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TOIMINTA-ALUEET

Myyrmäki
Myyrmäen keskustan rakentaminen
jatkuu. Kaupunginvaltuuston elokuun
lopussa hyväksymän kaavan mukaisesti keskustaan haetaan tehokasta,
korkeatasoista ja omaleimaista rakentamista.
Elokuussa Myyrmäessä käynnistyi
senioreiden asumiskeskuksen rakentaminen Ruukkukujalle. VAV Palvelukodit Oy:n rakennuttamaan keskukseen
tulee 199 asuntoa, joista 135 on palveluasuntoja ja 64 ryhmäkotipaikkoja.
Rakennus valmistuu vuoden 2019 aikana.
Asuintalojen rakentaminen Myyrmäen keskustassa alkaa arviolta kesällä 2018. Uudessa asemakaavaehdotuksessa keskustan maankäyttöä
tehostetaan, joten korttelialueiden
rakentamisen määrä kasvaa, samoin
kerroskorkeudet. Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle
kolmeen kortteliin sijoittuu noin 600

asuntoa sekä katutasoon liike-, myymälä- ja ravintolatilaa.
Paalutori säilyy nykyisen kokoisena tapahtuma- ja kauppatorina ja pohjoispuolelle tulee uusi toiminnallinen
aukio, Ruukkutori. Paalutorin asema
länsivantaalaisten kokoontumispaikkana vahvistuu. Ruukkutorille taas
suunnitellaan kahviloita ja ravintoloita
sekä kivijalkaliikkeitä. Alueen materiaaleihin, kalustukseen, valaistukseen,
kasvillisuuteen sekä näkymiin kiinnite-

tään erityisesti huomiota. Valinnoilla
halutaan luoda viihtyisät puitteet oleskelulle, läpikululle ja erilaisten kaupunkitapahtumien järjestämiselle.
Asemakaavaa ja julkisen ulkotilan
yleissuunnitelmaa tehtiin monipuolisesti yhteistyössä alueen asukkaiden
kanssa muun muassa mobiiliapplikaatiota ja 3D-virtuaalipeliä hyödyntäen.
Alue valmistuu kokonaisuudessaan arviolta vuonna 2021.

Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta: www.vantaa.fi/myyrmaenkeskusta
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– Viemäreiden sukitusurakka on
loppusuoralla. Alkusyksystä alkoi käyttövesiputkiston ja kylpyhuoneiden
korjausten suunnittelu. Harkinnassa
on myös taloyhtiön tietoliikenneverkon sekä sähkötöiden uudistaminen
remontin yhteydessä, Nenonen listaa.
Koko asuinaluetta koskeva suuri muutos tulee olemaan, jos vanhan
ostarin purkutyö toteutuu. Omistajien
taholta on tullut viitteitä, että kasvojenkohotus olisi lähivuosina ajankohtainen. Muun muassa Alepan ja kirpputorin tilalle on suunnitteilla vanhuksille
osoitettua asuntokantaa ja palveluita.
Kaupunki on antanut tukensa projektille, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

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

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

ILMOITUSMYYNTI: puh. 040 178 2333,
avittamo@avittamo.fi

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

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

PAINOS: 16 700 kpl PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa

ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo2Oy

LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi

Kannen kuva: iStock

Pihlajiston rakennuskanta käsittää paljon 1970-luvun taloyhtiöitä. Nyt nämä
rakennukset ovat tulleet ikänsä puolesta siihen vaiheeseen, että isommille
ja pienemmille remonteille on tarvetta. Kesän ja syksyn aikana Pihlajistossa
tehtiin pienremontteja seitsemässä
Myyrmäen Huollon taloyhtiössä: parannettiin julkisivua ja korjattiin autopaikkoja, rakennettiin jätekatoksia ja
tehtiin maansiirto- sekä vedeneristysurakoita.
Isännöitsijä Tuomo Nenonen uskoo, että seuraavien viiden vuoden aikana putkiremontti on joko jo tehty tai
suunnitteilla useimmissa taloyhtiöissä.
Suurin urakka on tällä hetkellä menossa AS Oy Tiirismaantornit -taloissa.

