PAIKALLINEN
TURVALLINEN
TUTTU

ISÄNNÖINTIÄ JA KIINTEISTÖNHOITOA
KOKEMUKSELLA JA NÄKEMYKSELLÄ
Myyrmäen Huolto Oy on Myyrmäen ja Pihlajiston
alueella toimiva täyden palvelun huoltoyhtiö, joka tarjoaa
isännöinti- ja huoltopalvelut laadukkaasti, turvallisesti ja kilpailukykyiseen hintaan. Olemme huolehtineet
kiinteistöistä ja niiden asukkaista sekä asuinalueiden
viihtyisyydestä jo 50 vuoden ajan. Yrityksemme omistajia
ovat asiakkaamme eli alueen taloyhtiöt.

Asiakassuhteemme ovat kestäviä ja myös työntekijämme
viihtyvät kanssamme pitkään, jopa useita vuosikymmeniä.

Olemme aidosti paikallinen yritys ja tunnemme asiakaskiinteistömme sekä toimialueemme kuin omat taskumme.

Tervetuloa käymään toimipisteissämme!

Haluamme pysyä ajan hermolla. Panostamme voimakkaasti sähköisiin palveluihimme ja kehitämme niiden
toimintaa asiakkaidemme toiveiden mukaan. Meiltä saa
aina myös henkilökohtaista palvelua.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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Millaiseksi
haluamme tulla

ARVOT

Tapamme toimia

TOIMINTA-AJATUS

Miksi olemme olemassa

Läheinen ja pitkäaikainen luottotoimija asumisen arjessa

Asukas

Paikallisuus

Avoimuus

Työn ilo

Mahdollistaa huoleton ja kohtuuhintainen
asuminen toiminta-alueille

VIIHTYISÄN
ASUMISEN PUOLESTA
Yrityksemme arvoja ovat paikallisuus, avoimuus ja työn
ilo. Näitä arvoja vaalimme kaikessa toiminnassamme.
Arvojen lisäksi työtämme ohjaa hyvä yhteistyö asiakaskiinteistöjemme asukkaiden kanssa. Toimimalla arvojemme
mukaisesti voimme tarjota huoletonta, helppoa ja kohtuuhintaista asumista asiakasyhtiöissämme.
Alueen asukkaiden hyvinvoinnin ohella pidämme huolta
myös ympäristön hyvinvoinnista. Käytössämme on
ympäristöohjelma, jonka lisäksi toimintaamme ohjaa
oma laatuohjelmamme.

Olemme Isännöintiliitto ry:n, Kiinteistötyönantajat ry:n
ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n jäsen.

LAADUKASTA ISÄNNÖINTIÄ
YHTEISTYÖSSÄ JA ENNAKOIDEN
Isännöintityömme perusta on hyvä ammattitaito, sekä
jatkuva yhteistyömme asiakkaidemme kanssa. Yhteistyön
kannalta olennaista on sujuva tiedonkulku asiakaskiinteistöjemme asukkaiden sekä yhteisissä tiloissa toimivien
isännöitsijöidemme ja huoltopalvelumme välillä. Tunnemme kaikki kohteemme hyvin ja meihin voi ottaa yhteyttä
matalalla kynnyksellä joko monipuolisten sähköisten
palvelujemme kautta tai piipahtamalla toimistoillamme.
Koulutamme isännöitsijöitämme säännöllisesti ja pyrimme
siihen, että jokaisella isännöitsijällä olisi oma erityisosaamisalueensa, kuten lainopillista tai ympäristöosaamista. Tekniset isännöitsijämme ovat osa isännöintitiimiä
ja toimivat taloyhtiöiden edustajina sekä neuvonantajina
korjaustöissä.

Huolehdimme asiakaskiinteistöjemme kunnosta ennakoivalla ja suunnitelmallisella otteella. Kun tarvittavat
remontit tehdään ajoissa, eikä taloja päästetä rapistumaan, säilyy asuntojen arvo ja vältetään suuremmat ja
kalliimmat korjaukset sekä korjausvelan kertyminen.
Yhtiöllämme on hyvät suhteet Vantaan kaupungin
kaavoitukseen ja voimme sitä kautta vaikuttaa alueemme
yleisilmeeseen ja turvallisuuteen sekä puolestaan toimia
kaupungin kumppanina alueeseemme ja asumiseen
liittyvissä asioissa.

