
Akseli Kiinteistöpalve-
lut pitää kaikki kiinteät 
palvelumaksut ennallaan 
vuonna 2016.

–  Vaikka meillä kus-
tannukset hieman nou-
sevat, yritämme tehostaa 
toimintaamme sen 
verran, että pärjäämme 
ensi vuoden nykyisillä 
palvelumaksuilla, kertoo 
Akselin toimitusjohtaja 
Mauri Kivilaakso.

Kustannukset ovat 
nousseet tänä vuonna 
noin 1,5% . Se johtuu 
pääosin kiinteistöpal-
velualan  ansionkehi-
tysohjelmasta, jonka 
työntekijäjärjestö PAM ja 
työnantajat ovat sopi-
neet vuonna 2011. Alan 
taulukkopalkat nousevat 
ensi vuonna 2,5%. 

– Olemme tarkalla 
kammalla katsoneet 
kulujamme ja löysimme 
sen verran säästökohtei-
ta, että voimme säilyttää 
palvelutasomme vaikka 
pidämme hinnat enti-
sellään. Toivomme, että 
hallitukse toimien kautta 
tai ammattijärjestöjen 
sopimuksella saadaan 
kustannusalennuksia 
vuonna 2017. Tavoit-
teemme onkin päästä nyt 
ensi vuoden yli, vaikka 
ottaisimme hiukan tak-
kiin. Luotamme siihen, 
että jotain kevennyk-
siä sieltä tulee. Niiden 
turvin maksut voisivat 
pysyä aika ennallaan 

jopa useamman vuoden, 
Kivilaakso toivoo.

Myöskään Akselin 
kokonaan omistama 
tytäryhtiö Turun Isän-
nöintikeskus ei nosta 
hintojaan ensi vuonna. 
Päätöstä helpottaa tois-
taiseksi  hiukan yli bud-
jetin odotusten mennyt 
kuluva vuosi. 

– Pitämällä hinnat 
samoina toivomme 
lisäävämme asiakkaiden 
luottamusta ja kasvatta-
van myös uutta asiakas-
pohjaa. Koska Akseli on 
pitkälti asiakasomistei-
nen,  emme tavoittele 
osinkoina jaettavaa 
voittoa. Riittää kun 
voimme vuosikulujen li-
säksi rahoittaa tarvittavat 
investoinnit, Kivilaakso 
sanoo.

Akselin vuoden 2016 
talousarvion loppusum-
ma on noin 5,8 miljoo-
naa euroa ja emoyhtiö 
työllistää yli 80 henkilöä. 

Varissuon Lämpö 
alentaa lämmön 
hintaa

Bioenergiaa tuottava 
Varissuon Lämpö Oy 
laskee ensi vuonna 
kaukolämmön hintaa.  
Energiamaksu laskee 
nykyisestä 55,80 €/MWh 
tasolle 52,70 €/MWh. 
Hinnan alennus on siis 
5.5%. Tämän lisäksi tulee 

alan perusmaksu.
Lämmitys on talo-

yhtiössä normaalisti se 
suurin menoerä, joten 
kokonaiskuluihin hinna-
nalennus voi vaikuttaa 
muutaman prosentin.

– Meidän kiinteis-
töissämme Varissuolla 
tämä tarkoittaa yleensä 
sitä, että kulut eivät 
yleensä nouse lainkaan 
kun kiinteistönhoidon 
ja isännöinnin hinnat 
pysyvät ennallaan ja 
lämmityskustannukset 
laskevat, toteaa Mauri 
Kivilaakso.

Akseli ja Turun Isän-
nöintikeskus panostavat 
jatkossa entistä enem-
män ulkoiseen ja sisäi-
seen viestintään. Myös 
taloyhtiöiden sisäistä 
viestintää pyritään pa-
rantamaan. Tätä varten 
palkataan nyt viestintä- 
ja markkinointivastaava.

– Meillä oli paik-
ka haussa ja hakuajan 
päättymiseen mennessä 
sitä haki 155 henkilöä. 
Rekrytointiyritys tekee 
työlään esikarsinnan ja 
me teemme lopulliset 
haastattelut, kertoo Tu-
run Isännöintikeskuksen 
toimitusjohtaja Kimmo 
Salo. 