Kuva: Lauri Karjalainen

Pihlajisto

Kuva: Mika Lehtonen

Pääkirjoitus
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MUUTOSTEN TIELLÄ
Myyrmäki elää muutosten aikaa. Keskustaan tulee paljon uusia
asuntoja sekä palvelu- ja liiketiloja. Myös olemassa olevia taloja
korjataan kiihtyvällä vauhdilla. Myyrmäen Huollon taloyhtiöissä sekä
Myyrmäessä että Pihlajistossa vanhimpien talojen putkiremontit
ovat alkaneet.
EU laatii samaan aikaan uusia standardeja, jotka tulevat
vaikuttamaan myös asumiseen ja isännöintiin; tietoturva,
ympäristöystävälliset tuotteet ja työtavat, kierrätys, yhdenmukaiset
toimintamallit, turvallisuus ja digitaalisuus. Nämä lisäävät
osaamistarvettamme. Samalla asumisen palveluiden merkitys
kasvaa ja osaavia ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita on yhä
vaikeampi löytää. Kaiken tämän muutoksen keskellä meidän
täytyy pitää huolta maamme kansallisomaisuudesta, teidän
taloyhtiöistänne.
Olemmekin asettaneet itsellemme kovia tavoitteita. Kehitämme
dokumenttien hallintaa ja tiedottamista, varmistamme laatuamme,
huolehdimme henkilöstömme fyysisestä ja psyykkisestä
jaksamisesta sekä varaudumme monilla tavoin alueellamme
alkaviin mittaviin korjaushankkeisiin.
Mielestämme yhteistyössä on voimaa. Yhteistyö kumppaniverkoston yritysten kanssa, yhteistyö asiakkaittemme kanssa
ja yhteistyö omistajiemme kanssa luo meille laajan pohjan
menestymisen mahdollisuudelle. Yhtiömme omistaa Myyrmäen
alueen taloyhtiöt. Meillä ihminen hoitaa asioita toiselle ihmiselle.
Ihminen, joka työskentelee lähellä ja jonka sinäkin tunnet.

Talviterveisin,
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Jos aina pitää kiirettä,
ei koskaan ehdi tehdä mitään.
Pikku Myy

Kuvituskuvat: iStock ja Thinkstock

Talossa tapahtuu
MUISTA MYÖS
SÄHKÖISET PALVELUMME
Osoitteessa

myyrmaenhuolto.fi/
sähköiset palvelut
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MISTÄ TEEMASTA
HALUAISIT LUKEA
KEVÄÄN LEHDESSÄMME?
Juttuvinkkejä voi lähettää
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avittamo@avittamo.fi
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NIMITYKSIÄ

TOIMISTOMME

Myyrmäen Huollossa

palvelee:

Kiinteistönhoitaja Jani Liukkonen on nimitetty
1.7.2017 alkaen työnohjaajaksi.

MYYRMÄEN HUOLLON
POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Jari Ahtee aloitti isännöitsijänä Myyrmäessä 31.7.2017.
Aleksi Hakanen aloitti kiinteistönhoitajana 9.8.2017.








Kari Partanen palasi Myyrmäen Huoltoon 1.9.2017
toimien kiinteistönhoitajana ja kiinteistönhoitokoneen
kuljettajana.
Mia Koivuniemi palasi kiinteistöassistentiksi 1.11.2017.
Tommi Piikkilän kanssa on tehty laajennettu työssäoppimissopimus yhdessä oppilaitoksen ja
Myyrmäen Huolto Oy:n kanssa.
Kiinteistönhoitaja Tauno Hämäläinen on suorittanut
putkimiehen koulutuksen.

4

Tiistaina 5.12. suljemme klo 16.00
Itsenäisyyspäivänä 6.12. olemme suljettu
Maanantaina ja tiistaina 25.-26.12. olemme suljettu
Maanantaina 1.1.2018 olemme suljettu
Perjantaina 5.1. 2018 suljemme klo 16.00
Toimistomme ollessa suljettuna,
tavoitat päivystävän huoltomiehen
numerosta 040 7311 436

Sähköinen palvelu tiedottamiseen
Asumisinfo on isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpeisiin kehitetty sähköinen palvelu, joka helpottaa ja tehostaa isännöitsijätoimistojen ja taloyhtiöiden välistä
yhteistyötä, viestintää ja asiointia. Se on
työkalu isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle sekä asumisen käyttöliittymä
taloyhtiön osakkaille ja asukkaille.
Myyrmäen Huollossa Asumisinfopalvelu otettiin käyttöön pilottiluonteisesti kahdessa taloyhtiössä elokuun loppupuolella.
– Molemmissa kohteissa on remontti ajankohtainen; toisessa taloyhtiössä korjaukset ovat jo alkaneet ja kaikki
remonttia koskevat tiedotteet ovat luettavissa Asumisinfon kautta. Toisessa remontti ei ole vielä alkanut, mutta suunnitelmat löytyvät palvelusta, Myyrmäen
Huollon talousjohtaja Elisa Komi kertoo.
Moderni ja mutkaton
Syksyn aikana Asumisinfon piiriin tulevat kaikki Myyrmäen Huollon isännöimät taloyhtiöt. Palvelun käyttöä koskevat ohjeet lähtevät kaikille asukkaille ja
osakkaille postitse. Komi kertoo, että
palvelun yhtenä tavoitteena on parempi
ja ajantasaisempi viestintä, esimerkiksi
juuri remonttien yhteydessä.
– Omaan taloyhtiöön liittyvää tietoa on saatavilla aina kun sitä tarvitsee.
Palvelusta löytyy tietoa muun muassa
muutostöistä, paloturvallisuudesta ja yhtiökokouksista.
Asumisinfo on myös moderni tapa
hallinnoida ja dokumentoida asiakirjoja,
kuten taloyhtiön hallituksen pöytäkirjoja
ja yhtiöjärjestyksiä.
– Vaikka palvelu on sähköinen arkisto ja aktiivinen tiedon välittäjä, Myyr-

