MYYRMÄEN HUOLLON
ASIAKASLEHTI 1/2015

TÄSSÄ NUMEROSSA:
 Asiakasillan antia s. 5
 Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa
paremmin s. 9
 Mielipide s. 10
 Henkilöhaastattelussa
Elisa Komi s. 11

Pihlajiston
putkiremppa
Lue lisää s. 6

1

MYYRMÄKI

Joukkoliikenne kasvaa ja kehittyy
Vantaa ja koko pääkaupunkiseutu avautuu
asukkaille, työmatkailijoille ja vieraspaikkakuntalaisille aivan uudella tavalla, kun
odotettu Kehärata aloittaa liikennöinnin
1.7.2015. Kehärata on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Uusi rataosuus yhdistää
Vantaankoskenradan ja pääradan, jolloin
Vantaalle syntyy merkittävä poikittainen
raideyhteys Itä- ja Länsi-Vantaan välille.
Yksi tärkeimmistä uusista asemista on
lentokenttä.

parasta, matka messuille taittuu ihastellen
kotimaisemia uudelta junareitiltä.

Junalla pääsee myös Myyrmäestä Kivistöön, Vantaan Asuntomessuille, jotka pidetään 10.7. - 9.8. välisenä aikana. Vantaan Asuntomessut on yksi kesän mielenkiintoisimmista kesätapahtumista ja mikä

Junaliikenteen lisäksi pääkaupunkiseudun poikittaista bussiliikennettä tehostetaan. Uusi runkolinja 560 halkoo Vantaata
Myyrmäestä Helsingin Rastilaan; 28 kilometrin pituiselle reitille mahtuu 30 py-

Myyrmäen asema on valmis ottamaan
uudistukset vastaan: maaliskuun lopussa
avattu peruskorjattu asema on Suomen
suurin julkiseen rakennukseen toteutettu
katutaideteos. Värikkäästä ja valoisasta
lopputuloksesta vastasi yhdeksän taiteilijaa. Aseman ulkoseinien osalta korjaustöiden on tarkoitus valmistua kesän 2015
aikana.

säkkiparia. Liikennöinti alkaa 10.8.2015.
Pidemmällä aikavälillä linjan jatkaminen
Myyrmäestä Matinkylään on suunnitteilla
niin ikään.

Kuva: HSL/Esri

PIHLAJISTO

Konosen jalanjäljillä

Kotikaupunkipolun avajaiskävely pidettiin 24. tammikuuta. Mukana kirittämässä oli kotikaupunkipolun suojelija, Pihlajistosta kotoisin oleva entinen
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kilpakävelijä Valentin Kononen. Kotikaupunkipolun kokoamista ovat tukeneet Helsingin kaupunginkanslia,
Helsingin kaupungin lähiöprojekti ja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä (HSY) ja se on toteutettu yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki
Asukasyhdistys PNV ry:n kanssa.
Myyrmäen Huollossa pidetään tärkeänä oman asuinalueen ja lähiseudun
arvostusta ja yhteisöllisyyttä. Yhtiö
haluaa omalla työllään pitää huolta
taloyhtiöidensä viihtyvyydestä ja siisteydestä.

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

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

ILMOITUSMYYNTI: Marjo Rosendahl, puh. 040 717 4200
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: 15 000 kpl PAINO: Wellprint Oy
ILMESTYY Kaksi (2) kertaa vuodessa

ULKOASU JA TAITTO: Kaupallinen toimisto Avittamo2Oy

LÄHETÄ TOIMITUKSELLE JUTTUVINKKEJÄ: avittamo@avittamo.fi

Kannen kuva: Rodeo

Viikinmäen-Pihlajiston alueella avattiin
tammikuussa kotikaupunkipolku. Reitin kokonaispituus on viisi kilometriä ja
se koostuu useasta lyhyestä lenkistä.
Kävelyreitin varrelta löytyy 26 kohdetta: historiaa, nykyaikaa, luontoa, kulttuuria, julkista taidetta, arkkitehtuuria
ja merkkihenkilöitä. Kohteisiin kuuluu
myös tosi-tv-sarjasta ”Putkiremontti”
tutuksi tullut, Pihlajiston vanhin taloyhtiö, As Oy Satopihlaja. Putkiremontin vaiheista lisää sivulla 6.

