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TOIMINTA-ALUEET

Myyrmäki kasvaa ja kehittyy
Myyrmäen vetovoimaisuus näkyy myös
kaavahankkeissa: aluetta kehitetään
määrätietoisesti viihtyväksi ja palveluita
tarjoavaksi kasvukeskukseksi.

Tavoitteena oli, että voittajaehdotuksen rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia ja niiden sijoittelu
yhdessä julkisten ulkotilojen kanssa tulee luoda Myyrmäkeen omaleimaisen
kaupunkikeskuksen. Molemmissa voittajaehdotuksissa lähtökohdaksi otettiin
uuden kaupunkiaukion luominen keskelle suunnittelualuetta.

Kuvien käyttölupa: Vantaan kaupungin aluearkkitehti Timo Kallaluoto

Myyrmäen keskustakilpailun voittaja
vahvistettiin
kaupunginhallituksessa
14.12.2015. Keskustan suunnittelu- ja
tontinluovutuskilpailun voittajaksi valittiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan,
VVO-yhtymä Oyj:n ja Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) muodostama työryhmä. Voittajajoukkue

oli mukana kahdella ehdotuksella: I ❤
Myyrmäki ja #myrtsi, mitkä molemmat
valittiin kilpailun voittajaksi.

Metropolia ammattikorkeakoulua laajennetaan ja lisäksi alueelle on kaavoitettu opiskelija-asuntoja (noin 53 asuntoa). Kaava astui voimaan marraskuussa
2015. Pääkatujen risteyksessä sijaitsevana Piipuisto ei ole merkittävä virkistysalue, mutta alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä asuntorakentamisen
paikka.
Uomatien jatkeeksi kaavoitetaan Luhtitietä. Sen ja Raappavuorentien reunalle
on tulossa paljon asuinrakennuksia.

Piipuisto
(Metropolian
viereen
opiskelijaasuntoja)
Hoas, arkkit.
tsto Hedman &
Matomäki

Myyrmäen kaava-hanke / Myyrmäen keskustakilpailu
Hartela, VVO, Hoas, Arkkit.tsto Innovarch

Uomatien jatke (Luhtitie),
Raappavuori, Arkkitehti Anna Heikkilä

Metropolia Kampuksen laajennus
Arkkit.tsto Siven & Takala

Myyrmäen Huolto sai Pihlajistoon
uuden isännöitsijän 16.11.2015, kun
Ullamaria Hall aloitti tehtävässään.
Isännöitsijöitä Pihlajistossa on nyt
kaksi.
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– Minulla on tällä hetkellä hoidettavana 12 taloyhtiötä. Tehtäviini kuuluvat kaikki hallinnollisen isännöitsijän
työt laidasta laitaan, Hall selvittää.
Hall on tehnyt isännöitsijän töitä
kymmenisen vuotta. Pihlajisto ei
ollut hänelle entuudestaan tuttu,
mutta hän on aiemminkin hoitanut

samankaltaisia ja -ikäisiä taloja Vantaalla.
– Pihlajiston alueen taloyhtiöt ovat
suurimmaksi osaksi sen ikäisiä, että
remontteihin tulee varautua. Ajoissa
tehdyt kuntoarviot ja -tutkimukset
antavat aikataulun oikea-aikaiseen
korjaustyön suunnitteluun ja korjauksien toteuttamiseen, Hall vinkkaa.

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

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

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

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

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

PAINOS: 12 000 kpl PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa
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ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo
Oy

LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi

Kannen kuva: iStock. Kuvituskuvat: iStock

Uusi isännöitsijä
Pihlajistoon

Kuva: Ralf Ahlskog

Pääkirjoitus
SISÄLLYSLUETTELO
2 TOIMINTA-ALUEET:
MYYRMÄKI kasvaa ja kehittyy

Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Uusi asbestilaki:
VARMUUTTA TURVALLISUUTEEN
JA TYÖN LAATUUN
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10 MIELIPIDE
Pia Hurme
11 HENKILÖHAASTATTELUSSA
Arja Pihlakari