Valittava henkilö 
tekee jatkossa Isännöin-
tikeskuksen ja Akseli 
Kiinteistöpalveluiden 
tiedotusmateriaalia sekä 
markkinointiviestintää. 
Lisäksi hän ylläpitää so-
siaalisen median kanavia 
ja kehittää kotisivuja.

– Iso osa hänen 
työtään tulee olemaan 
asiakasviestintä. Hän 
tulee osallistumaan 
asiakaskiinteistöjemme 
omaan viestintään. Tällä 
hetkellä taloyhtiöissä 
viestintää hoidetaan vielä 
perinteisesti laittamalla 
lappua postiluukkuun 
ja käyttämällä  ilmoitus-
taulua. Nyt lähdemme 
pohtimaan sitä, voisiko 

tämän rinnalla käyttää 
sähköistä viestintää, Salo 
kertoo.

Sähköinen viestintä 
saavuttaisi taloyhtiön 
asukkaat nopeammin. 
Etenkin isoissa pe-
ruskorjaushankkeissa 
sähköisen viestinnän 
merkitys on kasvanut.

–  Esimerkik-
si linjasaneerauksen 
aikana, kun asukkaat 
eivät pääsääntöisesti asu 
kotoaan, ei ilmoitustaulu 
tai postilaatikko tavoita 
henkilöä, Salo toteaa.

Viestintähenkilön 
palkkaamista oli mietitty 
pitkään ja kun asiaa 
puitiin johtoryhmässä ja 
tehtiin listaa siitä millai-

siin tehtäviin henkilöä 
tarvittaisiin, tuli listasta 
yllättävän pitkä. 

– Tähän mennessä 
viestintä on jakautunutt 
usealle eri henkilölle 
tehtäväksi oman toimen 
ohella. Jatkossa voimme 
siis paremmin keskittyä 
paremmin omiin tehtä-
väalueisiimme.

Odotamme myös, että 
uusi henkilö muokkaa 
itse työnkuvaansa ja nä-
kee oikeat kehityskohteet 
viestinnässä. Halusimme 
henkilön, joka näkee 
alan ulkopuolisen silmin 
ja kertoo mitä meidän 
pitää kertoa itsestämme 
ja mitä kehittää, tuumii 
Salo.

Jemica Mattsson haravoimassa syksyn lehtisatoa Krööpilänkadun varrella. Jemica on juuri 
palannut töihin äitiyslomalta ja kertoo nauttivansa ulkonaolosta ja mukavista työkavereista. 

Palvelumaksut pysyvät ennallaan nostopaineista huolimatta
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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun 
Isännöintikeskus Oy:n yhteisten toimisto-
jen yhteystiedot:

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,
pe klo 7.30–15.00. 

Lauste:
Kirjurinkatu 3, 20750 TURKU 
Puh. (02) 275 2105

Asiakaspalvelu avoinna 
ma - to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00,
pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00.
Kesämaanantaisin 1.6.–31.8. klo 7.30–
16.00.

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset www.akseli.fi tai toimisto-
aikana puh. (02) 275 2143.

Huoltopäivystys ja oven avaukset
Toimistoajan ulkopuolella päivystyksen 
hoitaa vartioliike, puh. (02) 275 2138. 
Sen kautta hoidetaan vain työt, joiden 
korjaamista ei voida vaaran tai vahingon 
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi 
arkena.

Huom! Mikäli päivystyksen kautta 
tilattu työ osoittautuu kuuluvaksi huoneis-
ton omistajan tai vuokralaisen vastuulle, 
voidaan työn tilaajalle lähettää työstä lasku 

(esim. huoneistossa olevan sulakkeen 
vaihto).

Varissuon itsepalvelupesula

Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpai-
kasta riippumatta. Pyykinpesukoneiden 
lisäksi pesulasta löytyy isoja matonpesu-
koneita. Maksu suoritetaan puhelimella. 
Sijainti Varissuon liikekeskuksen katuta-
sossa Kousankadun päässä. Aukioloajat 
ja hinnat www.akseli.fi tai puh. (02) 275 
2100.

Lisäpanostusta viestintään, myös taloyhtiöissä
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