Pääkirjoitus

SISÄLLYSLUETTELO
Mika Lehtonen
toimitusjohtaja
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KATSE ETEEN JA SUUPIELET YLÖSPÄIN, laulaa Elastinen.
Tämä on hyvä motto myös työelämään.
Olemme opiskelleet Myyrmäen Huollossa tulevien putkiremonttien varalle televisiostakin tutun As Oy Satopihlajan avulla. Kohde on meidän isännöinnissämme ja pääsimme tutustumaan läheltä perinteisellä tavalla tehdyn putkiremontin läpivientiin.
Opimme, että panostamalla projektin alun suunnitteluun ja henkilövalintoihin saadaan suurikin projekti taloyhtiössä vietyä kunnialla läpi. Hankesuunnitelma tai esisuunnittelu, jonka avulla taloyhtiö saa selvitettyä omalle yhtiölle parhaiten sopivan korjaustavan, on alun tärkein dokumentti.
Hyvillä projektin vastuuhenkilöiden valinnoilla yhtiö säästää rakennusvaiheen kustannuksia.
Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajalla, kuten taloyhtiöllä, on velvollisuus
selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät tietyt lakisääteiset velvoitteensa. Lailla pyritään torjumaan harmaata taloutta. Mikäli tilaaja laiminlyö selvitysvelvollisuutensa, seurauksena on laiminlyöntimaksu. Myyrmäen
Huolto tekee tilaajavastuulain mukaiset ilmoitukset rahaliikenteen osalta
taloyhtiöiden puolesta pienellä veloituksella. Työntekijätietojen ilmoittamisvastuu kannattaa siirtää pääurakoitsijalle sopimuksen avulla. Siksi kaikista tilaajavastuulain alaisista urakoista on hyvä tehdä kirjallinen sopimus.
Teimme keväällä yhtiömme henkilökunnan työhyvinvointiselvityksen
yhteistyössä vakuutusyhtiömme kanssa. Siinä selvitimme muun muassa
työmotivaatiota, työkykyä, työpaikkahenkeä ja esimiestyötä. Saimme selvityksestä erittäin positiivisen tuloksen, joka kertoo, että yhtiö huolehtii
henkilökunnasta hyvin.

MOOTTORIRAVINTOLA

Myyrmäentie 2, 01600 Vantaa
puh. (09) 458 7755
www.allungrilli.com
pihvipainotteinen à la carte –lista
arkisin myös lounas
saunatilat | kokoustilat

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab suoritti yhtiöllemme ISA-auktorisoinnin, joka tehdään kolmen vuoden välein. ISA-tunnus auttaa asiakasta
tunnistamaan laadukkaaseen toimintaan sitoutuneet isännöintiyritykset.
Nämä kirjaimet kertovat asiakkaille hyvistä ja tutkituista toimintatavoista.
Saimme tässäkin arvioinnissa erittäin hyvät pisteet. Raportissa todetaan,
että yhtiöllä on useita hyviä käytäntöjä ylitse normaalitason.
”Nauti uusia perunoita ja voita, mansikoita ja makkaroita.
Ihastele poutapilviä, siristele auringossa silmiä.
Haista kesän tuoksut, unohda turhat juoksut.
Mieti kivoja juttuja, tapaa ystäviä ja tuttuja.”
Kesäterveisin
Mika Lehtonen
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Talossa tapahtuu
HÄTÄ
KUN UURI,
ON SU ON
AP LLÄ
E
L ÄH

112

LOMALLE
LÄHTIJÄN

MUISTILISTA:
 Muista katkaista tai
kääntää postisi.
 Sulje ikkunat ja laske
sälekaihtimet alas.
 Laita ovi takalukkoon.
 Katkaise vesi
pesukoneista.
 Kerro naapureille
ja/tai isännöitsijälle
kauanko olet poissa.

Myyrmäen Huollon

KESÄN
AUKIOLOAJAT
löydät myös

nettisivuilta
www.myyrmaenhuolto.fi
ja asiakaspalvelusTa
puh. (o9) 53o 614o
Myyrmäen Huollon väki
toivottaa kaikille asukkaille ja
yhteistyökumppaneille

u, suomalaise
Eurooppa-päivä n työn päivä
Äitienpäivä
J.V. Snellmanin
päivä,
suomalaisu
17.5. Kaatunei uden päivä
tt
4.6. Puolustu en muistopäivä
svoimain lippu
juhlan päivä
20.6. Juhann
us, Suomen lip
un
6.7. Eino Le
inon päivä, runo päivä
n ja suven
päivä
Lipun voi laittaa
salkoon myös
koulujen
päättäjäispäivä
nä
ammattiin valm ylioppilaaksi tai
istuvien kunnia
ksi.

Taas on aika talkoiden
TAVARATILAUKSET:
mika.ylitalo@myyrmaenhuolto.fi

Thinkstock

AURINKOISTA KESÄÄ!

TULEVIA LIPU
TUSPÄIVIÄ:
Vapp

1.5.
9.5.
10.5.
12.5.

www.myyrmaenhuolto.fi

Myyrmäen Huollon

KESÄN AUKIOLOAJAT:

NIMITYKSIÄ

Keskiviikkona 13.5. suljemme klo 14.00 ja
helatorstaina 14.5. toimistomme on kiinni.