Kuva: Mika Lehtonen

Myyrmäen Huolto käynnisti alkusyksystä Asumisinfo-palvelusta kokeilun kahdessa taloyhtiössä.
Syksyn aikana myös loput taloyhtiöt pääsevät palvelun pariin.

Kuvassa hallituksen jäsenet vas. Timo Heinonen, Jouko Stenroos, Pirkko Innamaa ja
Aleksi Muukkonen (kuvasta puuttuu Tapani Norros ja Eero Ruohomäki).

mäen Huolto jatkaa edelleen asiakirjojen
toimittamista myös perinteiseen tapaan.
Isännöitsijä voi oman harkintansa perusteella katsoa dokumentin tärkeyden niin
suureksi, että sähköisen tallentamisen
lisäksi asukkaille lähtee myös paperipostia, Komi toteaa.
Asumisinfon kaltaista palvelua on
taloyhtiöiden puolelta toivottu paljon.
Komi toteaa, että sähköinen Asumisinfo tavoittaa helposti myös ne osakkaat,
jotka eivät itse asu omistamassaan huoneistossa.
– Sähköinen palvelu on myös ekologinen valinta, sillä pystymme merkittävästi vähentämään paperin tarvetta.
Kopioinnin tarpeen vähentäminen vapauttaa lisäksi työresursseja tuottavampaan työhön.
Muutaman kuukauden pilotin jälkeen Komi kertoo, että Asumisinfo on
saanut positiivisen vastaanoton.
– Palvelu on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja ajantasainen, Komi tiivistää.

Myyrmäen Huolto Oy:lle valittiin
uusi hallitus yhtiökokouksessa
11.10.2017. Hallitukseen jäävät
nykyisistä jäsenistä toiselle kaudelle
Timo Heinonen, Tapani Norros ja
Pirkko Innamaa.
Erovuoroisten tilalle valittiin
Aleksi Muukkonen, Jouko Stenroos
ja Eero Ruohomäki. Hallituskausi on
näille uusille valituille kaksi vuotta.
Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja
Mika Lehtonen toivottaa uudet
jäsenet tervetulleiksi ja koko
hallitukselle menestystä työssään.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun
hallitukseen valitaan vain kolme
uutta jäsentä. Tällainen pidempijaksoinen hallitustyöskentely
tuo yhtiölle pitkäjänteisempää
päätöksentekoa, Lehtonen toteaa.

MyyrKukka on avautunut ja
Myyrmannin kauppakeskuksessa on jälleen kukkakauppa!

Tarjoamme teille laajan kukkavalikoiman arkeen, juhlaan ja suruun.
Olemme erikoistuneet erilaisiin sidontatöihin pitkällä
kokemuksella ja hyvällä ammattitaidolla.
MyyrKukan väki toivottaa teidät tervetulleiksi!
AVOINNA: MA-KE klo 10-20 / TO-PE klo 09-20 / LA klo 09-18 / SU klo 12-18
Iskoskuja 3 A 1, 01600 Vantaa / Puh. 044 230 7702 / info@myyrkukka.fi
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Putkiremontissa
hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty
AS OY MYYRINRAITA
As Oy Myyrinraita on valmistunut
vuonna 1971; sen kahdessa rakennuksessa on yhteensä 94 asuinhuoneistoa. Taloyhtiössä käynnistyi LVIS-linjasaneeraus 1.3.2017 yleistilojen osalta
ja toukokuun alussa alkoivat työt ensimmäisessä asuntolinjassa.
– Yhtiössä tehdään niin sanottu perinteinen putkiremontti, jossa
yhtiön käyttövesiputket, viemäri- ja
sähkö- sekä antennijärjestelmät uusitaan, asennetaan cat-kuituverkko
sekä peruskorjataan kylpyhuoneet ja
saunaosastot. Lisäksi uusitaan lämmönvaihdin ja patteriventtiilit, tasapainotetaan lämmitys- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät sekä asennetaan
poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä PILP, isännöitsijä Arja Pihlakari listaa ja kertoo, että järjestelmien
peruskorjaus tehdään samalla, koska
yhtiön vastuulla olevat LVI- järjestelmät ja rakenteet ovat teknisesti elinkaarensa ja käyttöikänsä loppupuolella.
Päätös urakasta tehtiin helmikuussa 2017 ylimääräisessä yhtiöko-