MYYRMÄKI JA MYYRMÄEN HUOLTO UUDISTUU
Myyrmäen alueelle on tulossa paljon uusia rakennushankkeita ja alue
uudistuu. Myös Myyrmäen Huolto Oy jatkaa uudistuslinjalla. Tulevalla
kaudella lisäämme yhteydenpitoa nykyisten asiakkaidemme, sekä
potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa. Kehitämme lisää sähköisiä
palveluitamme: Palvelu- ja asiakirjapyynnöt voi nykyisin suorittaa
sähköisesti ja yhtiön internetsivut on uudistettu niin, että ne toimivat myös
mobiilisti. Tarjoamme myös asiakastaloyhtiöille omia nettisivuja.
Myyrmäen Huolto on selkiyttänyt ja uudistanut strategiaansa uuden
hallituksen myötä. Strategialla pyrimme varmistamaan asiakkaiden
pysyvyyttä sitouttamalla heitä monin eri keinoin. Kehitämme yhtiön
viestinnän määrää, laatua ja oikea-aikaisuutta. Pidämme henkilökunnan
osaamisen korkealla tasolla. Selkeillä kuvatuilla toimintamalleilla ja
-tavoilla pyrimme laatutason vaihteluiden minimointiin.
Yhtiömme yhtiöjärjestystä muutettiin kuluneella kaudella. Muutoksella
pyritään yhtiön toiminnan ja kehittämisen pitkäjänteisyyteen. Tästä
eteenpäin yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja jäsenet valitaan
minimissään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Tämän vuoden asiakasillan aiheina olivat; lisärakentamisella
remonttirahoitusta, Myyrmäen kaavoituksen kuulumisia, taloyhtiöiden
omat nettisivut, putkiremontin eri toteutusvaihtoehdot, sekä vakuutukset
taloyhtiössä. Näistä asiakkaidemme toivomista aiheista on sisäsivuilla lisää.
Yhtiömme on merkittävä nuorison kesätyöllistäjä Länsi-Vantaalla.
Palkkaamme tulevaksi kesäksi viitisentoista nuorta erilaisiin
kiinteistönhuoltotöihin.
Me olemme täällä Myyrmäen Huollossa täynnä intoa ja iloa, emmekä
pelkästään kevään ja valon ansioista, vaan myös siksi, että suuntamme
on selkeä ja eteenpäin.

Kesäterveisin
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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Kaislat keinuu tuulessa
ja laine rantaan lyö,
mikään ei ole somempaa,
kuin lämmin kesäinen yö.

Talossa tapahtuu

t
nt
viitise a. Kesätyön muun
nuort viin kuuluu ikkuuta, ita
tehtä sa ruohonletä sekä mu
muas n siistimis n töitä.
pihojeistönhoido
kiinte

LOMALLE
LÄHTIJÄN

MUISTILISTA:
 Katkaise tai siirrä
postinjakelu
 Siirrä kukat varjoisaan
paikkaan
 Kerro naapurille
tai isännöitsijälle,
jos olet poissa
pidempään
 Varmista vielä
lähtiessä, että ovet
ovat lukossa ja
ikkunat suljettu
 Sulje vesihanat
pesukoneista

KUN HÄTÄ ON SUURI,
APU ON LÄHELLÄ 112

Pihat kuntoon
porukalla

TALKOOTARVIKKEET
VOI TILATA OSOITTEESTA
mika.ylitalo@
myyrmaenhuolto.fi

Muista ilmoittaa
PÄIVÄMÄÄRÄ sekä TARVIKKEIDEN
ja TILAUSTEN MÄÄRÄT.
Perinteiset talkootyökalut,
kuten haravat, harjat, lapiot ja
kottikärryt toimitamme asiakkaalle
veloituksetta. Tarvikkeiden
hankintakulut ja mahdolliset
erikoislaitteiden vuokrauskulut
veloitamme asiakkaalta.
Myyrmäen Huollon väki
toivottaa kaikille asukkaille ja
yhteistyökumppaneille

AURINKOISTA KESÄÄ!
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TOIMISTOMME PALVELEE:

Myyrmäen Huollon

NIMITYKSIÄ

KESÄN AUKIOLOAJAT:

Myyrmäen Huollossa

Keskiviikkona 4.5. suljemme klo 14.00 ja
helatorstaina 5.5. toimistomme on kiinni.

Sami Nyholm on nimitetty kiinteistönhoitajaksi
1.10.2015 alkaen.

Juhannuksen aatonaattona 23.6. toimistomme
on avoinna 8.00-14.00. Juhannusaattona 24.6.
toimistomme on suljettu.

Ullamaria Hall on nimitetty isännöitsijäksi
Pihlajistoon 16.11.2015 alkaen.

Heinäkuussa Myyrmäen toimistomme on
avoinna ma-pe klo 08.00-16.00.

Sami Laaksonen on aloittanut konetiimin
jäsenenä 21.12.2015.

Toimistomme ollessa suljettuna, tavoitat
päivystävän huoltomiehen numerosta
040 7311 436
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Kuva: iStock

Ollaan ihan pihalla
Keväällä luonto herää jälleen uuteen kukoistukseen.
Viheralueet kaipaavat kuitenkin myös hoitamista, jotta puut
ja kasvit pysyvät elinvoimaisena. Siisti pihapiiri on myös
taloyhtiöiden ja asukkaiden elävä käyntikortti.
Kevään varma merkki on, kun hiekanpoisto alkaa kaduilta ja pihapiireistä. Myyrmäen Huollon kuusihenkinen konetiimi
käynnisti pikkutraktorit heti, kun lumet
sulivat ja kevätaurinko kuivatti tienoot.
– Karkean tason hiekanpoiston ajamme
traktoreilla, viimeistelyn hoidamme uudella imulakaisukoneella. Aikaa urakkaan
meni noin viikon verran, konetiimin vetäjä
Mika Ylitalo kertoo.
Lumen alta paljastui myös talven tuhoja:
haljenneita kanttikiviä, kaatuneita aitoja
ja rikkimennyttä nurmikkoa.
– Kulunut talvi oli säänsä puolesta suotuisa, joten aivan valtavasti emme odota
tänä vuonna korjaustarpeita, Ylitalo arvelee.
Yhteinen ilonaihe
Viherviisikko Oy tekee Myyrmäen Huollolle viheralueiden ylläpitohoitoa, viherrakentamista ja talkooneuvontaa. Puutarhuri Johanna Murto Viherviisikosta
muistuttaa, että pihat ovat myös taloyhtiöiden ensimmäinen käyntikortti.
– Pihojen huoltaminen ei ole ilmaista eikä
mikään säily siistinä itsestään. Kun pihoja
kunnostetaan, laitetaan esimerkiksi istutuksia ja kiveyksiä, on niitä muistettava
huoltaa jatkossakin; jo muutamassa vuodessa rikkaruohot valtaavat uudet istu-

