtiölle ja asi-

anomaisille tiedoksi. – Asiakkaalle tämä 

tarkoittaa nopeampaa käsittelyaikaa, 

Ahokanto tietää. 

Asukkaita Ahokanto kehottaa pitämään 

vesihanat suljettuina, kun pesukoneita 

ei ole käytössä ja kaivot puhtaana sekä 

huomioimaan, mikäli kodin pinnoitteis-

sa näkyy muutoksia, kuten irronneita 

laattoja ja auenneita saumoja. Taloyh-

tiöitä hän kannustaa ennakoiviin tarkas-

tuksiin. 

– Kun ollaan ajoissa liikkeellä, vahingot 

ja kustannukset jäävät pienemmiksi.  

Hätätilanteita varten meillä on ympä-

rivuorokautinen päivystys. Muistutan 

kuitenkin, että työn tilaaja on aina en-

sisijaisesti vastuussa, joten tilanteen 

kiireellisyys kannattaa tarkasti arvioida. 

JJT-RAKENNUS OY

Nurmijärveläinen JJT-Rakennus on 

Myyrmäen Huollon yhteistyökumppani 

jo pian kahdenkymmenen vuoden ta-

kaa. Yhteistyötä on tehty niin pienissä 

kuin suuremmissakin remontointi- ja 

saneerauskohteissa, parasta aikaakin 

menossa on kymmenkunta erikokoista 

urakkaa.

– Teemme kaikkia rakennusalan töitä 

– lukuun ottamatta LVIS-hommia – niin 

taloyhtiöille kuin yksityisasiakkaille, 

toimitusjohtaja, pitkän linjan yrittäjä  

TOMMY MORELIUS kertoo. – Lisäksi 

meillä on puusepän liike, joten toimi-

alamme on rakennussektorilla varsin 

laaja. Ja se mitä emme itse pysty hoita-

maan, hoidamme laajan yhteistyökump-

paniverkostomme kautta. 

Yrityksensä erityisosaamisalueeksi Mo-

relius mainitsee kosteiden tilojen työt, 

tekijöiltä löytyy tähän VTT-sertifikaatti. 

– Taloyhtiöille teemme pääosin huo-

neistoremontteja, mutta myös yleisten 

tilojen, kuten vaikkapa saunaosastojen 

saneerausta tai rappukäytävien kun-

nostuksia. 

Morelius uskoo pitkän kumppanuus-

suhteen salaisuudeksi kohtuullisen hin-

tatason, luotettavuuden ja työn laadun. 

Sopimuskumppanina JJT-Rakennuksen 

palvelut ovat taloyhtiöille ja asukkaille 

samanhintaisia. 

– Mottomme on kautta vuosien ollut, 

että meihin voi olla yhteydessä ympäri 

vuorokauden. Toimintatapaamme kuu-

luu myös, että emme veloita suunnit-

telukäynnistä. Mitä tulee työmäärän ja 

-kustannusten arviointiin, haluamme 

antaa asiakkaalle aina vähintään suulli-

sen lupauksen hinnasta - ja siinä pysy-

tään. 

– Mottomme on kautta  
vuosien ollut, että meihin  
voi olla yhteydessä ympäri  
vuorokauden. 
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Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18   
Silvastintie 2, 01510 Vantaa  P. 09 825 550

Näin löydät meille

Olemme Jumbon vieressä

Näin löydät meille

Jäte palaa 
energiaksi

Vantaan Energia 

on luotettava ja 

vastuullinen 

ympäristösertifioitu 

yritys.

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä 
kierrätykseen kelpaamattomasta 
sekajätteestä ympäristöä ja luonnon-
varoja säästäen. Jätevoimala valmistuu 
vuonna 2014.
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Puheenjohtaja Timo Heinonen As Oy Myyränniitty

Varapuheenjohtaja Esko Mannermaa As Oy Myyrinkorpi

Jäsenet  Johan Berghäll As Oy Myyrinkoto

 Markku Lemmilä As Oy Myyränpesä

 Roni Penttilä As Oy Myyrinranta

 Arja Äyräväinen As Oy Myyrinrunko

Varajäsen Pirkko Innamaa As Oy Myyrinpaju

Myyrmäen Huollon
hallitus uudistui
23.10.2013 alkaen
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Mielipide
ELÄKKEELLE MYYRMÄEN  

HUOLLOSTA

Kauan, kauan sitten sain ensikontak-

tin Myyrmäkeen, kun ajoimme juomia 

työmaaruokalaan, jonnekin sinne (kä-

sittääkseni Myyrinpesän parkkipai-

kalle). Myyrmäki oli silloin pelkkää 

metsää, enkä tiennyt siitä silloin vielä 

mitään. Aikanaan kuitenkin ihastuin 

alueeseen ja Myyrmäen Huollosta tuli 

pitkäaikainen työpaikkani ja Myyrmä-

estä myös asuinpaikkani. 

