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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun 
Isännöintikeskus Oy:n yhteisten toimistojen 
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 toimistoaikana 
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 huoneiston omis-
tajan tai vuokralaisen vastuulle, voidaan työn 
tilaajalle lähettää työstä lasku (esim. huoneistos-
sa olevan sulakkeen vaihto).

Varissuon itsepalvelupesula
Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikas-
ta riippumatta. Pyykinpesukoneiden lisäksi 
pesulasta löytyy isoja matonpesukoneita. Maksu 
suoritetaan puhelimella. Sijainti Varissuon lii-
kekeskuksen katutasossa Kousankadun päässä. 
Aukioloajat ja hinnat www.akseli.fi tai puh. (02) 
275 2100.

MAINOS

Akseli Kiinteistöpalvelut teki historiansa parhaan tuloksen: 
hyöty suoraan asiakkaille
Viime vuonna Akseli Kiin-
teistöpalvelut Oy teki his-
toriansa parhaan tuloksen.  
Liikevaihto oli tilikaudella 
lähes 5,6 miljoonaa euroa.  
Tästä kiinteistönhoidon 
osuus oli selvästi suurin, 
lähes 39 prosenttia. Voit-
toa yritys teki noin 109 000 
euroa. Yhtiön omistajina 
ovat aikaisempien Varis-
suon Huolto Oy:n ja Laus-
teen Huolto Oy:n osakkaat. 
Osake-enemmistö on asun-
to-osakeyhtiöillä. Turun 
kaupunkikonserni omistaa 
yhtiöstä 23%.

Akselin asiakkaina on 
noin 180 kiinteistöä, joille 
tuotetaan kiinteistönhoito-
palveluja, kuten siivousta, 
talotekniikan palveluja ja 
jätehuoltoa.

– Ennätystuloksen mah-
dollisti toimintamme te-
hostuminen. Meillä ei ole 
osinkojenjakovelvoitetta, 

joten etu tuloksesta päätyy 
kaikille asiakkaille. Kus-
tannuspaineista huolimatta 
pystyimme pitämään palve-
luhinnat ennallaan, kertoo 
toimitusjohtaja Mauri Ki-
vilaakso.

Hyvät välineet tehosti-
vat toimintaa

Akseli Kiinteistöpalvelut 
pystyi viime vuonna hoita-
maan suuremman asiakas-
määrän samalla henkilö-
kunnalla.

–  Merkittävässä roo-
lissa oli pitkäjänteisesti 
uusimamme konekanta 
ja koulutus.  Esimerkiksi 
uudessa aurauskalustos-
samme on selvästi parempi 
kääntyvyys, mikä nopeut-
taa työskentelyä. Tuloksen 
mahdollistivat siis parhailla 
mahdollisilla välineillä työs-
kentelevä koulutettu henki-

lökunta. Vähäluminen talvi 
auttoi myös jonkin verran, 
Kivilaakso tiivistää.

Myös Akselin inves-
toinnit on pystytty pitkään 
rahoittamaan tulorahoituk-
sella.

– Meillä ei ole ollut 20 
vuoteen tarvetta pitkäaikai-
sille lainoille, olemme käy-
tännössä velaton yhtiö. Täs-
täkin hyöty tulee suoraan 
asiakasomistajillemme.

Suomen Asiakastieto 
Oy on luokitellut yhtiön jo 
kymmenenä perättäisenä 
vuotena luottokelpoisuu-
den luokkaan AA+, johon 
pääsee alle joka kymme-
nes suomalainen yritys. 
Myös Akselista irtautuneel-
le tytäryhtiö Turun Isän-
nöintikeskukselle viime 
vuoden tulos oli hyvä ja toi-
minta laajeni edelleen uusil-
le alueille.
 

Näkyvyyteen ja tiedo-
tukseen vahva panostus

Muutamana viime vuonna 
tiedottamiseen on tehty Ak-
selissa vahvoja panostuksia. 
Tiedotussivut nyt lakkaute-
tussa Kulmakunta-lehdessä 
ja sittemmin Turun Seutus-
anomien Itäkulma-liitteessä 
ovat jatkuvasti lisääntyneet.  
Sähköisten asiakaskirjeiden 
lähettäminen aloitettiin vii-
me vuonna. Verkkosivuja 
on edelleen kehitetty ja lop-
puvuodesta 2015 yhtiöön 
palkattiin viestintäasiantun-
tijaksi Riikka Kyläheiko.

– Ideoita paremmasta 
näkyvyydestä ja asiakastie-
dottamisesta on tullut koko 
ajan. Nyt alkaneena vuon-
na ne alkavat myös näkyä 
enemmän ulospäin, sanoo 
Kyläheiko.
 

Lohisoppaa Akselin 
päivänä

Paikallisille asukkaille 
Akseli Kiinteistöpalvelut 
järjestää keväällä useampia 
tapahtumia. Akselin nimi-
päivää vietetään keskiviik-
kona 23.3.  Akseli Kiinteis-
töpalvelut Oy tarjoaa silloin 
Varissuon ja Lausteen toi-
mipisteissään lohisoppaa ja 
lapsille jaetaan ilmapalloja. 
Soppaa saa kello 11-13 vä-
lillä niin kauan kuin sitä 
riittää.

Huhtikuun 16. päivänä 
jatkuu kaksikymmenenvuo-
tinen Varissuon talkoiden 
perinne. Silloin siistitään 
yhdessä partiolaisten kans-
sa porukalla yleisiä alueita, 
kuten puistoja ja tienvarsia. 
Akseli toimittaa talkoolai-
sille hanskat ja työvälineitä 
ja tarjoaa soppaa ja munk-
kikahvit.

Akselin sisaryhtiö Varis-
suon Lämmön toimitus-
johtaja Mauri Kivilaakso 
ja uusikaupunkilaisen Ca-
lortec Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Helpiö allekirjoitti-
vat helmikuussa sopimuk-
sen vanhan öljylaitoksen 
saneeraushankkeesta. 

Öljylaitosta käytetään 
kesäajan lämmöntuo-
tannossa ja tasaamaan 
biolämpölaitoksen kysyntä-
piikkejä. Saneeraus koskee 
öljylaitoksen 35 vuotta 
vanhoja kattiloita ja vanhaa 
savupiippua. Yli miljoonan 
euron urakan on tarkoi-
tus valmistua lokakuun 
loppuun mennessä. Projekti 
työllistää jopa 15 henkilö-
työvuotta.  

Myös Pelttarinkadun 
autohalli peruskorjataan, 
sen hinnaksi arvioidaan 750 
000 euroa.

Varissuon lämmön toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso (oik.) ja 
Calortec Oy:n toimitusjohtaja Mikko Helpiö allekirjoittamassa 
urakkasopimusta.

Varissuon Läm-
pö saneeraa