tusalueet. Viihtyisä piha myös lisää asuntojen arvoa.
Murto on myös huomannut, kuinka yleisten leikkipaikkojen lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että taloyhtiöiden leikkipaikoille ei ole enää yhtä paljon tarvetta.
– Monet talot ovat muuttaneet leikkipaikat oleskelualueiksi. Pienellä vaivalla kerrostalopihankin saa viihtyisäksi ja houkuttelevaksi, hän toteaa.
Ylitalo huikkaa, että yksi hyväksi havaittu
keino pitää yhteiset ulkotilat siistinä on
talkoot.
– Talkoot ovat yhdessä tekemistä parhaimmillaan! Me toimitamme taloyhtiöiden tilausten perusteella tarvittavat
määrät tarvikkeita, lannoitteita, multaa ja
puutavaraa, Ylitalo muistuttaa ja kertoo,
että hänet tavoittaa parhaiten sähköpostitse osoitteesta mika.ylitalo@myyrmaenhuolto.fi.
Kotoilu kiinnostaa
Taloyhtiöiden piha-alueen istutuksia ajatellen on tärkeää, että kaikki asukkaat
huomioidaan valinnoissa. Helppohoitoiset ja monivuotiset kasvit sopivatkin
yleensä parhaiten yleisille alueille. Sen
sijaan parvekkeilla saa vapaasti antaa viherluovuuden kukkia. Murto vihjaa, että
hyötykasvibuumi jatkuu edelleen.
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– Viherpeukalo esikasvattaa sadon siemenistä, helpompi tapa on ostaa valmiit
taimet kaupasta. Niin tai näin, mikä onkaan ihanampaa kuin hakea lähiruokaa
omalta parvekkeelta, Murto pohtii.
Murto muistuttaa, että mitkään yrtit ja
vihannekset eivät kestä pakkasta; kevätkukistakin vain narsissit ja orvokit.
– Sen sijaan puolivarjossa ja varjossa viihtyvät kesäkukat selviävät myös valoisassa
paikassa, kunhan niille istuttaessa antaa
enemmän vettä. Ja ainahan voi valita ikisuosikki-pelargonian, Murto toteaa.
Ps. Katso takasivulta lisää uudesta Schmidtimulakaisukoneesta.

Konetiimin ja huoltomiesten apuna pihahommia, kuten nurmikon ja pensaiden
leikkuuta sekä leikkipaikkojen korjaustöitä
tekee tänäkin kesänä viitisentoista
Myyrmäen Huollon kesätyöntekijää!

Kuvat: Suomen Asbestitekniikka Oy

Uusi asbestilaki:

VARMUUTTA
TURVALLISUUTEEN JA
TYÖN LAATUUN
Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016. Laissa keskitytään erityisesti työmenetelmien
ja työntekijöiden ammattitaidon parantamiseen. Ammattilaisten mielestä muutokset
ovat eduksi sekä tilaajalle että urakoitsijalle.
Vuoden alusta voimaan tullut uusi
asbestilaki velvoittaa urakoitsijat ilman puhtausmittaukseen purkutyön
jälkeen. Tällä menetelmällä varmistetaan, että hengitysilmaan ei ole
jäänyt asbestipölyä. Lisäksi jatkossa
lupaviranomainen tulee pitämään julkista rekisteriä asbestipurkuluvista

sekä pätevistä työntekijöistä. Suomen
Asbestitekniikka Oy:ssä markkinoinnista ja myynnistä vastaava Kaija Collin tiedostaa, että lakimuutoksilla on
vaikutuksia urakoiden aikatauluihin ja
kustannuksiin, mutta pitää silti uudistuksia tervetulleina.
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– Lain yksi tehtävä on nostaa alalla
tehtävän työn tasoa, mikä puolestaan
suojaa sekä tilaajan että urakoitsijan
asemaa. Työntekijärekisterit takaavat
taas sen, että asialla on aina ammattilaiset. Rekisterillä on positiiviset vaikutuksensa myös harmaan talouden
hillitsemiseen, Collin pohtii.