Myyrmäen Huollossa

Kesäkuussa toimisto palvelee normaalisti.

Heidi Holopainen on aloittanut isännöitsijänä
9.2.2015 alkaen.

Juhannuksen aatonaattona 18.6. toimistomme on
avoinna 8.00-14.00. Juhannusaattona 19.6.
toimistomme on suljettu.

Tänäkin kesänä palkkaamme joukkoihimme
lukuisia kesätyöntekijöitä. Tervetuloa!

Heinäkuussa toimistomme on avoinna
ma-pe klo 08.00-16.00.
Toimistomme ollessa suljettuna, tavoitat
päivystävän huoltomiehen numerosta
040 7311 436
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Asiakasillan antia

Kehittämiskohteita
ja kuulumisia
kentältä
Myyrmäen Huollon asiakasillassa 3.3.2015 osallistujia oli
paikalla ennätysmäärä, yli kuusikymmentä. Ajankohtaisten
asioiden lisäksi listalla oli hankesuunnittelu, Vantaan
Energian jätehuolto sekä korjausten vaikutus asuntojen
arvoon.
Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja
Mika Lehtonen päivitti asiakasillan
aluksi asumiseen liittyvien kulujen,
kuten jätehuolto, vesi, kaukolämpö ja
sähkö, nousuarvioita kuluvalle vuodelle. Ajankohtaisten asioiden listalla oli
myös huoltosopimusten tarkistuttaminen, tilaajavastuulaki sekä taloyhtiöiden korjaukset. Jälkimmäisistä Lehtonen vihjasi, että Myyrmäen Huolto on
neuvotellut pitkän tähtäimen suunnitelman teon kilpailukykyiseen hintaan.
Yhtiön omia kehittämiskohteita ovat
kotisivujen päivitys, riskien käsittely
sekä laatutason ja työajan seurannan
kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä teknistä osaamista koulutuksen ja
lisärekrytoinnin keinoin sekä hankkia
uusia työkaluja, kuten lämpökamera.
– Taloyhtiöiden toiveesta olemme perustamassa pienremonttiryhmän, jos-

ta kerromme myöhemmin lisää, Lehtonen kertoo.
Tosiasioita asumisesta
LVI-asiantuntija Arto Kemppainen
Suomen Talokeskuksesta kävi läpi
esimerkinomaisesti Asunto Oy Myyrinnoron hankesuunnitelman vesijohtojen, viemäreiden ja sähköasennusten uusimisesta. Hankesuunnitelman
tavoitteena on selvittää kiinteistön
lvi- ja sähköteknisten peruskorjauksen menetelmiä ja vaihtoehtoja sekä
sisältöä. Kemppaisen mukaan taloyhtiön tavoitteena on aloittaa urakka
tämän vuoden loppupuolella.
Vantaan Energian myyntijohtaja
Ilkka Reko kertoi puolestaan viime
vuonna käyttöön otetun jätevoimalan toiminnasta ja vaikutuksista Vantaan alueella.
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– Vantaan jätevoimala on Suomen suurin ja Euroopan tehokkain. Poltamme
kaatopaikkajätteen kaukolämmöksi ja
sähköksi. Vuositasolla jätemäärä on
noin 320 000 tonnia, Reko tiivistää ja
korostaa, että lasi-, metalli-, pahvi-, paperi- ja biojäte menevät edelleen kierrätykseen.
Kehityspäällikkö Heikki Kauranen
Isännöintiliitosta valaisi esityksellään,
kuinka asuntojen hinnat jatkavat nousuaan, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Asuntojen hintaan ja myytävyyteen
vaikuttaa kuitenkin aina todistetusti
asunnon kunto sekä tehdyt tai tekemättömät remontit.
– Tutkimusten mukaan tuleva putkiremontti alentaa hintoja selkeästi, kun
taas putkiremonttiin laitetut rahat saa
takaisin asuntoa myytäessä, hän toteaa.

As Oy Satopihlajassa toteutettiin putkiremontti
pitkän suunnittelun, tarkan kilpailutuksen ja asiaan
perehtymisen jälkeen. Hommaan ryhdyttyä projekti sujui
hyvin ja kustannukset jopa alittuivat. Korjattujen putkien
lisäksi asunnoissa on nyt uudet kaakelit ja kalusteet wcja kylpytiloissa.