kouksessa. Ennen päätöksen tekemistä hallitus oli kilpailuttanut urakan ja
valvonnan, pitänyt tarjousneuvotteluja urakoitsijoiden kanssa sekä lopuksi
urakkaneuvottelun valitun urakoitsijan kanssa.
Urakan päätoteuttajana toimii
VRJ Rakennus Oy, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus kokonaisurakasta
kaikkine töineen.
– Urakassa on ollut mukana pääurakoitsijan lisäksi lukuisia aliurakoitsijoita suorittamassa omien alojensa
erikoistehtäviä, kuten sähkö-, asbestin purku- ja ilmastointitöitä, Pihlakari
lisää.
Urakasta päättävän yhtiökokouksen ajankohta pyrittiin informoimaan osakkaille jo edellisen vuoden
aikana pidetyissä hankkeen infotilaisuuksissa sekä vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa, vaikka
päätöskokouksen tarkkaa päivämäärää ei ollut vielä tiedossa. Osakkaille
kerrottiin myös, että urakka pyritään
käynnistämään pian yhtiön myönteisen päätöksen jälkeen keväällä 2017.
Suunnittelun aikainen viestintä
hoidettiin pääosin paperitiedotteilla,
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sähköpostilla sekä järjestämällä infotilaisuuksia, joissa esiteltiin osakkaille
laadittuja suunnitelmia ja aiottuja ratkaisuja.
– Työn aikainen viestintävastuu
on urakoitsijalla ja sen osalta voin antaa kiitokset sen sujumisesta todella
hyvin. Urakoitsijan käyttämä viestintäjärjestelmä on tiedottanut sekä
ilmoitettuihin sähköposteihin että
tekstiviesteillä puhelimiin. Lisäksi
urakoitsijalla on ollut oma ilmoitustaulu porrasaulassa paperitiedotteita
varten. Myös muut urakan osapuolet,
kuten valvojat, hallitus ja isännöitsijä
ovat saaneet samat tiedotteet kuin
osakkaat ja asukkaatkin. Suuri työ
tehtiin heti alussa, kun kaikkien yhteystiedot kerätiin urakoitsijan tiedotusjärjestelmään, Pihlakari kertoo.
Osakkaille ja asukkaille jaettiin
myös urakkaa koskevat erilliset tietokansiot, joista löytyy koko urakan
ja eri huoneistolinjojen aikataulut,
kaikki käytettävät tuotteet, urakan
osapuolten yhteystiedot sekä muuta urakkaan liittyvää informaatiota.
Ennen urakan aloittamista pidettiin
lisäksi tiedotustilaisuus, jossa infoma-

kuten melua, pölyä ja tiloissa liikkuu
töitään suorittavia työmiehiä. Työt
sujuvat varmasti kaikkien osapuoleen
kannalta mukavammin, kun asunnot
ovat tyhjiä, Pihlakari tietää.
Taloyhtiöiden remontteihin on
lisääntyvässä määrin tulossa ja jo tullutkin uusia urakkamuotoja. Yhtiöissä
tulee ehdottomasti perehtyä riittävän hyvin niiden sisältöihin ja eroihin,
jotta kaikki ovat urakkamuotojen
eroista tietoisia sekä niiden vaikutuksista eri osapuolien ja koko hankkeen
etenemiseen ja velvoitteisiin. Pihlakari muistuttaa, että hyvä valmistautuminen isoon remonttiin on erittäin
tärkeää.
– Riittävä viestintä hankkeen
suunnittelun ja itse urakan aikana on
erittäin tärkeää. Viestintä ja tiedottaminen tulisi huomioida alusta alkaen
yhtenä onnistumisen edellytyksenä.
Tärkeää on myös löytää suunnitteluun, valvontaan ja itse rakentamiseen hyvät tekijät, Pihlakari tiivistää.