 

Alue on kasvanut ja tuskin monelle-

kaan Myyrmäki on enää täysin tun-

tematon nimi. Olen toki ehtinyt asua 

monilla eri alueilla Helsingissä ja Van-

taalla, mutta elämän virtojen myötä 

Myyrmäki tuntuu “oikealta kodilta”. 

Myyrmäki kasvaa ja kehittyy jatkuvas-

ti - sitä olen seurannut ensimmäisten 

talojen rakentamisesta lähtien. Vaik-

ka olosuhteiden pakosta asunkin ny-

kyisin Pähkinärinteessä, on Myyrmäki 

aina mielessäni se ykkönen.

Alueen talojen hyvä ylläpito vaatii 

kunnollisen kiinteistönhoitoyhtiön. 

Myyrmäen Huolto oli Myyrmäen alu-

een tienraivaaja. Kiinteistönhoidon 

vaatimukset ovat lisääntyneet paljon 

ja paljon on Myyrmäen Huoltokin ke-

hittynyt. Vain muutamia asiakkaita 

olemme menettäneet, mutta olem-

me saaneet niitä paljon lisää. 

Minulla reilut 37 vuotta Myyrmäen 

Huollossa merkitsivät elämän vakiin-

tumista ja hyvää työpaikkaa. Voin 

sanoa, että viihdyin työpaikassani ja 

muidenkin pitkät työsuhteet yhtiössä 

kertovat tätä samaa.

Toki myös kritiikkiä tulee monesta 

suunnasta. Taloyhtiöt antavat palau-

tetta yhtiön toiminnasta ja yhtiön 

oma hallituskin on joskus erimielinen 

siitä, miten asiat pitäisi hoitaa, mutta 

minun mielestäni yhtiö on kuitenkin 

toiminut hienosti asiakkaita kuunnel-

len. Eihän yhtiö voi olla huono, kun se 

on toiminut yli 40 vuotta alueella niin, 

että taloyhtiöt pysyvät sen asiakkai-

na, eikä niin myöskään siksi, että työn-

tekijätkin viihtyvät siellä. Minullakaan 

ei ollut mitään kiirettä eläkkeelle. 

Olisin päässyt jo muutamaa vuotta 

aikaisemmin, mutta koska työni oli 

mukavaa ja vaihtelevaa jatkoin työs-

kentelyä. Jatkakaa samalla linjalla. 

Hyvä MYYRMÄKI!

MORITZ KANNASPURO

Vantaa: Petikontie 5, 01720 Vantaa p. (09) 5465 1500 Palvelemme: ark 6.30–19, la 9–16

Tapetit
Laatat
Parketit
Laminaatit

RTV-Petikosta kaikki kotisi pintamateriaalit!
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KOHTI TEHOKKAAMPAA 
KIERRÄTYSTÄ

Uuden jätelain tavoitteena on, että 

vähintään 50 prosenttia yhdyskunta-

jätteestä kierrätetään vuoteen 2016 

mennessä. Jätelain uudistuksen taus-

talla on tosiasia, että jätteen määrä, 

jätteen kierrätys ja muu hyödyntämi-

nen eivät ole vähentyneet toivotulla 

tavalla ja tavoitteiden mukaisesti. 

2000-luvulla ympäristönsuojelu on 

kuitenkin kaiken kaikkiaan nostanut 

asemiaan ja kestävän kehityksen ta-

voite on totta niin Suomessa, EU:ssa 

kuin muuallakin maailmassa.  Se jäte, 

mikä ei sovellu kierrätykseen, on tar-

koitus käyttää energianlähteenä. Jat-

kossa vain pieni osa jätteestä päätyy 

kaatopaikalle. Vastauksensa tälle tar-

peelle antaa myös Itä-Vantaalle, Kehä 

III:n ja Porvoontien risteykseen, vuon-

na 2014 nouseva jätteenpolttolaitos. 

