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Akselin isännöintiasiakkaat siirtyvät
Turun Isännöintikeskukselle
Kaikki Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöintiasiakkaat siirtyvät Turun
Isännöintikeskus Oy:n asiakkaiksi vuoden 2015 tammikuussa. Liiketoiminnan
kaupasta päätettiin yksimielisesti Akselin yhtiökokouksessa 5. toukokuuta. Turun
Isännöintikeskus on Akselin
sataprosenttisesti omistama
tytäryhtiö.
Akselin hallituksen puheenjohtaja Mikko Sedig
sanoo, ettei muutos juurikaan
näy Akselilta Isännöintikeskuksen huomaan siirtyvien
asiakkaiden suuntaan.
- Entiset isännöitsijät jatkavat edelleen tutuissa kohteissaan. Varissuon ja Lausteen kiinteistöjä isännöivän
henkilöstön työpisteet säilyvät nykyisissä toimitiloissa.
Ehkä näkyvin seuraamus
on Akselilta siirtyvien asiakkaiden isännöintisopimusten päivittäminen. Tämäkään
ei sisällä sen suurempaa dra- Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso (vas.), hallituksen puheenjohtaja Mikko Sedig, isännöintipäällikkö ja
matiikkaa. Varsinaiseen so- Turun Isännöintikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Salo ja Akselin hallituksen jäsen Hannu Seppinen uskovat muutoksen selkeyttävän
pimusohjelmaan ei puututa isännöitsijöiden arkea ja parantavan asiakaspalvelua entisestään.
muuten kuin lainsäädännön
suuntaan.
kautta tulleiden lisätyötehtä- kuultiin myös työntekijöi- toille siirtyvien työnteki- Muutos selkeyttää
den näkemyksiä.
jöiden säilyttävän nykyiset tilannetta
- Nykyisin on isännöitsivien osalta.
- Henkilöstön mielipidettä etunsa, kuten työterveysjöitä, jotka hoitavat sekä AkTyöntekijöiltäkin
kuultiin yt-menettelyn mu- huollon palvelut, ja palkka- Akselin isännöintipäällikkö selin että Isännöintikeskukkaisesti, ja henkilöstön kan- tason.
ja Turun Isännöintikeskuk- sen asiakkaiden kohteita.
kysyttiin
ta oli myönteinen.
- Tästä ei synny kahden sen toimitusjohtaja Kimmo Kun puhelin soi, isännöitsiAkselin toimitusjohtaja
Akselin hallituksenjäsen kerroksen väkeä, vaan kum- Salo uskoo muutoksen sel- jä ei tiedä, kumman yrityksen
Mauri Kivilaakso huomaut- Hannu Seppinen nyökkää paisenkin yhtiön työntekijät keyttävän isännöitsijöiden nimellä vastaa puhelimeen.
taa, että ennen kuin liiketoi- ja muistuttaa Akselilta Isän- ovat jatkossakin samalla vii- arkea, mikä näkyy sujuvam- Tämän kaltaisista asioista
minnan kaupasta päätettiin, nöintikeskuksen palkkalis- valla.
pana palveluna asiakkaiden aiheutuu toisinaan hämmin-

kiä, Salo sanoo.
Muutoksen taustalta löytyvät perusteet ovat ylipäätään
hyvin käytännönläheisiä.
Päällekkäisyyksien karsiminen selkeyttää molempien
organisaatioiden toimintaa
ja nopeuttaa päätöksentekoa.
Kivilaakso nostaa esiin tilaaja-tuottaja –mallin rakentumisen, kun Akseli tuottaa kiinteistönhoidon muut
palvelut ja Isännöintikeskus
isännöintipuolen.
- Isännöintikeskuksen
isännöitsijä edustaa asiakasyhtiötä kiinteistönhoitoyrityksen suuntaan samalla tavalla riippumatta siitä, onko
yritys Akseli tai joku muu.
Toimintamallista on saatu
hyviä kokemuksia muualta.