Kylpyhuoneen eri vaiheet
sen lopputulokseen asti.
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Kuva: Anne Pursiainen

Kuva: Anne Pursiainen

Kuva: iStock

pit jaettiin ja osallistujilla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä.
– Pääosin urakka on edennyt
suunnitelmien mukaisesti, eikä kovinkaan isoja yllätyksiä ole tullut esille.
Pieniin muutoksiin ja mahdollisiin lisätöihin tulee kuitenkin aina varautua
jo ennen kuin urakka alkaa, Pihlakari
muistuttaa.
Urakoitsija ilmoitti urakan alkaessa huoneistolinjakohtaiset aikataulut ja valmistumisajat. Aikataulut
ovat pitäneet hyvin ja osakkaiden ja
asukkaiden on ollut helppo suunnitella urakan aikaisia asumisjärjestelyjään
ja asuntoon takaisin muuttoaan. Koko
urakka on valmis maaliskuun 2018 alkupuolella.
– Ketään ei ole velvoitettu muuttamaan pois asunnostaan, mutta käytännössä niistä kyllä muutetaan pois
näin mittavan urakan ajaksi. Työn alla
olevat asuntolinjat ovat asumiskäyttöön melko soveltumattomia, koska
asuntoon ei tule vettä tai sähköä ja
kylpyhuonetta tai wc:tä ei voi käyttää
lainkaan. Keittiössäkin tehdään jonkin
verran putki- ja sähkötöitä. Remontista tulee muutakin asumishaittaa

Kuva: Tarja Nieminen

Myyrmäen Huollossa on kahdessa taloyhtiössä
kuluvana vuonna toteutettu putkiremontti.
As Oy Myyrinraidan isännöitsijä Arja Pihlakari ja
As Oy Myyrinpyörteen Jari Ahtee kertovat, miten
heillä urakka on edennyt aina suunnittelusta
loppusuoralle asti.

Jari Ahtee isännöi vuonna 1971 valmistunutta As Oy Myyrinpyörrettä.
Kahdenkymmenen asunnon taloyhtiössä putkiremontti alkoi suunnittelutyöllä alkuvuonna 2016.
– Saman vuoden kesänä saimme
urakkaan liittyvät LVIS-suunnitelmat
hyväksyttyä ja alkusyksystä tarjouspyynnöt lähtivät urakoitsijoille. Lokakuun loppuun mennessä aloitimme
tarjousneuvottelut, Ahtee kertoo.
Putkiremontti käynnistyi jo joulukuussa 2012, jolloin taloyhtiössä
tehtiin putkiston kuntotutkimus.
Seuraavana syksynä järjestettiin asukaskysely kylpyhuoneiden kunnosta
ja olemassa olevista materiaaleista.
Putkiremontin hankesuunnittelu alkoi vuonna 2014; sähköjärjestelmien
päivityksestä päätettiin hankesuunnitteluvaiheessa keväällä 2015. Vuodenvaihteessa oli jo tehty haitta-ainekartoitus.
– Päätelmien perusteella kiinteistön arvon kannalta oli tärkeää
toteuttaa perinteinen putkiremontti.
Tässä yhtiössä poikkeuksen teki se,
että yhtiö teetti perinteistä linjasaneerausremonttia laajemmat sähkötyöt, Ahtee toteaa.
Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa marraskuussa 2016 taloyhtiön
hallitukselle annettiin valtuudet toteuttaa linjasaneeraus. Tätä ennen
oli tehty kattava hankesuunnittelu,
urakoitsijoiden kartoitus ja esitelty
hankkeen laajuus osakkaille.
Itse urakka käynnistyi maaliskuussa 2017 suojauksilla ja asbestipuruilla; asuntojen osalta korjaus alkoi
huhtikuussa. Kokonaisrakennusajaksi arvioitiin kahdeksan kuukautta ja
asuntokohtaiseksi työajaksi noin yhdeksän viikkoa; syys-lokakuu oli varattu yleisten tilojen ja kellarikerroksen
töille. Purku- vesijohtotöiden osalta
työt jaksottuivat koko remontin ajaksi. Aikataulussa oli lisäksi varattu viimeistelytöille kaksi viikkoa. Aikataulun mukainen vastaanottopäivä on
merkitty 17.11.2017.
Ahtee selventää, että asuntokohtaiseen ajankäyttöön vaikuttavat
osakkaan tilaamat lisätyöt.
– Merkittäviä yllätyksiä ei missään vaiheessa urakkaa tullut ja kaikki
asukkaat ovat päässeet takaisin koteihinsa. Muutto väistöasumiseen tä-

