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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 
ja Turun Isännöintikeskus 
järjestivät tällä viikolla 
asiakastilaisuuden, jossa 
pääpuhujana toimi Isän-
nöintiliiton asiantuntija 
Pekka Harjunkoski. Hän 
avasi puheenvuorossaan 
Isännöintiliiton visiota, 
jossa taloyhtiöissä kuunnel-
taisiin asukkaita nykyistä 
paremmin.

– Taloyhtiöiden johta-
misen kulttuuri ei aina ole 
riittävän avointa. Joissain 
taloyhtiöissä hallituksia saa-
tetaan pitää jopa salaseu-
roina. Tämä kulttuuri pitää 
muuttaa: sekä omistajien 
että asukkaiden ääni pitää 
saada kuuluville. Teknisesti 
hyvin hoidetussa taloyh-
tiössä voi silti olla ikävä 
asua, totesi Harjunkoski.
Taloyhtiön hallitukset eivät 

usein tunne asukkaiden 
odotuksia ja tarpeita.

– Taustalla oleva ongel-
ma on se, että yhtiökokouk-
siin osallistutaan passiivi-
sesti. Monissa kokouksissa 
on paikalla maksimissaan 
vain kolmannes osakkaista. 
Tuleeko asukkaiden ääni 
näin kuuluville, varsinkin 
jos samat ihmiset istuvat 
aina hallituksessa, Harjun-
koski kysyi.

Isännöintiliitto pyrkii 
avoimempaan ja vuorovai-
kutuksellisempaan keskus-
teluun. Viime aikoina on 
puhuttu paljon asukas-
kuuntelusta. Ei riitä, että 
hallitus ohimennen jututtaa 
pihalla ihmisiä. Monessa 
tapauksessa joku äänekäs 
asukas käytännössä kertoo 
miten toimia, kun samalla 

passiivinen enemmistö 
vaikenee.

– Haluamme nyt 
saada hallitukset tähän 
uudenlaiseen ajatteluun 
mukaan. Isännöintiliiton 
näkemyksen mukaan asu-
kaskuuntelun perusväline 
olisi säännöllisesti tehtävä 
ja nykyaikaisesti toteu-
tettu asukaskysely. Turun 
Isännöintikeskus toteutti 
tällaisen pilotinomaisesti 
yhdessä taloyhtiössä viime 
vuonna.

Mitä keinoja asukkaalla 
sitten on vaikuttaa taloyh-
tiössä?

– Asunto-osakeyh-
tiölaki antaa osakkaalle 
mahdollisuuden tehdä 
aloitteen jostain asiasta. 
Aloite tehdään kirjallisesti 
hallitukselle ja sitä kautta se 

menee yhtiökokouslistalle, 
jos asia yhtiökokouksen 
toimivaltaan kuuluu. Tätä 
kanavaa ei tosin juurikaan 
käytetä. Käytännössä 
ihmiset sanovat hallituksen 
jäsenelle asiansa ohimen-
nen. Tämän perusteella 
hallituksen on vaikea vetää 
linjauksia, Harjunkoski 
toteaa. 

– Tällä hetkellä talo-
yhtiöissä yritetään pitää 
huolta kiinteistöstä, tek-
niikasta ja taloudesta.  Se 
on ymmärrettävää, mutta 
sopii kysyä kuinka montaa 
taloyhtiötä johdetaan asuk-
kaiden tarpeiden pohjalta? 
Isännöintiliitto toivoo 
kiinteistön pitoon ja arkeen 
lisää tällaista ajattelua, 
tiivisti Harjunkoski.

Asukkaita pitää kuunnella 
taloyhtiöissä paremmin Akseli Kiinteistöpalvelut 

kyseli asiakastaloyhtiöiden-
sä hallitusten jäseniltä 
palveluidensa laadusta. Vas-
tausaika on nyt päättynyt ja 
tuloksia odotellaan.

– Olemme tehneet 
näitä kyselyjä vuodesta 
1995 lähtien. Edellisellä 
kerralla saimme edeltävää 
vuotta paremmat pisteet 
ja toivomme, että olemme 
onnistuneet parantamaan 
entisestään. Tutkimukses-
sa kysytään myös, miten 
tärkeitä eri osa-alueet ovat 
asiakkaille. On erityisen 
tärkeää, että panostamme 
eniten merkityksellisimpiin 
asioihin. Yleensä palautteen 

pohjalta voimme tehdä 
pientä hienosäätöä tapoihin 
joilla kunkin taloyhtiön tai 
piirin alueella toimitaan, 
sanoo toimitusjohtaja Mau-
ri Kivilaakso.

Kivilaakson mukaan 
Akselissa on huomattu, 
että asiakastyytyväisyyteen 
vaikuttaa paljon huolto-
henkilöstön ja isännöitsijän 
toiminta kentällä.

– Pitää muistaa morjes-
taa ja kertoa miten vaikka 
jonkin työn suorittaminen 
etenee ja jos asia kestää, 
niin mistä se johtuu. 
Perusviestintää pitää tehdä 
paljon, hän korostaa.

Tänä keväänä juhlittiin sekä 
Varissuon kaupunginosan, 
että Akseli Kiinteistöpalve-
lut Oy:n 40-vuotista taival-
ta. Helatorstaina vietettiin 
laajempaa kansanjuhlaa 
kirkolla ja Majanummen 
toimitalolla. 

Järjestelyistä vastasi 
Varissuo-seura paikallisten 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa, ja taloudellisena tu-
kijana toimi myös Varissuon 
Lämpö Oy.

Akseli juhli täysiä 
kymppejään Logomolla 
taloyhtiöiden edustajien ja 
yhteiskumppanien kanssa.  
Juhlavuoden kunniaksi 
julkaistiin myös Suomen 
historiaa pitkään Turun 
yliopistossa opettaneen 
Veikko Laakson kirjoitta-
ma historiikki ”Akseli 40 
vuotta”. 

Teos kertoo yhtiön 
tarinan rinnalla myös Varis-
suon kehittymisestä. Kirja 
saadaan pian myös nettiin 
sähköisessä muodossaan 
kaikkien luettavaksi.

Varissuo ja Akseli juhlivat 
molemmat 40 vuottaan

Akseli kuunteli arvioita palve-
lunsa laadusta

Historioitsija Veikko Laakso 
kirjoitti 40-vuotishistoriikin 
Akseli Kiinteistöpalveluille. 

Isännöintiliiton asiantuntija Pekka Harjunkoski puhui Akselin asiakastilaisuudessa maanantaina paremman asukaskuunte-
lun puolesta taloyhtiöissä.

Kuva: Riikka Kyläheiko