Kierrätyshengen mukaisesti laitos 

tulee tuottamaan sekä sähköä että 

lämpöä – lämmöntuotosta jopa puo-

let Vantaan tarpeesta. 

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait astuivat  
voimaan 1.5.2012 alkaen. Edellinen jätelaki on  
vuodelta 1993, joten aika on ollut valmis  
muutokselle 

MITEN UUSI JÄTELAKI NÄKYY  

MYYRMÄEN HUOLLON TALOISSA?

Myyrmäen Huollon taloyhtiöiden 

asukkaille uusi jätelaki näkyy konk-

reettisesti kahtena uutena, 240 litran 

jäteastiana: lokakuun alusta lähtien 

taloyhtiöiden jätetiloista on löytynyt 

astiansa myös lasi- ja metallijätteille.

– Osassa taloyhtiöistämme astiat ovat 

hallituksen toiveista toimitettu jo ai-

kaisemmin, nyt ne löytyvät kaikista, 

isännöitsijä MATTI TÖRRÖNEN tietää. 

– Muutokset aiheuttavat toki aina 

myös hieman sopeutumista. Meillä 

esimerkiksi uudet, HSY:n, jäteastiat 

jouduttiin jo kertaalleen vaihtamaan, 

sillä olemme alueella tehneet pää-

töksen keskittää palvelut Lassila & 

Tikanojalle. 

Isännöitsijä ARJA PIHLAKARI haluaa 

edelleen muistuttaa asukkaita jättei-

den lajittelusta.

– On tärkeää, että jätteet laitetaan 

niille kuuluviin astioihin. On hienoa, 

että yhteiskunta toteuttaa pyrkimys-

tä kestävään kehitykseen ja kierrätyk-

seen, jokaisen tulisi nyt omalta osal-

taan olla mukana muutoksessa.

Pääkaupunkiseudun 
jätehuoltomääräysten mukaan 
kiinteistön on järjestettävä 
sekajätteen keräyksen lisäksi:

  biojätteen keräys, jos 
 asuinhuoneistoja on 
 vähintään 10  

  kartongin keräys kiinteistöillä,
 jos asuinhuoneistoja on
 vähintään 20 (1.1.2014 alkaen
 10 asuinhuoneistoa)

  lasipakkausten ja pienmetallin
 keräys 1.1.2014 alkaen, 
 jos asuinhuoneistoja on
 vähintään 20 

Määräysten mukaan sekajätteeseen 
ei saa laittaa keräyskelpoista 
paperia. Vaaralliset jätteet on 
toimitettava keräykseen.

Vectorstock

ScanStockPhoto
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Henkilöhaastattelussa 
ANTTI KÄMÄRÄINEN

Olen ollut Myyrmäen Huollon palve-

luksessa vuosia jo tusinan verran. Tällä 

hetkellä toimin huoltotoimen päällikkö-

nä, mutta kokemusta on kertynyt myös 

kentältä ja kaikesta siitä välillä. Työn 

alla on parasta aikaa huoltosopimusten 

uusiminen kiinteistökohtaisesti sekä 

kiinteistöhuoltotoiminnan kokonaisval-

tainen kehittäminen. Päivittäistoimin-

toihin kuuluu myös asiakaskontaktit 

sekä asiointi sidosryhmien kanssa. Li-

säksi tietysti työnjohdon ja muun hen-

kilöstön kesken käytävät keskustelut ja 

puhelut sekä muut töiden järjestelyt, 

jotta työnjohto sekä kiinteistönhoita-

jat pystyvät suoriutumaan työtehtävis-

tään. Huoltopuolen rekrytoinnit ovat 

kesän ja syksyn aikana olleet myös ajan-

kohtaisia.

Meillä on aivan loistava tiimihenki: asi-

oista uskalletaan olla myös eri mieltä, 

jolloin syntyy loistavia ideoita ja kehi-

tystä toiminnoissa. Jotain kaiketi ker-

too työnantajan toiminnasta myös pieni 

vaihtuvuus kiinteistönhoitajien keskuu-

dessa. Itse nautin työn tekemisestä ja 

haasteista, töihin on kiva tulla! Totta 

kai kohdalle osuu myös huonoja päiviä, 

mutta se ei saa näkyä asiakassuuntaan 

tai työympäristöön - eikä myöskään ko-

tona. Lähimmät työkaverit ovat paras-

ta A-ryhmää, huumori lentää ja nauru 

raikaa. Jokaisessa päivässä on jotain 

hyvää, vastapuolella kiire on suurin 

haaste: sähköpostia pukkaa ja näin tal-

visaikana voi tulla eteen odottamatto-

miakin tilanteita, jos lunta tulee kuten 

viime vuosina. 