män kokoluokan remontissa oli välttämätöntä, asuminen asunnossa ei
ollut turvallista eikä urakoitsijankaan
mukaan mahdollista.
– Ensivaihe meni aikataulullises
ti lähes suunnitelmien mukaan, mutta
urakoitsijoiden työntekijöiden laki
sääteiset kesälomat venyttivät töiden
jatkumista syksyllä hieman suunniteltua aikataulua pidemmälle, Ahtee
kertoo.
Ahtee kertoo, että suurin haaste
tällaisissa korjauksissa on vanhan rakennuksen sovittaminen uuteen tekniikkaan ja miten asukkaat näkevät
ja ymmärtävät lopputuloksen omien
mielikuviensa kanssa. Esimerkiksi
vanhat poikkeamat rakenteissa vaikuttavat viimeistelyyn sekä tekniikan
tilantarve aiheuttaa haasteita.
Ahtee toteaa, että suunnittelun
tärkeyttä putkiremonttien yhteydessä pitää korostaa. Suunnittelijoiden
valinnoissa tärkein kriteeri oli, että
he ovat kokeneita ja ammattitaitoisia
ja että siitä oli myös näyttöjä. Siitäkin huolimatta palautteelta ei voinut
välttyä, mutta kaikesta kuitenkin selvittiin keskustelemalla.
– Tärkeintä on löytää sellainen
suunnittelutoimisto, jolla on kokemusta ja näkemystä eri urakkamuodoista ja niiden nykytilanteesta. Koska hallituksilta monesti puuttuu oma
asiantuntija, tulee myös isännöitsijän
osaamiselle haasteita. En voi olla korostamatta koulutuksen ja kouluttautumisen tärkeyttä niin teknisellä kuin
hallinnollisella puolella. Myös valmistautuminen yhtiökokouksiin on tärkeää ja hallituksen oltava siinä vaiheessa varma valinnoistaan, joita esittää
yhtiökokoukselle. Projektin hallinnan
kannalta on olennaista pitää asiat ja
tiedotus tiukasti raameissa. Urakan
aikana kannattaa harkita urakoitsijan
tiedottajaa ja luoda asukkaille kanava, josta löytyy tarvittava apu ja tieto,
Ahtee tiedostaa.

Kuvat: Jukka Temonen

AS OY MYYRINPYÖRRE

Tonttivesijohdon ja -viemärien (jäte- ja
hulevedet) uusimistyö käynnissä.

Purkutyö menossa: seinälaattojen
piikkaus (purku) ja pinnan puhdistus.

Asunnon ryhmäkeskuksen (sähkö-,
antenni- ja tietoliikennekeskus)
kytkentätyöt käynnissä.

■ Pääurakoitsijana Myyrinpyörteen putkiremontissa toimi Aurinkolahden
Rakennuspalvelu Oy; LVI-valvoja Insinööritoimisto Saniera Oy ja sähkövalvojana Sähkökortemaa Oy. Rakennusteknisestä valvonnasta vastasi
HSSR. Putkiurakoitsijana toimi Stadin LVI-urakointi Oy, sähköurakoitsijana
PT-Contact Oy ja maarakennusurakoitsijana K. Tornack Oy. Urakan aikana
viestinnästä vastasi erikseen palkattu Aurinkolahden Rakennuspalvelun
tiedottaja.
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LISÄÄ PALVELUITA
asukkaille, osakkaille
ja taloyhtiöille
ASUMISINFO:
Asumisinfo on isännöinnin ja
taloyhtiöiden tarpeisiin kehitetty
sähköinen palvelu, joka helpottaa
yhteistyötä, viestintää ja asiointia.
Taloyhtiöille tarkoitetuilla
verkkosivuilla tiedot ovat
ajantasaisia sekä saatavilla ajasta
ja paikasta riippumatta. Palvelu
sisältää taloyhtiökohtaiset sivut,
jonne on pääsy kaikilla asukkailla.
Taloyhtiön hallituksille on
sivustolla oma, yhtiön hallintoon
liittyvä osuus.

TALOYHTIÖN
TULEVAISUUSKYSELY:
Taloyhtiön tulevaisuuskysely
on yhtiön hallituksen työkalu,
jolla selvitetään osakkaiden ja
asukkaiden näkemykset ja toiveet
yhtiön tulevaisuudensuunnittelua
varten. Myyrmäen Huolto tarjoaa
taloyhtiöille palvelua, joka
helpottaa tämän tärkeän
tiedon keräämisessä.

REAALIAIKAINEN
LASKUJEN KATSELU:
Myyrmäen Huolto Oy tarjoaa
taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajille tai valituille
hallituksen jäsenille mahdollisuuden
katsella taloyhtiön ostolaskuja
reaaliajassa. Palvelu helpottaa
ajantasaista budjetin seurantaa ja
reagointia sen poikkeamiin.
Tämän tiedon pohjalta on helppo
miettiä toimenpiteitä taloyhtiön
parhaaksi.