Ennen ja jälkeen

putkiremontin
As Oy Satopihlaja Helsingin Pihlajistossa käsittää kolme kolmekerroksista rakennusta ja niissä seitsemän
rappukäytävää, yhteensä 64 osakehuoneistoa. Ensimmäiset asukkaat
muuttivat taloihin vuoden 1970 lopulla.
– Talot rakennettiin ja valmistuivat
aikana, jolloin käyttöön otettiin muoviviemärit. Silloinen tietämys oli, että
nämä viemärit ovat ikuisia, mutta historia osoitti toisin, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Vihavainen
kertoo.
Ennen putkiremonttia taloyhtiötä oli
jo useamman vuoden ajan haitannut
yllätykselliset ja varsin säännönmukaiset viemärivuodot. Kun hallituksen
ja muutamien aktiivisten asukkaiden
toimesta putkiremontin toteuttamista alettiin selvittää, vastustusta ei ollut.
– Korjaustöihin oli kulunut siinä vaiheessa jo lähes 200 000 euroa. Koska

korjaukset olivat vain paikkaamista
eikä ongelmiin puuttumista, raha valui konkreettisesti viemäristä alas,
hallituksen pitkäaikainen jäsen Jarno
Linnas jatkaa.
– Pahimmillaan olemme joutuneet
keräämään kaksi kertaa vuodessa ylimääräisen yhtiövastikkeen, Vihavainen muistelee. – Näin jälkikäteen voi
todeta, että putkiviat eivät olleet satunnaisia vaan toistuvia ja niihin olisi
pitänyt reagoida aikaisemmin.
TUUMASTA TOIMEEN
Kun henkinen päätös putkiremontin
toteuttamisesta oli tehty, hallitus
käynnisti esisuunnitteluvaiheen. Sekä
Vihavainen että Linnas painottavat,
että tämä vaihe on syytä tehdä huolella, vaikka se viekin aikaa.

Kun saimme vastaukset, meillä oli selvät sävelet ja yhtiökokouksen hyväksyntä jo ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä. Tämä helpotti
työn suunnittelua ja toteutusta valtavasti, Linnas toteaa.
– Meillä esisuunnitteluun vierähti
lähes kaksi vuotta. Siinä ajassa toteutimme esikartoituksen, varsinaisen suunnittelun, dokumentaation
tuottamisen tarjouspyynnön pohjaksi
ja varsinaisen tarjouspyyntöjen jättämisen, Vihavainen luettelee. – Pidimme myös monta asukasiltaa ja viimeksi yhtiökokouksen mandaatilla
saimme hyväksynnän ja rahat toteutukseen.

– Esisuunnittelun aluksi kysyimme,
mitä remontilta halutaan. Saako käyttää porraskäytävää? Saako käyttää

Taloyhtiön hallitus päätti heti alkuun
palkata ulkopuolisen ammattilaisen
projektin vetäjäksi. Relea Oy:n Kari
Lehtinen oli tuttu julkisivuremontin
ajalta ja hän tunsi talot entuudestaan.
– Hyvä projektijohtaja on yksi onnis-

alas laskettuja kattoja ja tulla alemman kerroksen kylpyhuoneeseen?

tumisen edellytyksistä. Lehtinen oli
meillä mukana projektissa esikartoi-
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Kuva: iStock

Jarno Linnas on asunut talossa
vuodesta 1982. Hallituksen
jäsen hän on ollut alkuvuosista
lähtien, muutamaa toisella
paikkakunnalla työssä oltua
vuotta lukuun ottamatta.

Ari Vihavainen muutti taloon
vuonna 1987 ja on niin ikään
ollut hallituksessa 1990-luvulta
lähtien, puheenjohtajana
vuodesta 2008.

tuksesta loppuun asti. Hänellä oli
asiantuntemus, kokemus ja näkemys,
Linnas toteaa.
Lehtisen käsistä lähtivät myös tarvittavat dokumentit sekä tarjouspyynnöt, joilla lähestyttiin urakoitsijoita.
– Kuusi urakoitsijaa kymmenestä, joille tarjouspyyntö jätettiin, oli kiinnostuneita kohteestamme. Näistä pudotimme heti alkuun muutaman hinnan
- joko liian korkean tai epäilyttävän
edullisen - perusteella. Haastattelujen ja selvitystyön jälkeen valitsimme Wareco Oy:n. He toimivat meillä
pääurakoitsijana, mutta käyttivät toki
itse aliurakoitsijoita apunaan. Etukäteen oli kuitenkin sovittu, että niin
sanottua ketjuttamista eli aliurakoitsijoiden aliurakoitsijoita ei ilman talo-