ASBESTI

on luonnon mineraali. Asbestikuitujen
lujuus- ja eristysominaisuudet
sekä sen alhainen hinta johtivat
siihen, että sitä käytettiin laajasti
rakennusmateriaaleissa 1900-luvulla.
Suomessa asbestia käytettiin vuosina
1900-1994; erityisen paljon 1960- ja -70
-lukujen taitteessa. Asbesti kiellettiin
Suomessa vuonna 1994.
Keittiölaatat

Luvasta toimeen
Suomen Asbestitekniikka Oy on toiminut alalla 25 vuotta; yhteistyötä Myyrmäen Huollon kanssa on jo kymmenen
vuoden ajalta. Yrityksen päätoimiala
on asbesti-, home- ja kreosoottipurkutyöt sekä haitta-ainekartoitukset.
– Kun asbestia on löytynyt, ensimmäisenä haemme lupaviranomaiselta eli
paikalliselta aluehallintoviranomaiselta purkuluvan. Luvassa tulee selvitä,
ketkä työn tekevät ja mitä puretaan.
Ilmoitus on syytä tehdä viimeistään
seitsemän päivää ennen purkutyötä,
projektipäällikkö Petri Lindberg kertoo.
Asbestin purkua varten kyseinen alue
eristetään muusta asunnosta tai tilasta. Alipaineistetussa purkutilassa
työskentelevät joutuvat suojaamaan
itsensä sekä erikoishaalareilla ja hengityssuojaimilla.
Hiukkasenhienoa toimintaa
Suomen Asbestitekniikalle uuteen lakiin pakolliseksi tulleen puhdistuksen
jälkeisen ilmanmittauksen tekee yrittäjä, sertifioitu asbesti- ja haitta-aine
-asiantuntija Juha Mattinen.

– Eristetyn alueen ympäriltä voi purkaa suojaukset vasta laboratoriotulosten jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa arviolta yhtä päivää lisää remontin
kokonaisaikatauluun, Mattinen toteaa.
Mattinen on ollut alalla vuodesta
1989; kartoituksia hän on tehnyt lähes
yhtä kauan. Oman toimensa ohella
hän on Suomen asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liiton (SAP ry) hallituksen sihteeri. SAP ry oli myös mukana
uuden lain valmistelutyössä.
– Liitossa pyrimme omalta osaltamme
kehittämään työmenetelmiä jäsenyrityksissämme ja jakamaan tietoa.
Kentällä asenne onkin, että haluamme
tehdä työtämme paremmin kuin mitä
lain minimivaatimukset sanoo, Mattinen tietää.
Remontin pakollinen osa
Toisin kuin hometta, asbestia on maallikon mahdotonta havaita.
– Asbesti on hajuton ja mauton, Mattinen tiivistää. – Itselleni on ehtinyt
karttua sellaista tietoa, että osaan jo
silmämääräisesti sanoa, voiko tutkittavissa materiaaleissa olla asbestia.

– Minä tulen paikalle siinä vaiheessa,
kun halutaan selvittää, onko eristeissä
asbestia. Uusi laki velvoittaa minut uudestaan paikalle, kun halutaan selvittää, onko ilmaan jäänyt asbestipölyä,
Mattinen kertoo.

Asbestia on käytetty paljon putkieristeissä, kuitusementtituotteissa, lattialaatoissa ja kaakelilaasteissa. Erityisen
paljon asbestia käytettiin 1960- ja 70
-lukujen taitteessa. Asbesti kiellettiin
Suomessa vuonna 1994.

Mattisen ottamat näytteet tutkitaan
laboratorioympäristössä.

– Myyrmäen alueella on paljon tämän
aikakauden taloyhtiöitä. Jos putkien
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Kylpyhuone ennen ja jälkeen.

keskimääräinen elinikä on 50 vuotta,
on monissa taloissa edessä putkiremontti, Collin laskee.
Myyrmäen Huollosta toimeksiannot
tulevat kolmea kautta: suoraan osakkailta, isännöitsijältä tai rakennusliikkeiltä. Mattinen kertoo, että hän
on tehnyt Myyrmäessä useammassa
taloyhtiössä asbestikartoituksen. Kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää
myös saman taloyhtiön muissa asunnoissa tehtävissä remonteissa.
Isännöitsijä Arja Pihlakari kertoo, että
hän osallistui Isännöintiliiton koulutukseen uudesta asbestilaista. Myyrmäen
Huollossa on päivitetty sekä osakastiedote että remonttiohjeistukset
myös huoneistoremonttien osalta.
Pihlakari vinkkaa, että ohjeet löytyvät
yrityksen kotisivuilta.
– Uusi laki vaikuttaa kaikkiin taloyhtiön korjaushankkeisiin, sillä nykyään
kaikkien korjaushankkeiden osalta
tulee tehdä asbestikartoitus, mikäli kiinteistö on valmistunut ennen
vuotta 1994, Pihlakari muistuttaa.
– Myös osakkaiden tulee selvittää
mahdollinen asbesti omien huoneistoremonttiensa osalta.