Lisätietoja ja palvelujen hinnat löytyvät Myyrmäen Huollon asiakaspalvelusta tai Asumisinfopalvelusta,
kohdasta tiedotteet / Myyrmäen Huollon erillisveloitushinnasto.

PUTKIMIESPALVELUT:
Myyrmäen Huollossa on syksyllä 2017 aloittanut putkimies, jonka
toimenkuvaan kuuluu pienet taloyhtiöiden sekä yksityisasiakkaiden
tilaamat putkimiespalvelut, kuten hanojen vaihtotyöt, pesukone- ja
astianpesukoneasennukset, wc-istuimien asennukset, viemäreiden
avaukset ja muut pienehköt asennustyöt. Palvelun avulla
asiakkaille pystytään takaamaan entistä nopeammat vasteajat.
Putkimiespalveluiden työntekijänä toimii Tauno Hämäläinen, joka
aiemmin on toiminut kiinteistönhoitajana.

ET
BUILDN

Hybridiputkiremonttien
suunnittelu,
projektinjohto
ja valvonta

UUSI TYÖKONE:
Myyrmäen Huoltoon on tilattu
uusi Wille 465 -työkone.
Konekanta ei lisäänny,
vaan samalla
vanhimmasta
Willestä (455)
luovutaan.

KANSSAMME OLET
AINA TURVASSA
BUILDNET.FI

9

MUKAVAA JA MUTKATONTA
YHTEISTYÖTÄ
Perustin Kaupallinen toimisto Avittamo Oy:n vuonna 2010 Länsi-Vantaalle.
Aluksi toimimme Vapaalassa, mutta
toimintamme laajentuessa siirsimme
toimistomme Tamro-taloon Vihdintien
varteen. Sijainti oli minulle looginen, sillä
olen asunut lähes koko aikuisikäni kymmenen kilometrin säteellä toimistostamme. Näiden vuosien aikana Myyrmäen seutu palveluineen on tullut minulle
kovin tutuksi.
Yhteistyö Myyrmäen Huollon
kanssa alkoi jo toimintamme alkuvuosina. Aluksi teimme Myyrmäen Huollon
Meidän Taloyhtiö-asiakaslehteä, mutta
vuosien varrella työn kirjo on laajentunut mukavasti. Tänä päivänä Kaupallinen toimisto Avittamo Oy nimensä mukaisesti avittaa Myyrmäen Huoltoa sen
kaupallisissa töissä, on kyse sitten asiakaslehden toimittamisesta, uutiskirjeen

osaltaan tyytyväisyydestä työn laatuun,
keskinäisestä luottamuksesta sekä toistemme töiden arvostuksesta.
Haluan tässäkin yhteydessä kiittää
Myyrmäen Huoltoa sekä muuta kumppaniverkostoa hyvästä yhteistyöstä.
Toivottavasti edessäpäin on vielä useita
yhteistyövuosia lisää.
Kuva: Janne Mikkilä

Mielipide

tuotannosta, uusien palvelujen tuotteistamisesta taikka esitemateriaalien
teoista. Myös Myyrmäen Huollon uuden
toimiston tupaantuliaiset sekä saman
vuoden henkilöstön pikkujoulut olivat
Avittamon toteuttamia. On kyse isoista
taikka pienistä töistä - hoidamme ne Can
do! -asenteella.
On ollut mielenkiintoista seurata, kuinka paljon kiinteistöhuolto ja
isännöinti nojaavat osaamiseen ja ammattitaitoon. Olen siinä samalla itsekin
oppinut paljon! Uskon myös vanhaan sanontaan: ”suutari pysyköön lestissään”.
Siinä pätee myös verkostojen ja eri alojen yhteistyökumppaneiden tärkeys ja
rikkaus. Me oman alamme ammattilaiset
varmistamme yhdessä Myyrmäen Huollon kanssa, että sovitut työt hoituvat
ajallaan ja haluttu lopputulos on onnistunut. Yhteistyö yritystemme välillä on
aina ollut mutkatonta ja mukavaa. Palavereissa nauru raikaa ja ideoita syntyy.
Lähtiessä huikataan vielä ”halataan, kun
tavataan!” Kanssakäyminen on vuorovaikutteista ja sujuvaa eikä palautettakaan
pelätä antaa. Yhteistyömme on kestänyt
jo yli kuusi vuotta, mikä kertoo omalta

Kirjoittaja on länsivantaalainen yrittäjä,
Kaupallinen toimisto Avittamo Oy:n
toimitusjohtaja Päivi Kekkonen-Karjalainen.
Lisätietoja Avittamon toiminnasta löytyy
osoitteesta www.avittamo.fi

ROSKAN UUSI
ELÄMÄ.

