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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy

”Tulokseen voi olla tyytyväinen, kun huomioi haasteet”

• Liikevaihto 6,8 milj. euroa.
• Työntekjiöitä keskimäärin 104 henkilöä.
• Kuuluu parhaaseen luottoluokitusluokkaan AA+.

Akselin viime vuosi
pääosin positiivinen
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n vuotta 2013 voi luonnehtia pääosin positiiviseksi.
Yhtiön tulos oli 23.000 euroa voitollinen, jääden kuitenkin talousarviosta 33.000
eurolla.
Voittoa olisi kertynyt vielä
enemmän, jos Akseli ei olisi tehnyt verotuksen kannalta
järkeviä lisäpoistoja. Suunnitelman mukaisten poistojen
päälle tehtiin 71.000 euron
lisäpoisto.
Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso katsoo tuloksen olevan varsin tyydyttävä.
- Tulosta painoi talotekniikkaosasto, joka jäi selvästi asetetuista tavoitteista.
Haasteita aiheutti myös TVT
Asunnot Oy:n päätös hoitaa
Varissuon ja Lausteen kohteidensa vuokrasopimusten
teko, vuokravalvonta ja ostoreskontra omana työnään.
Nämä työtehtävät vaativat
aikaisemmin kahden Akselin työntekijän työpanoksen.
Viime vuoden alussa voimaan tullut työnjaon muutos
näkyi myös TVT:n Varissuon
ja Lausteen 1.800 asunnossa
asuvien arjessa.
- Ihmiset ovat tottuneet
asioimaan meillä, ja nyt asiat
on hoidettava TVT:n kanssa.
Käsittääkseni uusi malli on
kuitenkin toiminut hyvin, Kivilaakso arvioi.

Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:ssä käydään parhaillaan talotekniikkaosastoa
koskevia yt-neuvotteluja.
Talotekniikkaosasto ei
saavuttanut asetettuja tavoitteita viime vuonna ja
toiminta oli raskaasti tappiollista. Tavoitteesta jäätiin noin 115.000 euroa.
Kaikki muut Akselin toiminnot saavuttivat
kahdeksan prosentin tulostavoitteensa, kun talotekniikkaosaston tulos jäi
viitisen prosenttia pakkasen puolella.
- Kiinteistönhoitajat tekevät nykyisin muun muassa vesikalustehuollot omissa yhtiöissään.
- Tämä tarkoittaa, että

le on asiakkaan edunvalvonnan tehostaminen, kun töiden
tilaaja ja tuottaja ovat eri tahoja. Isännöitsijäthän ostavat kiinteistönhoito- ja siivouspalvelua Akselin muilta
osastoilta.

Valtaosa tavoitteista
saavutettiin
Isännöinnin lisäksi Kivilaakso voi katsoa tyytyväisenä
kiinteistöjen hoidon asiakasmäärien ja liikevaihdon kasvulukuja, jotka ylittivät tavoitteet.
- Jaanin alueen kerrostalojen ulkoalueet ovat merkittävin uusi kiinteistöjen hoito-

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipalVarissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00.
Lisäksi maanantaisin klo 7.30-17.00 ajalla 1.9.-31.5.
Lauste:
Kirjurinkatu 3
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Fax (02) 244 7747
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.

•
•

Varissuon Lämpö Oy punnersi viime vuoden tuloksensa 18.000 euron verran
plussalle. Yhtiön liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa.
Vuoden suurin yksittäinen kuluerä upposi Piinokankadun autohallin täysremonttiin. Merkittävin
aktiivinen investointi taas
oli Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n pihamaalla seisseen vanhan öljysäiliön
purkaminen ja uuden, selvästi 35-vuotiasta säiliövanhusta pienemmän, öljysäiliön rakentaminen.
- Uuden öljysäiliön myötä biolämpökeskus-hanke saatiin päätökseen.

kohde.
Myös siivous ja jätehuolto ylittivät tulostavoitteensa.
Akselin viime vuoden tulosta avitti myös vähäluminen talvi.
- Pitää kuitenkin muistaa,
että tätä edelsi kolme selvästi tavallista runsaslumisempaa talvea, jotka vaikuttivat
edeltävien vuosien tuloksiin.
Kun vuosi 2013 paketoidaan, Akselin liikevaihdon
aito kasvu, jossa ei huomioida hinnankorotuksia, asettuu
noin kolmeen prosenttiin.
- Tulos on hyvä, kun huomioidaan TVT:n tekemien järjestelyjen aiheuttamat
haasteet, Kivilaakso arvioi.

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välitetään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä
olevat asiat kuuluvat.
Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.
Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löytyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asumiseen liittyviä ohjeita.

Biolämpökeskuksen rakennusluvassa nimittäin edellytettiin öljysäiliön uusimista,
Varissuon Lämmön toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso huomauttaa.
Uusi biolämpölaitos lämmittää ainakin taloudenpidostaan tarkkojen varissuolaisten sydäntä: tällä hetkellä
varissuolaiset maksavat lämmöstä 55,80 euroa per MWh.
Turku Energia Oy:n vastaava hinta on 68,08 euroa. Turku Energian hinta on 22 prosenttia Varissuon Lämmön
taksoja korkeampi.
- Se tekee vuositasolla
700.000 euron säästön, Kivilaakso ynnää.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja

välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut- •
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7.
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella
suoraan toimistoihimme.

talotekniikkapuolen putkimiesten työt ovat vähentyneet merkittävästi. Talotekniikka ei myöskään ole
saanut niin paljon mittavia
urakoita kuin alun perin
ajateltiin, toimitusjohtaja
Mauri Kivilaakso taustoittaa yt-neuvotteluihin johtanutta tilannetta.
- Käymme parhaillaan
aitoja yt-neuvotteluita, joiden aikana selvitetään, löytyykö talotekniikkapuolen
henkilöille muita töitä Akselista. Myös mahdollisuudet lomautuksiin ja osa-aikaistuksiin kartoitetaan.
Kivilaakso arvioi laskennallisen vähennystarpeen olevan kolmesta neljään henkilöä.

Varissuon Lämpö investoi
öljysäiliöön

- Akselin pihapiiri on viime vuosien aikana uudistunut miltei kauttaaltaan. Öljysäiliön valmistuminen
syksyllä 2013 oli piste usean vuoden rakennustöille, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja
Mauri Kivilaakso tarkastelee pihamaata tyytyväisenä. - Asukkaita on syytä kiittää siitä, että he ovat
olleet valmiita rahoittamaan muutostyöt.

kaaminen onnistui uusien
isännöintiasiakkaiden myötä.
- Isännöintiasiakkaidemme määrä kasvoi noin parillakymmenellä.
- Asiakkaanamme on nyt
yhteensä noin 200 kiinteistöä.
Pääosa uusista isännöintipuolen asiakkaista solmivat
isännöintisopimukset Akselin tytäryhtiön Turun Isännöintikeskuksen kanssa.
- Tämän vuoden aikana
Parikymmentä uutta selvitetään, onko kaikkien
isännöintitoimintojen siirtäisännöintiasiakasta
minen Akselilta Turun IsänKivilaakson mukaan edellä nöintikeskukselle perustelmainitun uudistuksen jättä- tua.
män liikevoittoaukon paik- Tärkein peruste siirrol-

ILMOITUS

Talotekniikkaosastolla käydään
yt-neuvotteluja

Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita.
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta.
Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02)
275 2100.
ILMOITUS