yhtiön hallituksen lupaa saa käyttää,
Vihavainen selvittää.
– Kaikki sujui hyvin eikä riidellä tarvinnut kenenkään kanssa. Muistan kuinka kuulin ennen ensimmäistä työmaakokousta, kuinka yksi aliurakoitsija
sanoi toiselle ”nyt laitetaan kaikki peliin”, itse kaikkiin työmaakokouksiin
osallistunut Linnas jatkaa.
Taloyhtiö on Pihlajistossa ensimmäinen, mikä on tehnyt putkiremontin.
– Ja heti ylitimme uutiskynnyksen,
Linnas naurahtaa ja viittaa YLE:llä viime vuonna esitettyyn Putkiremonttisarjaan. – Toisaalta ehkäpä tv-ohjelma
asetti kaikille toimijoille pienen positiivisen ulkoisen paineen.
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ALTA POIS
Marraskuussa 2013 suunnitelmat
muuttuivat todellisuudeksi ja putkien
kimppuun käytiin talo ja rappukäytävä kerrallaan. Asukkaiden kanssa oli
sovittu, että meluavat työt alkavat
aamuisin kello kahdeksan. Urakan
jatkuessa taloyhtiö salli töiden aikaistamisen tunnilla, koska asukkaatkin
näkivät sen edesauttavan töiden sujumista.
Asukkaille putkiremontti tarkoitti
kolmen kuukauden evakkoaikaa. Ensimmäiset muuttivat remontin alta
pois heti marraskuussa, viimeiset
muuttivat takaisin kotiin heinäkuussa
2014. Väistöasunnon hankkimisesta
ja kustannuksista vastasi jokainen
osakkeen omistaja itse. Vaihtoehto

eli asuminen kotona remontin aikana on hankalaa, mutta silti jokaisessa
rappukäytävässä muutama henkilö
tai perhe valitsi niin. Peseytyminen,
vessassa käynti ja veden hankinta tapahtuivat taloyhtiön yhteisistä saunatiloista. Sähköt toimivat muutamia,
ennalta ilmoitettuja katkoksia huolimatta koko ajan. Vaikka muuttaminen
kotoa on monelle ajatuksena vaikea,
muutaman kuukauden evakon kustannukset ovat pienet verrattuna remontin kokonaiskustannuksiin.
KOKONAISVALTAISUUS
KANNATTAA
Jo putkivuotoja korjatessa oli selvinnyt, että viemäriputket olivat kiinnittämättä seiniin kerrosten välisissä
pystykanaaleissa ja ne roikkuivat vain
T-haarojen varassa. Remontin aikana
rakennusaikaisia ja vanhoja ongelmia
löytyi lisää: Kylmistä alakatoista löytyi puutteellisia lämmönerityksiä ja
ilmastoinnissa oli vuoto kahden elementin väliin jokaisessa asunnossa.
Kolmostalon pohjaviemäri oli lytyssä
sekä poikki kaikkien betoniseinien läpimenojen molemmin puolin. Matkan
aikana remontin kirjainyhdistelmä
kasvoi LVISA -perusparannushankkeeksi.

Tarjouspyyntöjen pohjana olleet
suunnitelmat olivat putkiremontin
perusratkaisu wc- ja kylpytilojen kalustukselle. Asukkaat saivat kuitenkin
itse muuttaa ratkaisuja maksamalla
hintojen erotuksen edellyttäen, että
ratkaisu täytti standardivaatimukset.
Putkiremontin toteuttajalta sai myös

ottanut remonttia varten henkilökohtaista lainaa, jolloin he voivat hyödyntää korkoja verotuksessaan.
Ensimmäinen takuutarkistus suoritetaan taloissa vuosi remontin valmistumisen jälkeen, kesällä 2015. Toinen
ja viimeinen lopputarkistus on heinäkuussa 2016.
– Takuu on voimassa kaksi vuotta ja
sinä aikana urakka-alueelle korjauksia tekee vain rakentaja. Pieniä putkivuotoja, kuten liitosten tihkumisia on
ollut, mutta kaikki on hoidettu hyvin.
Olemme kokonaisuudessaan erittäin
tyytyväisiä lopputulokseen. Näillä
putkilla pitäisi selvitä seuraavat neljäkymmentä vuotta, Vihavainen toteaa.

tilata putkiremontin ”ulkopuolisia”, ei
hintaan sisältyviä töitä. Moni innostuikin tekemään kotiinsa muutostöitä; Vihavainen esimerkiksi teki keittiöremontin, Linnas maalaustöitä.
Hallituksen jäsenet ovat tyytyväisiä
remonttiin myös kustannusten osalta: 3,4 miljoonan euron budjetti alittui
200 000 eurolla. Taloyhtiö otti putkiremonttia varten kahdenkymmenenviiden vuoden lainan. Osakkeen omistajat ovat itse saaneet päättää
maksavatko he lainan pois heti, osissa
tai remonttivastikkeena normaalin
vastikkeen päälle. Osa asukkaista on

Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika Lehtonen seurasi
Satopihlajan putkiremonttia
tyytyväisenä sekä aika ajoin
paikan päällä että television
kautta.
– Marssijärjestys sujui
suunnitelmien mukaan, kiitos
hyvin tehdyn esisuunnittelun
ja ammattilaisten
mukanaolon. Putkiremontti
on taloyhtiölle ja asukkaille
aina iso ponnistus, mutta
Satopihlajan tapaus osoittaa,
että se kannattaa. Hyvässä
kunnossa oleva taloyhtiö lisää
asumisviihtyvyyttä, asuntojen
arvoa ja antaa turvallisuuden
tunnetta, kun tietää, että