Ajankohtaista
asiakasillasta

AIHEINA:
 LISÄRAKENTAMISELLE
SUOTUISAT NÄKYMÄT
 MYYRMÄEN KAAVOITUKSEN
KUULUMISIA
 TALOYHTIÖIDEN OMAT NETTISIVUT
 PUTKIREMONTIN ERI
TOTEUTUSVAIHTOEHDOT
 VAKUUTUKSET TALOYHTIÖSSÄ.

Myyrmäen Huollon asiakaskoulutusillat
ovat jo pitkään jatkunut perinne.
Maksuttomissa koulutuksissa käsitellään
asiakkaiden toiveiden mukaisia
ajankohtaisia asioita ulkopuolisten
asiantuntijoiden avulla.
Tänä vuonna asiakasilta järjestettiin
karkauspäivänä 29.2.

 LISÄRAKENTAMISELLE
SUOTUISAT NÄKYMÄT
Asianajaja, varatuomari Jaana Koukkari
Lexia Asianajotoimisto Oy:stä esitteli
kuinka taloyhtiöt, joilla on tilaa tonteillaan, voivat hankkia lisärakentamisella remonttirahoitusta.
– Täydennysrakentaminen myymällä As Oy:n tontista rakennusmaata on
yleensä monivaiheinen hanke. Käytännön kysymysten lisäksi prosessiin kuuluu
paljon myös juridisia näkökulmia liittyen
kiinteistöoikeuteen (maankäyttö- ja rakennuslaki, maakaari), asunto-osakeyhtiöoikeuteen (ASOYL), vero-oikeuteen
sekä sopimusoikeuteen yleensä. Yhtiökokous voi päättää määräalan tai -osan
myynnistä enemmistöpäätöksellä, jos
myynti koskee vain sellaista kiinteistön
osaa, jossa ei ole osakkeenomistajien
hallinnassa olevia tiloja. Lisäksi edellytetään, että luovutus tapahtuu käyvällä hinnalla eikä vaikuta olennaisesti
osakkeenomistajien huoneistojen käyttämiseen tai huoneistojen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin, eikä yhdenvertaisuusperiaatetta loukata.
Rakennusoikeuden myynti on hanke, joka tulee suunnitella huolellisesti.
Intressi molemmilla osapuolilla - taloyhtiöllä ja rakennusliikkeellä - on sama:
mahdollisimman hyvä tuotto. Rakennusfirma ei kuitenkaan välttämättä ota huomioon esimerkiksi asunto-osakeyhtiön
yhtiökokouksen päätöksentekoon, verotukseen tai kaupan riskeihin liittyviä
asioita, vaan As Oy:n pitää itse huolehtia
oman etunsa toteutumisesta. Paras lop-

putulos saavutetaankin hyvällä yhteistoiminnalla ja läpinäkyvyydellä. Koukkari neuvoo, että As Oy:n kannattaa
pyrkiä hyödyntämään maksimaalisesti
rakennusfirman työpanosta esimerkiksi
asemakaavaprosessissa ja As Oy:n päätöksenteossa. Erityisen tärkeää on hankkeen ja sen vaikutusten selvittäminen ja
esittely yhtiökokoukselle.
Vantaan kaupungin aluearkkitehti
Timo Kallaluoto kertoi kaupungin suhtautuvan myötämielisesti taloyhtiöiden
lisärakentamiseen.
– Vantaan kaavoitus on yleisesti
nopeaa ja luotettavaa. Jotkut kaavat voidaan hoitaa vuodessa, toiset vievät pari
vuotta ja valituskaavat jopa useampia
vuosia, Kallaluoto kertoo ja jatkaa, että
aikataulu riippuu paitsi töiden priorisoinnista ja sen hetkisestä tilanteesta, myös
osallisten suhtautumisesta kaavaan,
kaavatyön vaikeusasteesta sekä lopulta
mahdollisista valituksista.
KAAVOITUKSEN
 MYYRMÄEN
KUULUMISIA
Myyrmäen alueen kaavoitustilanteesta Kallaluoto kertoi seuraavista uusista
hankkeista:
- Myyrmäen keskustakilpailu (tori- ja
pysäköintialueen lisärakentaminen)
- Raappavuori (alueen lisärakentaminen ja Luhtitie)
- Metropolia (ammattikorkeakoulun
laajennus)
- Piipuisto (opiskelija-asuntojen
rakentaminen)
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Kuva: Vantaan kaupunki

OMAT
 TALOYHTIÖIDEN
NETTISIVUT
Talosivu.com toimitusjohtaja Jari Ahde
esitteli taloyhtiöiden omien kotisivujen
sisältöön ja sivujen tekoon liittyviä asioita. Tärkeimpänä tehtävänä sivustoilla on
tiedottaminen taloyhtiön asioista yhdessä paikassa.
– Yhtiön historia ja tulevaisuus tulee näkyville omalla talosivulla. Talosivu
on asukkaiden tietopaketti. Sen avulla
asukkaat saavat ajankohtaisia tiedotteita, talkoot ja tapaamiset tulevat heti
asukkaiden tietoon. Sen avulla voidaan
myös perehdyttää uusi asukas talon pelisääntöihin, Ahde selvittää.
Läpinäkyvä tiedottaminen on
onnistumisen edellytys. Myös korjaushankkeiden tiedot voidaan tallentaa
varmuuskopioituun Talomappiin, johon
asianosaisilla on pääsy.
Asunnon myyntiaikeissa olevalle
on myös suuri etu siitä, että ostajat pääsevät tutkiskelemaan talon tapoja ja tietoja.