Järjelystä syntynee
myös säästöjä
Sedig huomauttaa, että organisaatioiden suoraviivaistaminen voi tuoda myös taloudellisia säästöjä, vaikka
säästöt eivät muuten näytelleet merkittävää osaa muutoksen perusteluissa.
- Sekin on syytä todeta,
että monesti kun tehdään tämän kaltaisia järjestelyjä,
ajatuksena on laittaa yritys
myyntikuntoon.
- Nyt ei ole kysymys siitä:
meillä ei ole minkäänlaisia
aikeita Isännöintikeskuksen
myymiseksi, Sedig vakuuttaa.

Mikä on Turun Isännöintikeskus?
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy osti Turun Isännöintikeskus Oy:n koko osakekannan joulukuussa 2007.
Isännöintikeskus on toiminut siitä asti Akselin sataprosenttisesti omistamana

tytäryhtiönä, ja Isännöintikeskuksen isännöintipalvelut
tuottaa Akselin henkilökunta.
Yhtiöllä ei ole lainkaan
omaa henkilökuntaa.
Akselin toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso sa-

noo Isännöintikeskuksen oston palvelleen hyvin Akselin
tarpeita.
- Tavoitteenamme oli
hankkia uusia isännöintiasiakkuuksia Turusta ja lähikunnista. Samalla pys-

tyimme myös osoittamaan
Akselin omistaja-asiakkaille, että hintatasomme on kilpailukykyinen.
Akselin isännöintipäällikkö Kimmo Salo arvioi Isännöintikeskuksen asiakasmää-

rän kaksinkertaistuneen ja
liikevaihdon nelinkertaistuneen kuuden vuoden aikana.
- Pitää tosin muistaa, että
Turun Isännöintikeskus oli
aiemmin pieni perheyritys,
jonka yrittäjä jäi eläkkeel-

le Akselin ostettua yhtiön
osakekannan,
Vuoden 2015 tammikuussa Akselin isännöin
henkilökunta ja asiakkaat
siirtyvät Turun Isännöintikeskukseen.

Rakennusautomaatiosta
säästöjä ja viihtyisyyttä
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n energianhallintapäällikkö Teemu Halenius ja järjestelmäasiantuntija Tommi
Kärri heijastavat reaaliaikaista kuvaa Akselin automaatiojärjestelmän kohteista
asiakasillan yleisölle.
- Rakennusautomaatiolla
ohjataan ja valvotaan kiinteistön teknisten laitteiden
toimintaa reaaliajassa, Halenius tiivistää.
Automaation avulla ohjataan esimerkiksi ulko-ovien
lukitusta, ilmanvaihdon säätöjä, kiinteistön lämmitystä ja valvotaan hissien hälytyksiä.
Rakennusautomaatio säästää selvää rahaa. Esimerkiksi
ILMOITUS

tyisyyttä.
- Kun käyttövesipumppu
pysähtyy, ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin. Asukas ei välttämättä ehdi edes
huomata häiriötä nopean reagoinnin ansiosta.
Halenius muistuttaa, että
rakennusautomaatiopalvelut
räätälöidään aina asiakkaan
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
- Voidaan sanoa, että siinä
on ainoastaan taivas rajana,
mihin kaikkeen rakennusautomaatiota voidaan hyödynAsumisviihtyisyys
tää.
- Joissain yhtiöissä esilisääntyy
merkiksi kulunvalvontaa on
Eurojen lisäksi rakennusau- keksitty soveltaa varsin kek- Akseli Kiinteistöpalvelu Oy:n energianhallintapäällikkö Teemu Halenius (vas.) ja järjestelmäasiantuntija Tommi Kärri esittelevät monipuolista automaatiojärjestelmää.
tomaatio tuottaa asumisviih- seliäästi.

vesivuodot havaitaan ja paikallistetaan muutamassa päivässä vuodon alkamisesta.
- Jos huoltomies seuraa vesimittaria vaikkapa kuukausittain, vuodon havaitseminen voi kestää kuukauden.
Automaatio säästää myös
kiinteistönhoidon työkustannuksia. Huoltomiehen ei aina
tarvitse käydä paikan päällä
toteamassa esimerkiksi laitteen teknistä häiriötä, kun
järjestelmä osaa ilmoittaa
viasta itse.
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