Kuva: iStock

– Asukasilloissa oli noussut esille toivomus kaasuhellan vaihtamisesta
sähköhellaksi, mutta nousukaapelointi ei ollut riittänyt sähköhellojen

käyttöön. Esikartoitusvaiheessa päätimme, että kun kerran porataan, ei
muutaman ylimääräisen sähköjohdon
vetäminen tunnu missään ja nyt halukkailla oli mahdollisuus vaihtaa sähkölieteen. Lisäksi uusimme TV-antenni- ja tietotekniikkakaapeloinnin sekä
ilmastoinnin. Kun asukkaat olivat
päässeet takaisin koteihin, taloyhtiössä sarjoitettiin vielä sekä asuntojen
että yleisten tilojen lukot, Vihavainen
luettelee.

yllätyksien aika on ohi.
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Hyvinvoiva henkilöstö

jaksaa paremmin

Nina Tiala
Työterveyshuollon ja
yleislääketieteen
erikoislääkäri

Myyrmäen Huollon tehtävänä on huolehtia taloyhtiöidensä
kunnossapidosta. Aivan yhtä tärkeää on pitää hyvää huolta
omista työntekijöistä.

– Yhtiömme arvoihin kuuluu, että pidämme hyvää huolta työntekijöistämme ja se näkyi myös kyselyn tuloksissa. Toki parannettavaa löytyy aina ja
olemmekin iloisia siitä, että henkilöstömme on avoimesti viestittänyt kehitystarpeista, mitkä tulevat johtamaan
konkreettisiin toimenpiteisiin, Myyrmäen Huollon toimitusjohtaja Mika
Lehtonen toteaa.
LAAJA PAKETTI HUOLEHTII
OMISTAAN
Nina Tiala on ollut Myyrmäen Huollon
työterveyslääkäri vuodesta 2006 alkaen.
– Työterveysyhteistyötä tehdään moniammatillisissa tiimeissä: Itseni lisäksi
työterveyshuollon ammattihenkilöihin

kuuluu työterveyshoitaja. Me taas tarvittaessa konsultoimme työterveyshuollon asiantuntijoita, työfysioterapeuttia ja työpsykologia, Tiala kertoo.

joilla työntekijä pärjäisi työssään paremmin.

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu
ensisijaisesti lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto: terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, työkyvynarviot ja kuntoutukseen ohjauksen.
Työantaja voi halutessaan kustantaa
työntekijöilleen työterveyspainotteista sairaanhoitoa.

– Myyrmäen Huollon kanssa on ollut
mukava tehdä yhteistyötä, koska he
ovat työnantajana aidosti kiinnostuneet huolehtimaan työntekijöidensä
terveydentilasta. Kun olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä, on puolin ja
toisin matala kynnys ottaa yhteyttä ja
neuvotella asioista ennen kuin ongelma pääsee paisumaan suureksi, työterveyslääkäri iloitsee.

Tiala toteaa, että Myyrmäen Huollon
kanssa on yhdessä toteutettu juuri
heille sopiva työterveyspaketti. Yhteistyösopimus kattaa lakisääteisen
työterveyshuollon lisäksi työntekijöiden sairaanhoidon, mikä mahdollistaa
työntekijöiden kokonaisvaltaisen terveyden sekä työkyvyn seurannan että
edistämisen.
– Terveystalossa pystymme kattavasti
tekemään tarvittavat tutkimukset ja
konsultoimaan eri alojen erikoislääkäreitä haasteellisemmissa tilanteissa,
hän jatkaa.

Tiala painottaa, että Myyrmäen Huollon kaltaisessa yrityksessä tulee
huomioida myös työn fyysiset vaatimukset ja kuormittavuus. Kun työntekijällä on tuki- ja liikuntaelinoireita,
hänet ohjataan nopeasti työfysioterapeutille saamaan ergonomista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja siihen,
miten itse pystyy vaikuttamaan oireisiin ennaltaehkäisevästi.

Yhteistyö on erityisen tärkeää, jos
työntekijän työssä selviytyminen on
heikentynyt. Tällöin työkykyneuvottelussa työntekijä, esimies ja työterveyslääkäri yhdessä miettivät keinoja,

– Ennalta ehkäisevä hoito ja pikainen
puuttuminen mahdollisiin työperäisiin oireisiin ovat ehdottoman tärkeitä. Kun työntekijät pysyvät hyvässä
kunnossa, näkyy se suoraan myös
asiakkaiden arjessa: työntekijät eivät
vaihdu ja työt tulevat ajallaan hoidetuksi, Tiala tietää.