Muutin Myyrmäkeen nuorena poikana 

vuonna 1990, alun perin tulin muuta-

maksi kuukaudeksi lumitöihin, joten 

reissu on hiukan venynyt. Työn ohessa 

olen suorittanut kiinteistöhoitajan ja 

kiinteistötyönjohtajan tutkinnot. Paras-

ta aikaa luen johtamisen erikoisammat-

titutkintoa, valmista pitäisi olla vuoden 

lopussa... 

Perheeseeni kuuluu vaimo sekä kolme 

lasta, (14- ja 12-vuotiaat tyttäret sekä 

8-vuotias poika), lisäksi nurkissa pyörii 

persialainen kissa. Harrastan penkkiur-

heilua, sulkapalloa sekä ristikoiden te-

kemistä, (olen niittänyt mainetta turhan 

tiedon mestarina), työmatkat kuljen 

kävellen vuoden ympäri. Arjessa suuri 

kiitos kuuluu vaimolle lasten harrastus-

ten juoksuista - itse en ehtisi kaikkeen 

mukaan. Mutta muuten meillä kotityöt 

hoitaa se ken ehtii. 

Oma asunto on meille 

suomalaisille suuri taloudellinen 

investointi, johon sijoitetut rahat 

ovat turvassa – vai ovatko?

Millainen suunnitelma sinulla  

on omaisuutesi turvaksi?

■ Mihin talosi ylläpitoon

 varatut rahat pitäisi

 kohdistaa tulevina vuosina?

■ Mitä korjata seuraavaksi?

■ Onko talosi energiatehokas?

Fatman Oy tuottaa ajan tasalla 

olevaa tietoa talosi kunnosta, 

jonka avulla voit tehdä oikeat 

päätökset ylläpidosta.

PALVELUJAMME OVAT mm. 

■ KUNTOKARTOITUKSET

■ SÄHKÖINEN HUOLTOKIRJA

■ ENERGIAKATSELMUKSET

■ ENERGIATODISTUKSET

■ SISÄILMASELVITYKSET

KYSY LISÄÄ: 

Fatman Oy, 0207 690 500

info@fatman.fi

www.fatman.fi
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WILLE 655C
Myyrmäen Huolto Oy varautuu talveen uudella Wille 655C  

kiinteistönhoitokoneella

Wille on painoluokassaan markkinoiden suosituin malli; lujatekoisella 

koneella ja tehokkaalla kuormaajalla onnistuu raskaammatkin 

lumenkuormaustyöt. Kone on hiljainen ja polttoainetaloudellinen ja sen 

viimeistelty varustus tekee työskentelystä mutkatonta ja tuotannollisesti 

tehokasta. Monipuolisuutensa vuoksi Wille soveltuu laaja-alaisesti erilaisiin 

työtehtäviin. Antaa lumen tupruttaa!

MYYRMÄEN HUOLTO  PALVELEE MYÖS  JOULUNPYHINÄ:
Toimistomme on suljettunaajalla 24.12. - 26.12.2013

5.12. ja 23.12. sekä 31.12.2013 suljemme kello 14.00

Toimistomme ollessa suljettuna, tavoitat päivystävän huoltomiehen  numerosta 040 7311 436

TOIMISTO MYYRMÄKI:
Patotie 2, 01600 Vantaa
Puh. (09) 530 6140

Puhelimitse
ma-pe klo 08.00 - 16.00

Asiakaspalvelu on avoinna 
kävijöille 
maanantaisin klo 08.00 - 17.00
sekä ti-pe  klo 08.00 - 16.00

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

Puhelimitse
ma-pe klo 08.00 - 16.00

Pihlajiston asiakaspalvelu on 
avoinna kävijöille
ma, ti, to, pe klo 10.00 - 14.00 
ke  klo 13.00 - 17.00

VIKAILMOITUKSET:
Puh. (09) 530 61430
Arkisin klo 07.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)

PÄIVYSTYS:
Puh. 040 7311 436
Arkisin klo 15.30 - 07.00
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h

Olemme jäsenenä:
	Isännöinnin auktorisointi ISA ry
	Isännöintiliitto
	Kiinteistöpalvelut ry