Säätölaitteiden ylläpito ja huolto

Pyydä meiltä tarjous
isännöinnistä!
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi

AUTOMAATIOTYÖT KÄTEVÄSTI

Asiakaspalvelu 010 270 8950
asiakaspalvelu@cateva.fi

SÄHKÖTYÖT PUTKITYÖT ILMANVAIHTOTYÖT

SÄHKÖISET PALVELUT TALOYHTIÖIDEN APUNA
Hyödyllisenä apuna taloyhtiöiden suunnitelmallisessa
hoidossa toimii taloyhtiön tulevaisuuskysely, joka on taloyhtiöiden hallituksille tarjoamamme työkalu osakkaiden ja asukkaiden näkemysten kartoittamiseksi. Kyselyllä
saadaan selville mielipiteet talon nykytilasta sekä toiveet
taloyhtiön hoidon ja hallinnon kehittämisestä. Tulevaisuuskyselyssä voidaan kysyä esimerkiksi talon ja pihan
kunnosta, taloyhtiön ilmapiiristä ja turvallisuudesta sekä
palveluista, kuten nettiliittymistä ja huoltopalveluista.
Käytämme Asumisinfo-ohjelmaa, joka helpottaa ja tehostaa
yhteistyötämme taloyhtiöiden kanssa. Se on työkalu
isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle, sekä asumisen
käyttöliittymä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille.
Toinen tärkeä viestintäkanava on huoltokirjaohjelma.
Sen avulla saadaan kiinteistönhoito toimimaan avoimesti
ja suunnitelmallisesti. Sen avulla asiakkaamme saavat
vika- ja korjaushistoriansa tallennettua. Asukkaat voivat

tehdä vikailmoituksia huoltokirjaohjelman kautta, jolloin
korjaustöiden toteutumista voi seurata ja niistä jää
dokumentti järjestelmään.
Muita tarjoamiamme sähköisiä palveluita ovat esimerkiksi
sähköisesti tilattavat asiakirjat, muuttoilmoitukset,
palautteet ja talkootarviketilaukset.

Tutustu sähköisiin
palveluihimme:

www.myyrmaenhuolto.fi/sahkoisetpalvelut/

Suunnittelemme. Asennamme. Ylläpidämme.
Lukko-Tiimistä saat laadukasta kokonaispalvelua suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon
Palvelemme asiakkaitamme aina lyhyillä vasteajoilla ja meillä on oma 24 h -päivystyspalvelu. Palvelupakettiimme kuuluu myös tiedottaminen
ja avaintenjako. Mekaanisten ja elektronisten lukkojen lisäksi urakoimme vahvasti mm. kameravalvonnan ja turvajärjestelmien parissa.

Tehdään kohteestanne yhdessä turvallisempi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme • p. 0207 639 450, myynti@lukko-tiimi.fi

Keskus 020 763 9450 • Päivystys 020 763 9455 • tilaus@lukko-tiimi.fi • www.lukko-tiimi.fi

KUIN OMA
TALONMIES
Huoltopalvelumme toimii taloyhtiöissä perinteisen talonmiehen tavoin. Tunnemme hoitamamme talot ja niiden
asukkaat ja olemme osa toiminta-alueemme yhteisöä.
Vaalimme asunympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Lyhyiden välimatkojen ansiosta olemme myös paikalla
nopeasti huoltokutsun saavuttua. Huoltomme päivystää
ympärivuorokautisesti.
Hyödynnämme huoltotöissä myös uutta teknologiaa.
Kiinteistöjen talotekniikka on mahdollista liittää etävalvontaan.

Kaukovalvontaa tehdään etäyhteyden avulla.

Täytä vikailmoitus
netissä tai soita!

VAKUUTTAMINEN
JA
VAKUUTTAMINEN
JA
VAHINKOTILANTEIDEN
VAHINKOTILANTEIDEN
HOITO ON HOITO
MONIMUTKAISTA
ON MONIMUTKAISTA
JA AIKAA VIEVÄÄ
JA AIKAA VIEVÄÄ
Ota kumppaniksi
etuasi
www.myyrmaenhuolto.fi/sahkoisetpalvelut/
Ota kumppaniksi
etuasi
ajava vakuutusmeklari.
ajava vakuutusmeklari.