NOPEASTI HYVÄÄN HOITOON
Terveystalo Myyrmäki on täyden palvelun lääkärikeskus, jossa saat aina ammattitaitoista jaa
ripeää apua vaivoihisi. Yleis- ja erikoislääkäreiden lisäksi sujuvan hoitoketjun varmistavat
saman katon alta saatavat laboratoriotutkimukset sekä korkealuokkaiset kuvantamispalvelut (röntgen, ultraäänitutkimukset, magneettikuvaukset sekä mammografia).
Jönsaksentie 6
01600 Vantaa

ma–pe 7.30–20,
la 9–14, su 10–14

030 6000*

tai terveystalo.co

m

*Puhelun

Terveystalo Kamppi päivystää 24 h.

VARAA AIKA

hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min,
matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Myyrmäen Huollon henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikartoitus yhteistyössä OP Pohjolan kanssa marraskuussa
2014. Kyselyssä kartoitettiin laajasti
työhön liittyviä osa-alueita kuten työmotivaatio, työkyky, työyhteisö, esimiestyö, terveys ja hyvinvointi sekä
työkyvyttömyysriskit. Henkilöstö vastasi kysymyksiin anonyymisti netin
kautta. Kyselyyn osallistui 75 prosenttia henkilökunnasta. Jokainen kyselyyn vastannut sai palautteena oman
henkilökohtaisen työhyvinvointiraportin ja yhtiö yhteenvedon tuloksista.

www.terveystalo.com
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Aleksi Muukkonen
As. Oy Vantaan
Kilterinlinna
(Hallituksen pj.)

KOHTI AMMATTIMAISTA
OMISTAMISTA
Työni puolesta arvioin kiinteistönomistajan ylläpidon järjestämisen laatua ja
kustannustehokkuutta. Siviilielämässä
olen toiminut taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajana As. Oy Vantaan Kilterinlinnassa sen valmistumisesta 2009
alkaen. Tuona aikana olen pyrkinyt
hyödyntämään liike-elämän puolelta
havaittuja hyviä käytäntöjä asunto-osakeyhtiön asioita hoitaessa. Ensimmäinen havaintoni oli, että hallituksessa
toimiminen on oikeasti luottamustoimi.
Taloyhtiömme 73 muuta osakasta luottavat, että hallitus käyttää omistajan
ääntä heidän etujensa mukaisesti: puheenjohtajalla on viime kädessä valta ja
vastuu.

Ensimmäisen vuoden ja kolmannen
isännöitsijän kohdalla oli aika käyttää
valtaa ja vastuuta ja vaihtaa isännöitsijäyritystä. Lähdin etsimään hyvää isännöitsijäyritystä, en hyvää isännöitsijää.
Myyrmäen Huolto valikoitui lopuksi
nopeasti isännöitsijätoimistoksemme.
Lopullisesti vakuutti toimitusjohtajan lupaus, että tarvittaessa voidaan
vaihtaa isännöitsijää toimiston sisällä,
jos yhteistyö ei lähtisi toivotunlaisesti
käyntiin. Tähän ei ole tarvinnut palata.
Kun tärkein yhteistyökumppani oli valittu, oli aika kääntää huomio muihin ylläpitoasioihin. Siivousyritys kilpailutettiin
ja palvelukuvausta tarkennettiin. Sähkönsiirron osalta siirryimme aikasähköön ja sähkön ostamisen ulkoistimme
keskitettyyn hankintaan. Vakuutusten
osalta päivitimme kiinteistövakuutuksen kattavammaksi ja vakuutusmeklarin kautta hankituksi. Jäteastioiden
määrät ja tyhjennyskerrat optimoitiin
toteutuvan jätemäärän mukaisiksi.
Huoneistolaajakaistaliittymät hankittiin taloyhtiön kautta, jolloin kaapelitelevisiomaksu pieneni nimelliseksi ja
huoneistokohtainen laajakaistamaksu

alle kolmannekseen. Kiinteistöverotuksen perusteet tarkastettiin ja vuotuinen
kiinteistövero pieneni hieman. Pankin
korottaessa yhtiölainan marginaalia,
kilpailutettiin pankkiasiointi uudelleen
ja lainamarginaaliksi saimme korotusta
huomattavasti alhaisemman tason.
Tärkeimpänä oppina liike-elämän puolelta tulee kuitenkin asiakastyytyväisyys. Meidän taloyhtiössä perustettiin
heti alussa sähköpostilista osakkaita
varten, puheenjohtajan sähköpostiosoite on ilmoitustaululla aina näkyvillä.
Jokainen osakas voi tuoda hallitukselle
tiedoksi havaintojaan tai kehitysehdotuksia, jotka hallitus käsittelee ja ryhtyy
mahdollisiin toimenpiteisiin. Taloyhtiö
tiedottaa yhtiökokouksen välillä ilmenneistä asioista avoimesti.
Viimeisimpänä päätöksenä taloyhtiömme päätti vaihtaa kiinteistönhoitoliikettä. Edessä oli taas kartoittaminen, mistä
löytää luotettava pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hallituksemme päätyi
erääseen myyrmäkeläiseen asunto-osakeyhtiöiden omistamaan kiinteistönhoitoyritykseen.