 VAIHTOEHTOJA
PUTKIREMONTTIIN
Consti Oy laskentapäällikkö Antti
Pulkkinen ja asiakkuuspäällikkö Antti
Strikkinen esittelivät vaihtoehtoisia
putkiremonttitapoja.
– Perinteinen tapa on, että kaikki
tehdään kerralla, jolloin asuminen talossa ei ole suositeltavaa ja työn kestoaika voi olla jopa 14 viikkoa. Tämä
on selkeästi kallein tapa ja tässä kaikki
märkätilat tehdään kokonaan uudel-

kaupunki
ntaan
Kuva: Va
Kuva: Co
nsti Oy

leen. Toimintamalli on hyvä, jos lähes
kaikki märkätilat ovat alkuperäiskunnossa ja putkistojen kunto on erittäin
huono, Stirkkinen kertoo..
Jos taloyhtiössä on tehty jo aiemmin paljon märkätilakorjauksia ja
osa uudistetuista kylpyhuoneista halutaan säilyttää, voidaan remonttityössä
käyttää hybridimallia.
– Hybridimallissa viemärit voivat
olla jo aiemmin kunnostetut tai ne
ovat siinä kunnossa, että ne voidaan
sukittaa. Sukitus tarkoittaa, että putki
korjataan tekemällä uusi pinnoite sen
sisäpuolelle. Vesijohdot uusitaan uusille reiteille, viemärit kunnostetaan ja
osakas tilaa itse kylpyhuoneremontin,

mikäli se on tarpeen. Työ häiritsee asumista jonkun verran, mutta ei estä asumista kotona. Kesto on noin 8–12 viikkoa, ilman kylpyhuoneremonttia 4–6
viikkoa. Hybridiremontin kustannukset ovat samaa luokkaa kuin perinteisessä remontissa kun kaikki märkätilat
kunnostetaan, Stirkkinen esittelee.
Consti Oy:n uusi tapa tehdä putkiremontti on nimeltään Ideal, missä
kylpyhuoneet uusitaan moduuleilla.
Vanhan märkätilan sisälle tuodaan
seinäelementit ja putkiläpiviennit
elementin sisällä, jotka hieman pienentävät kylpyhuonetta. Samassa yhteydessä myös viemärit ja vesijohdot
uusitaan. Osakas voi vaikuttaa oman
kylpyhuoneensa materiaaleihin ja kalusteisiin.
– Ideal on perinteiseen linjasaneeraukseen rinnastettava saneeraus
tapa, missä kaikki tekniikka uusitaan.
Asuminen on mahdollista remontin
aikana. Nopeimmillaan saneeraus saadaan valmiiksi kymmenessä päivässä,
maksimissaan neljässä viikossa. Ideal
on noin 10-15 prosenttia edullisempi
kuin perinteinen korjaustapa, Stirkkinen tietää.

 VAKUUTUSEHTOJEN
MUUTOKSIA
Finib Oy:n vakuutusmeklari Eeva
Liukkonen kertoi muutoksista vahinkojen kartoituskulujen korvaamisessa.
Pienemmät vakuutusyhtiöt korvaavat
vahingon kartoituksen, vaikka itse vahinko ei olisikaan korvattava. Kulut korvataan tapauskohtaisesti selvittelyku-
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luina. Jos taas vahinko on korvattava,
selvityskulut korvataan tapauskohtaisesti selvittelykuluina tai korvausmenona.
Korvauskuluun kohdistuu ikävähennys ja omavastuu. Ikävähennyksellä tarkoitetaan vuotovahingoissa
tehtävää, putkiston ikään perustuvaa
vähennystä maksettavasta korvauksesta.
Ifin ja Pohjolan korvauskäytäntö
poikkeaa tästä.
IF:
•Jos vahinko ei ole korvattava, If korvaa kuitenkin sopimuskumppaninsa
tekemän kartoituksen selvittelykuluina. Muun kuin Ifin sopimuskumppanin
tekemää kartoitusta ei makseta.
•Jos vahinkotapahtuma on vakuutuksesta korvattavissa, maksetaan sopimuskumppanin tekemä kartoitus
selvittelykuluina ja muun kuin sopimuskumppanin tekemä kartoitus maksetaan korvausmenona, jolloin kuluun
kohdistuu omavastuuvähennys, mutta
ei ikäpoistoja.
POHJOLA:
•Jos vahinkotapahtuma ei ole vakuutuksesta korvattavissa oleva, maksetaan sopimuskumppanin tekemä
kartoitus selvittelykuluina. Muun kuin
sopimuskumppanin tekemää kartoitusta ei makseta.
•Jos vahinkotapahtuma on vakuutuksesta korvattavissa oleva, maksetaan
sopimuskumppanin tekemä kartoitus
selvittelykuluina, mutta muun kuin sopimuskumppanin tekemää kartoitusta
ei makseta.

