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Akseli Kiinteistöpalvelujen ja Turun Isännöintikeskuksen 
yhteiset asiakaspalvelut ovat avoinna seuraavasti:
 
Varissuo:
Karvataskunkatu 1, 20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100    Fax (02) 244 5387
Asiakaspalvelu avoinna ma klo 7.30 - 17.30, ti-to klo 7.30–
16.00 ja pe klo 7.30–15.00. 
Kesämaanantaisin 1.6.–31.8. klo 7.30–16.00.

Lauste:
Kirjurinkatu 3, 20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Toimisto avoinna ma-to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 sekä 
pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00. 

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitukset internetissä www.akseli.fi tai puh. (02) 
275 2143.

• Toimistoajan ulkopuolella ovenavauspyynnöt ja välitön-
tä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa vartio-
liike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään vain, 
mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon laaje-
nemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Autopaikat Varissuolla

• Varissuon asiakaspalvelu hoitaa Varissuon Lämmön au-
topaikkojen vuokrauksen. Paikkoja on vapaana lukituissa 
autohalleissa ja avopaikoilla eri puolella Varissuota. Tie-
dustelut, puh. (02) 275 2100.   

Tervetuloa Varissuon itsepalvelupesulaan!

• Tavallisten pyykinpesukoneiden lisäksi pesulasta löy-
tyy isoja matonpesukoneita. Maksu suoritetaan puheli-
mella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta 
riippumatta. Sijainti Varissuon liikekeskuksen katutasos-
sa Kousankadun päässä, aukioloajat samat kuin liikekes-
kuksella. Lisätietoja Akselista, puh. (02) 275 2100.
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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n kiinteistönhoitopuoli teki poikkeuksellisen hyvän tuloksen viime vuonna. Tulokseen vaikutti ennen kaik-
kea hyvin vähäluminen talvi. Monitoimikoneille riittää töitä, vaikka lumenajo jäi vähäiseksi. Samoilla koneilla hoidetaan muitakin teh-
täviä, kuten keväiset katujenpuhdistustyöt. Akselin kiinteistönhoitaja, pääluottamusmies Mika Santaluoto antoi katupölylle kyytiä viime 
keskiviikkona.  

Akselin viime vuosi sujui  
askelmerkkien mukaisesti

Varissuon 
Lämmöllä  
hyvä vuosi

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:n toimitusjohtaja Mau-
ri Kivilaakso lehteilee maa-
liskuun alussa valmistunutta 
Akselin tilinpäätöstä vuodel-
ta 2014. 

- Onhan tämä vähän vä-
ritön jutun aihe, kun vuosi 
meni suunnitelmien mukaan. 
Akseli saavutti miltei kaikki 
taloudelliset tavoitteet vaik-
ka hinnankorotuksetkin oli-
vat maltillisia, Kivilaakso 
luonnehtii. 

Vuonna 2014 Akselin lii-
kevaihto oli noin seitsemän 
miljoonaa euroa. Liikevaih-
to kasvoi edellisestä vuodes-
ta 3,6 prosenttia eli 243.000 
eurolla. Myynnin kasvun 
osuus liikevaihdon noususta 
oli 1,6 prosenttia. 

- Saimme asiakkaiksem-
me uusia, tässä lähialueella 
sijaitsevia, taloyhtiöitä. Uu-
sien asiakkuuksien määrä oli 
tyydyttävä. Viime vuoteen ei 
sattunut yllättäviä asiakas-
menetyksiä, Kivilaakso sa-
noo. 

Akselin asiakkaina on yli 
150 asiakasyhteisöä. Suurin 
asiakas on TVT Asunnot Oy. 

Akselin viime vuoden lii-
kevoitto oli 105.000 euroa. 
Voitto kasvoi edellisvuodes-
ta 60.000 eurolla.

Myös Akselin tytäryhti-
ön Turun Isännöintikeskus 
Oy:n viime vuoden tulos oli 
voitollinen. 

Vähäluminen talvi  
näkyy tuloksessa

Numeroiden valossa viime 
vuosi sujui erityisen positii-
visesti Akselin kiinteistöjen 
hoidon puolella. Kiinteistö-
jen hoidon tulos oli noin 12 
prosenttia voitollinen, kun 
kaikkien Akselin toiminto-
jen tulostavoitteeksi on ase-
tettu kahdeksan prosenttia. 