Puh. 040 354 9319 (7.00 - 15.30)
päivystys 040 731 1436 (15.30 - 7.00)

Vakuuttava
Vakuuttava
asiantuntija
asiantuntija

www.finib.fiwww.finib.f

ASUINYMPÄRISTÖN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI
Asukkaiden ja taloyhtiöiden hyvinvoinnin ohella
ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen on meille
tärkeää.
Noudatamme omaa ympäristöohjelmaamme, jonka
mukaisesti pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme.
Kiinteistöjen ja niiden ulkoalueiden hoidossa käyttämämme koneet ovat moderneja ja vähäpäästöisiä.
Käytämme puhdistusaineina ja kemikaaleina ympäristöystävällisiä tuotteita.
Hoidamme kokonaisvaltaisesti kaikki taloyhtiön
pihapiirin työt liukkaudentorjunnasta lumitöihin.
Kesäisin työllistämme kymmenkunta paikallista
nuorta vihertöiden parissa.

Taloyhtiöiden pihatalkoita varten tarjoamme välineet,
kuten kottikärryt, lapiot ja siirtolavat. Talkootarviketilauksen saa tehtyä kotisivuiltamme löytyvällä
sähköisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella voi
varata saunat koko talkooporukalle.

Tilaa talkootarvikkeet:
www.myyrmaenhuolto.fi/sahkoisetpalvelut/
talkootarviketilaus

PIENET KORJAUSTYÖT
REMONTTIPALVELUMME AVULLA
Pienremonttiryhmämme auttaa taloyhtiöitä pienehköissä
korjaustöissä, kuten paneloinneissa, saunanlauteiden
uusimisessa tai jätekatosten korjauksissa. Teemme myös
metallitöitä, kuten aitoja, portteja ja kaiteita ja niiden
kunnostuksia.

Remonttiryhmä avustaa myös asukkaita pienissä kunnostusja kalusteasennustöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi kalusteasennukset ja taulujen ripustaminen sekä palovaroittimen asennus. Remonttipalvelumme ovat edullisesti hinnoiteltuja ja niiden lähtökohta on auttaa mahdollisimman
montaa apua tarvitsevaa asukasta.

– LVI-talotekniikkaa vuodesta 1997 –

LVIS – tekniset kokonaispalvelut – Piha- ja pohjaputkityöt – Patteriverkostotyöt – Kaukolämpö ja -kylmätyöt – LVI-huoltotyöt vuosisopimuksella

Uudenmaan Lämpötekniikka Oy | Sinikellonkuja 5, 01300 Vantaa | Puh. 09 790 100 | www.ult.fi

PUTKIMIES PALVELUKSESSASI
Myyrmäen Huollon kautta on saatavilla myös putkimiespalveluita sekä taloyhtiöiden että asukkaiden
pieniin asennus- ja huoltotöihin.
Putkimiehemme asentaa wc-istuimet ja pesukoneet
sekä vaihtaa vesihanat. Putkimiehemme tekee myös
ennakoivia vesikalustetarkastuksia, joissa voidaan
havaita pienetkin vuodot ja valumat ajoissa.

Sekä remontti- että putkimiespalvelustamme saat lisätietoa
asiakaspalvelustamme.
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
Asiakaspalvelu 09 530 6140
(arkisin 8 - 16)

KORJAUSRAKENTAMISEN
ASIANTUNTIJAPALVELUT
VANTAA

UUDET KOTISIVUT
JULKAISTU!

Pakkalankuja 6
044 239 7221

LAHTI

frontago.fi
Korjaussuunnittelu, arkkitehti ja rakenne
Projektinjohto
Valvonta
Piha- ja salaojakorjaukset
Kuntotutkimukset ja -tarkastukset
Betonirakenteiden korjausten laadunvalmistus

Kasarmikatu 9
040 839 3690

Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmakorjaussuunnittelu
Ryhmäkorjaushankkeet
Sisustussuunnittelu
Pihasuunnittelu
CAD-piirto

frontago.fi
frontago
frontago_oy

TIETOA JA APUA ASUMISEEN
Asiakaspalveluumme voit ottaa yhteyttä kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa.
Palvelemme niin puhelimitse ja sähköpostitse kuin paikan päällä toimistoissamme.
Monet asiat on helppoa hoitaa myös kotisivujemme kautta sähköisillä lomakkeilla.