ROSKAN UUSI ELÄMÄ.

2KG ROSKAA

7MIN SUIHKUA

Fiksu kuluttaja vähentää roskaa ja kierrättää kaiken mahdollisen.
Me Vantaan Energiassa hyödynnämme sen roskan, jota ei voi kierrättää
ja mahdollistamme sille uuden elämän. Kierrätyskelvoton roska palaa
uudessa jätevoimalassamme Uusiosähköksi ja Uusiolämmöksi.
www.uusioenergia.
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Henkilöhaastattelussa

ELISA
KOMI
Olen ollut Myyrmäen Huollossa töissä 18 vuotta, täysikäisyyden verran.
Aloittaessani pääkirjanpitäjänä keväällä 1997, oli meillä kolme isännöitsijää, tällä hetkellä meillä on
seitsemän hallinnollista isännöitsijää
ja isännöintikohteiden määrä on kasvanut yli puolella. Omat vastuuni ovat
kasvaneet samassa suhteessa; talouspäällikön kautta talousjohtajaksi vuonna 2010. Johtoryhmän jäsen
olen ollut vuodesta 2005. Vastuulleni
kuuluu kaikki numeroihin liittyvä, kuten vastikelaskutukset, lainojen hoito, ostolaskut, kirjanpidot, palkat ja
palkkiot sekä veroasiat, lisäksi erilaiset tilastot ja ilmoitukset.
Tiimiini kuuluu kaksi asiakaspalvelun
työntekijää, viisi kiinteistöassistenttia
sekä kaksi kirjanpitäjää. Yhtä lukuun
ottamatta kaikki Myyrmäen Huollon
toimistossa olevat työntekijät ovat
vaihtuneet aikanani; toimitusjohtajiakin on ehtinyt olla kolme. Omaa
työtäni on muokannut paitsi yhtiön
kasvu myös lakimuutokset ja tietotekniikan kehitys, suuri muutos on
ollut myös laskujen sähköistyminen.
Toki muutokset ottavat aina aikansa,
mutta toiminta on tehostunut vaikka
assistenttien ja kirjanpitäjien määrä
on pysynyt samana. Itse pysyn ajan tasalla osallistumalla säännöllisesti alan

koulutuksiin. Työn ohella olen suorittanut muun muassa Kiinteistöalan kirjanpidon jatkokoulutuksen.
Myyrmäen Huolto toimii palvelualalla,
siksi meidän sisäisen yhteistyön sujuvuus on tärkeää – se näkyy asiakkaille.
Minulle tärkeää on, että asiat tulevat
hoidetuksi hyvin ja ajallaan. Työssäni
on paljon määräaikoja, kuten palkat,
maksut ja verottaja, mutta silti jokainen päivä on erilainen. Siitä juuri pidän työssäni, sen monipuolisuudesta.
Kiireisintä työssäni on tilinpäätösten
aikaan: teen itse yli puolet taloyhtiöidemme tilinpäätöksistä. Muistanpa
yhden vuoden, jolloin tein yli sata tilinpäätöstä!
Vapaa-ajan vietän perheeni kanssa,
mieheni kanssa yhteistä taivalta on
kertynyt jo reilusti yli kolmekymmentä vuotta. Kotonamme asustelee
myös kaksi kissaa. Tyttäremme ovat
jo lentäneet pesästä. Kesäisin suuntaamme usein mökille: pidän puutarhanhoidosta, metsässä liikkumisesta,
sienestämisestä ja marjastamisesta.
Käymme myös teattereissa, konserteissa ja oopperassakin kerran pari
vuodessa. Vietän iltojani myös käsitöiden, ristikoiden ja sudokuiden parissa.
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HIEKKAPUHALLUS

MYYRMÄEN HUOLLON
KESÄN AUKIOLOAJAT:

Keskiviikkona 13.5. suljemme klo 14.00 ja helatorstaina 14.5. toimistomme on
kiinni. Kesäkuussa toimisto palvelee normaalisti. Juhannuksen aatonaattona
18.6. toimistomme on avoinna 8.00-14.00. Juhannusaattona 19.6. toimistomme
on suljettu. Heinäkuussa toimistomme on avoinna ma-pe klo 08.00-16.00.

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