- Vähäluminen talvi selit-
tää kiinteistöjen hoidon ta-
vallista paremman tuloksen. 
Tulos olisi toki ollut hyvä il-
man tätä ”taivaan lahjaakin”. 

- Vähälumisesta talvesta ei 
anneta asiakkaille palautuk-
sia, mutta emme myöskään 
lähetä lisälaskuja, kun lunta 
tulee runsaasti. 

Kivilaakso muistuttaa, että 
viime ja edellistalvet oli-
vat vähälumisia, mutta niitä 
edeltäneiden kolmen talvi-
kauden aikana lunta tuli erit-
täin runsaasti. Puntit ovat lu-
mentulon suhteen edelleen 
kallellaan poikkeuksellisen 

runsaslumisten talvien suun-
taan. 

Kierrätyspisteen  
toiminta laajeni

Akselin Karvataskunkadun 
toimipisteen yhteydessä toi-
mivan kierrätyspisteen toi-
minta laajeni viime vuon-
na. Akselin ja Turun Seudun 
Jätehuollon solmiman so-
pimuksen myötä Varissuon 
kierrätyspisteessä ryhdyttiin 
vastaanottamaan kotitalouk-
sien vaarallista jätettä ja säh-
köelektroniikkaromua. 

Kierrätyspistettä hoitaa 

edelleen Varissuon Työttö-
mät VT ry. 

Sairauspoissaolot  
vähenivät

Akselin työntekijöiden sai-
rauspoissaolot vähenivät vii-
me vuonna. 

Vuonna 2014 sairauspois-
saoloja oli noin seitsemän 
prosenttia työajasta, kun 
vuotta aikaisemmin vastaa-
va luku oli kahdeksan pro-
senttia. 

- Suunta on oikea, vaik-
ka luvut ovat edelleen kes-
kimääräistä korkeammat. 

Sairauspoissaolojen määrää 
selittää edellisten vuosien ta-
paan muutamat pitkäkestoi-
set sairauslomat, jotka johti-
vat lopulta eläköitymiseen, 
Kivilaakso selvittää. 

Akselissa työskenteli vii-
me vuonna keskimäärin 105 
henkilöä. 

Palvelut edelleen  
yhdeltä luukulta

Vuoden vaihteessa Akselin 
isännöintiasiakkaat siirtyivät 
Akselin tytäryhtiön Turun 
Isännöintikeskuksen kon-
tolle. Asiakkaiden keskittä-

minen selkeyttää Akselin ja 
Isännöintikeskuksen sisäisiä 
toimintoja, eikä muutos näy 
asiakkaiden suuntaan. 

- Akselin toimistosta saa 
edelleen kaikki palvelut: 
asiakas voi esimerkiksi ti-
lata isännöitsijäntodistuk-
sen Isännöintikeskukselta, 
ilmoittaa vuotavasta hanas-
ta Akselin huoltomiehille tai 
varata autopaikan Varissuon 
Lämmöltä. Palvelun saa yh-
deltä luukulta, eikä asiak-
kaan tarvitse välttämättä edes 
tietää, minkä tahon kanssa 
hän asioi. Riittää, kun kertoo 
asiansa. 

Varissuolaisten omistaman 
Varissuon Lämpö Oy:n 
vuoden 2014 tulos oli bud-
jetoitua parempi. Yhtiön 
viime vuoden liikevaihto 
oli noin 4,2 miljoonaa eu-
roa. 

Varissuon Lämmön bio-
lämpölaitoksen tuottaman 
lämpöenergian hinta jatkoi 
laskuaan. Viime vuonna 
lämpöenergian arvonlisä-
veroton kulutusmaksu ale-
ni 47,50 eurosta / MWh 45 
euroon / MWh. 

Viime vuonna 84,5 pro-
senttia varissuolaisten läm-
möstä tuotettiin puulla. 
Jäljelle jäävä 15,5 prosen-
tin osuus koostui lähinnä 
biolämpölaitoksen kesän 
käyttökatkon aikana Tur-
ku Energia Oy:ltä ostetus-
ta lämmöstä. 

Varissuon Lämpö on vii-
me vuosien aikana sanee-
rannut omistamiaan au-
topaikoitushalleja. Vielä 
korjausta vailla olevien 
paikoitushallien remon-
tointisuunnitelmat laadi-
taan vuonna 2015. Toden-
näköisesti seuraavaksi työn 
alle otetaan Pelttarinkadun 
autohalli, jonka remontti 
ajoittunee kesään 2016. 