Kuva: Rob Orthen Photography

Pia Hurme

Vanhempani, Tuija ja Rauno Hurme, perustivat kiinteistönvälitystoimistomme LänsiVantaalle vuonna 1988. Itse tulin mukaan
toimintaan vuonna 2001; sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2007.
Alusta lähtien keskeisiä arvojamme ovat
olleet ehdoton rehellisyys, korkea ammattitaito ja hyvä palvelu. Paikallinen asiantuntemus, kokemus alalta, joustavuus, inhimillisyys ja turvallisuus ovat myös tärkeitä
tekijöitä, kun valitaan luotettavaa yritystä
kantamaan vastuu välitystoiminnasta.
Hyvä Välitystapa edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää.
Vastuuntuntoinen välittäjä tuntee Hyvän
Välitystavan ja sitoutuu noudattamaan sitä;
kuluttajalle se tuo turvallisuutta ja luotettavuutta.
Onnistuneelle asuntokaupalle tärkein edellytys on hyvä kiinteistönvälittäjä. Oikea hinta asunnosta sekä hyvin laadittu myynti- ja

markkinointisuunnitelma takaavat sen, että
säästetään aikaa ja rahaa sekä asunnon
myynti onnistuu sujuvasti ja varmasti. Toimintaamme kuuluu palvella asiakkaitamme
kokonaisvaltaisesti ja paneutua ammattitaidolla hoitamaan kaikki kiinteistönvälitystoimintaan liittyvät tehtävät.

nen, lähes olematon inflaatio. Nyt pitäisikin
kaavoittaa lisää tilaa uusille asunnoille vuokrannousun hillitsemiseksi. Kaiken kaikkiaan
suomalaisten asumiskustannukset alkavat
olla tapissa. Lähes puolet suomalaisista on
sitä mieltä, että asumisen kustannuksia ei
ole mahdollisuutta lisätä yhtään.

Suomen asuntokaupan kokonaisarvo nousi
vuonna 2015 yli 17,3 miljardin euron. Vanhojen ja uusien asuntojen kauppoja tehtiin noin
100 000; määrä kasvoi vajaat neljä prosenttia edellisvuodesta.

Mukaan kannattaa lähteä rohkeasti myös
taloyhtiön hallitukseen kevään yhtiökokouksessa. Koti on monelle elämän suurin sijoitus, ja hallituksessa pääsee päätöksenteon
ytimeen. Hallituksen tärkein tehtävä on tietää, mitä osakkeenomistajat haluavat. Hallituksen asema taloyhtiössä ei aina ole helppo
ja hallitukset tekevät tätä vaativaa työtään
vapaa-aikanaan. Isännöitsijän tehtävä palkattuna ammattilaisena on tukea, kannustaa
ja tarvittaessa opastaa hallitusta työssään.
Toimiva yhteistyö isännöinnin kanssa on hyvän hallitustyön edellytys.

Kuluvana vuonna asuntokauppojen määrät
kasvavat ja kysyntä nostaa hintoja maltillisesti. Kahden vuoden kohmeus asuntomarkkinoilla taitaa olla takana. Pääkaupunkiseudulla kauppoja tehdään jo normaalilla
tasolla, mutta samalla maan sisällä kehitys
erkaantuu nopeasti. Matala korkotaso ja
kaupungistuminen vaikuttavat pysyviltä ilmiöiltä.
Asuntojen hintojen eriytyminen pakottaa
erityisesti pääkaupunkiseudulla yhä suuremman osan työn perässä muuttajista vuokralle. Se on omiaan kiihdyttämään vuokrien
nousua; pääkaupunkiseudulla hinnat ovat
nousseet 22,4 % viiden viime vuoden aikana. Samassa ajassa asuntojen hinnat ovat
nousseet selvästi vähemmän. Vuokranantajat perustelevat korotuksia kustannusten
nousulla, mutta usein korotukset ovat kuitenkin olleet selvästi suurempia kuin nykyi-

Itselläni on 28 työntäyteistä vuotta takana
omassa kiinteistönvälitystoimistossa sekä
Vantaan vuoden Yrittäjä 2013 palkinto! Uutteruus, sinnikkyys, inhimillisyys ja rehellisyys
on palkittu. Tästä on hyvä jatkaa!