Teemme kierrätyskelvottomasta roskasta sähköä. Siksi se on halpaa. Jätevoimalassamme
sinun ja 1,5 miljoonan muun ihmisen roskapussit saavat uuden elämän ympäristöystävällisenä Roskasähkönä. Valitse sekä luonnolle että lompakolle fiksu sähkösopimus.
Tilaa Roskasähköä: www.vantaanenergia.fi
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Kuva: Anna-Lisa Korhonen

Henkilöhaastattelussa

TUOMO
NENONEN

Palveleva ja monipuolinen
mattojen erikoisliike

www.mattokymppi.fi

UUSI
MYYMÄLÄ
AVATTU
KAUPPAKESKUS
VIISARIIN,
TULE JA
TUTUSTU!

SYKSYN
UUDET
VILLAMATOT
SAAPUNEET!

Aloitin Myyrmäen Huollon Pihlajiston

ihmisiin. Samalla se on kaksiteräisen

sivupisteessä isännöitsijänä tarkal-

miekan toinen terä: haastavinta on

leen 29.8.2016. Kuulin kollegaverkos-

se, että ikinä et tiedä etukäteen, mitä

tolta, että paikka on auki ja kiinnos-

päivä tuo tulleessaan. Yhteydenpi-

tuin siitä heti. Ensimmäisen vuoden

toa Myyrmäen työkavereihin pidän

aikana olen huomannut, että täällä

puhelimitse ja sähköpostitse; paikan

asukkaat ovat tottuneet tulemaan

päälläkin käyn useaan kertaan kuu-

paikan päälle hoitamaan asioitaan. Se

kaudessa. Täällä Pihlajistossa tekniset

on osoittautunut hyväksi tavaksi tu-

isännöitsijät puolestaan käyvät lähes

tustua ihmisiin ja alueeseen.

päivittäin.
yo-mer-

Perheeseeni kuuluu viestintä-

konomi ja valtiotieteiden maisteri.

alalla yrittäjänä toimiva vaimo, kaksi

Sittemmin olen suorittanut sekä isän-

opiskelevaa aikuista lasta sekä kaksi

nöintialalta ITS-TEK-tutkinnon että

kissahenkilöä. Työt kulkevat osittain

hallinnollisen isännöitsijän ITS-kurs-

mukana myös vapaa-ajalla, sillä olen

sin. Olen toiminut kymmenen vuotta

Helsingin Ammatti-Isännöitsijät ry:n

isännöitsijän tehtävissä. Edelliset vii-

hallituksessa. Joskus pitää kuitenkin

sitoista vuotta toimin järjestöpuolel-

kokonaan irrottautua kiinteistöalasta.

la. Tähän tehtävään siirryin Isännöitsi-

Parhaiten irtiotto onnistuu mökkeile-

jäkonttori Oy:stä.

mällä Ähtärissä ja liikkumalla. Myös

Koulutukseltani

olen

Työssäni parasta on ehdottomasti monipuolisuus. On hienoa, että

matkailu avartaa ja saa ajatukset lepäämään työstä.

jatkuvasti törmää uusiin asioihin ja
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esim. EMMA
140 x 200cm

129€

Viisarin kauppakeskus
Martinkyläntie 47, 01720 Vantaa
Puh. (050) 336 2990
ma-pe 10-19 la 10-17 su 12-17
Porttipuiston Liikekeskus
Porttisuontie 4, 01200 Vantaa
Puh. (050) 305 3470
ma-pe 10-20 la 10-17
Kauppakeskus Liila
Martinsillantie 10, 02270 Espoo
Puh. (050) 548 7610
ma-pe 10-20 la 10-17

Kuva: iStock

Suomi 100 juhlavuosi päättyy

Myyrmäen Huolto Oy kiittää ja
kunnioittaa veteraaneja
Suomen itsenäisyydestä.
Hyvää Itsenäisyyspäivää,
rauhallista Joulun aikaa ja
menestystä kaikille suomalaisille
tulevalle vuodelle!

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

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

Puhelimitse
ma-pe

Puhelimitse
ma-pe

klo 08.00 - 16.00

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

klo 08.00 - 16.00

Pihlajiston asiakaspalvelu on
avoinna kävijöille
ma, ti, to, pe klo 9.00 - 11.00
klo 12.00 –14.00
ke
klo 13.00 - 17.00

VIKAILMOITUKSET:
Puh. (09) 530 61430
Arkisin
klo 07.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)
PÄIVYSTYS:
Puh. 040 7311 436
Arkisin
klo 15.30 - 07.00
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h
Olemme jäsenenä:
 Isännöinnin auktorisointi ISA ry
 Isännöintiliitto
 Kiinteistöpalvelut ry

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