!

Ota yhteyttä joko puhelimitse numeroon
09 530 6140 (ma-pe klo 8 - 16) tai sähköpostilla,
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi.

UMME
ASIAK ASPALVEL
MUASSA
AUTTA A MUUN
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s
ǤǤ liputuksen tilau
ǤǤ ovenavaukset

Julkaisemme kotisivuillamme asukastiedotteita, joihin olemme
koonneet asumiseen liittyviä tärkeitä ohjeita ja säännöksiä
sekä asuinviihtyvyyttä ja -turvallisuutta edistäviä seikkoja. Tiedotteesta löytyy hyödyllistä tietoa niin taloyhtiöön muuttaville
kuin siellä jo asuville asukkaille. Tiedotteiden lisäksi julkaisemme
Meidän taloyhtiö -lehteä, jonka jaamme kaksi kertaa vuodessa
kaikkiin asukastaloyhtiöidemme koteihin – yhteensä 16 000
kappaletta. Lehdessä kerromme paitsi ajankohtaisista asumiseen liittyvistä aiheista myös muista kiinnostavista paikallisista
asioista ja ihmisistä.
Lataa uusin asukastiedote:
www.myyrmaenhuolto.fi/ilmoitustaulu

KEITTIÖ

IKKUNAT

KYLPYHUONE

VASTUU

OVET

PARVEKE

MUUT
HUONETILAT

Tutustu vastuunjakotaulukkoon:
www.ekurssi.fi/kurssit/taloyhtionvastuunjakotaulukko-3d

TARVITSEEKO REMONTTISI LUVAN?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus
tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä.
Osakkaan on kuitenkin ilmoitettava etukäteen kirjallisesti taloyhtiölle sellaisista töistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiöön tai huoneiston käyttämiseen. Tällaisia
töitä ovat kylpyhuone- ja keittiöremontit, astian- tai
pyykinpesukoneliitännän asentaminen ja parvekelasien
asentaminen.
Pienistä remonttitöistä, kuten seinien maalauksista, ei
tarvitse ilmoittaa.
Nettisivuiltamme löytyy taulukko, jossa on mainittu
ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevat kunnossapitoja muutostyöt.

Tarkista nettisivujemme taulukosta,
mitkä remontit tarvitsevat luvan.
Muista tehdä muutostyöilmoitus
nettisivuillamme!
www.myyrmaenhuolto.fi/sahkoisetpalvelut/

Meillä suunniteltu
on puoliksi tehty.
Osaamisemme ja kokemuksemme
kattaa koko korjaushankkeen.
Palvelujamme ovat kaikki korjausrakentamisen
asiantuntijapalvelut: suunnittelu (ARK, RAK, LVIS),
valvonta, rakennuttaminen, kuntotutkimukset ja
selvitystyöt.
Kaikki samalla tinkimättömyydellä.
Tutustu kaikkiin palveluihimme kotisivuillamme:
www.hssr.fi
info@hssr.fi I hssr.fi I 020 759 8560

TOIMISTO MYYRMÄKI
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
Puh. 09 530 6140 ma-pe klo 8 - 16
Asiakaspalvelu on avoinna
maanantaisin klo 8 - 17 sekä ti-pe klo 8 - 16
TOIMISTO PIHLAJISTO
Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
Puh. 09 530 614 ma-pe klo 8 - 16
Asiakaspalvelu on avoinna
ma, ti, to ja pe klo 10 - 14 ja ke klo 13 - 17

Myyrmäen Huolto Oy

palvelee
VIKAILMOITUKSET
Puh. 09 530 61430 arkisin klo 7.00 - 15.30
(pyhäpoikkeukset)
Päivystys
Puh. 040 7311 436 arkisin klo 15.30 - 7.00,
viikonloppuisin ja pyhinä 24 h

asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi
www.myyrmaenhuolto.fi

4041 0704
Painotuote

Schindler Oy
Palvelemme kaikissa hissiasioissa
lähes 150 vuoden kokemuksella.

• www.jssuomi.fi

Hissien kunnossapito,
peruskorjaus ja asennus.

Spelttitie 8,
00680 Helsinki
puh. 09 756 730
www.schindler.fi