Pia Hurme
Yrittäjä, LKV, LVV, KED, YEAT,
kaupanvahvistaja
LKV Tuija Hurme Oy

HEI, NAAPURI!
Tervetuloa tutustumaan upouusiin
tiloihimme ja toimintaamme –
tarjoamme tutustumiskäyntisi
yhteydessä veloituksettoman SECAkehonkoostumusmittauksen (arvo 40€).
Lue lisää ja varaa tutustumisaikasi
www.fressi.fi/myyrmaen-naapurit/

Raappavuorentie

Täyden palvelun liikuntakeskus:

Myyrmäki-halli

Energia
Areena

Modernit ja tilavat kuntosalit
Paljon ryhmäliikuntatunteja livenä
Fressi Trainer- ja lastenhoitopalvelu

Rajatorpantie

Fressi Myyrmäki, Rajatorpantie 19, 01600 Vantaa, puh. 010 850 9015, www.fressi.fi/myyrmaki
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Kuva: Arjan kotialbumi

Henkilöhaastattelussa

Olen ollut Myyrmäen Huolto Oy:ssä
isännöitsijänä tänä keväänä neljä vuotta; vastuullani on tällä hetkellä 18 kohdetta. Siirryin tänne Espoosta, missä
olin ollut vastaavissa tehtävissä noin
viiden vuoden ajan. Isännöitsijätehtäviä olen hoitanut pian parikymmenen
vuoden ajan, ja kiinteistöalalla olen
ollut vieläkin pidempään. Nuorena en
erityisesti suunnitellut työuraa juuri
kiinteistöalalla, mutta niin kuin elämässä usein käy, jonnekin se lähtee
suuntautumaan ja sillä tiellä olen edelleenkin.
Peruskoulutukseni on kaupallinen ja
olen suorittanut sittemmin isännöintialan tutkintoja ja koulutuksia. Ajantasainen tieto on työssä tärkeää. Esimerkiksi lainsäädännössä on tapahtunut
jatkuvasti muutoksia viime vuosina.
Isännöintiliito järjestää alan koulutusta, joihin itsekin osallistun ja tarvittaessa olemme järjestäneet täällä työpaikalla omaa koulutusta. Kollegoja
minulla on kuusi täällä Myyrmäessä ja
lisäksi kaksi Pihlajistossa. Isännöitsijöiden keskuudessa vallitsee hyvä ja keskusteleva työkulttuuri ja olen viihtynyt työssäni hyvin. Työnkuva on hyvin
monipuolinen ja päiviin sisältyy monia
vaihtelevia asioita. Paljon aikaa menee
sähköpostien ja puhelimen parissa.
Meillä on myös muita palvelukanavia,
joiden kautta asukkaat voivat itse ilmoittaa vaikkapa huolto- tai korjaustarpeistaan ja tavoittavat huoltoyhtiön kyllä sitä kautta helposti. Tiivistäen
voisi sanoa, että isännöintiin sisältyvät
melkeinpä kaikki kiinteistönpitoon ja
asumiseen liittyvät asiat laidasta laitaan.

ARJA
PIHLAKARI

Asun itsekin Vantaalla ja siten tunsin jo
entuudestaan alueen hyvin. Tiivistä yhteistyö on erityisesti taloyhtiöiden hallitusten kanssa, joiden kanssa yhtiöiden asioita ja hankkeita valmistellaan.
Isännöitsijä toimii hallitusten kokouksissa sihteerinä, asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Kokousten jälkeen
tehtävänä on käynnistää ja toimeenpanna päätökset. Useissa yhtiöissä on
peruskorjauksia parhaillaankin meneillään tai alkamassa. Hyvät verkostot ja
kumppanit ovatkin erittäin tärkeitä
onnistuneen ja hyvän lopputuloksen
kannalta. Toivottavasti myös nuoret
innostuisivat isännöintialasta. Työ on
melko itsenäistä ja omaan työhönsä
voi itse vaikuttaa. Ala on myöskin melko vakaa; tätä työtä on hankala siirtää
muihin maihin tai täysin automatisoidakaan.
Olen aina harrastanut liikuntaa; hölkkää, kävelyä, uintia. Nykyään kyllä
paljon vähemmän kuin nuorempana
harrastin - johtuen varsin usein aikapulasta. Pidän myös matkustamisesta ja
vieraista kulttuureista. Lähden mielelläni reissuun jos vain aika ja kukkaronnyörit sen sallivat. Yksi tärkeimmistä
asioista on tietenkin poikani perheineen. Hänellä on kaksi lasta, jotka
ovat minulle erittäin läheisiä ja tärkeitä. Lapsenlapsiani tapaan viikoittain
ja olenpa jo tehnyt yhden ulkomaanmatkankin vanhemman lapsenlapseni
kanssa. Isovanhemmuus on tuonut elämään paljon iloa ja uusia tapahtumia!
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Myyrmäen Huolto osti
uuden Schmidt Swingo
-imulakaisukoneen.
Uudella koneella pölyt,
hiekat, roskat ja syksyn
lehdet lakaistaan
tehokkaasti ja
pölyttömästi.

Kuvat maahantuojan (Wihuri Oy)

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

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

Puhelimitse
ma-pe

Puhelimitse
ma-pe

klo 08.00 - 16.00

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

klo 08.00 - 16.00

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

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

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi | www.myyrmaenhuolto.fi

