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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun Isän-
nöintikeskus Oy:n yhteisten toimistojen yhte-
ystiedot:

Varissuo:
Karvataskunkatu 1, 20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100   
Fax (02) 244 5387

asiakaspalvelu avoinna 
ma klo 7.30-17.00, 
ti - to klo 7.30–16.00,
pe klo 7.30–15.00. 
Kesämaanantaisin 1.6.–31.8. klo 7.30–16.00.

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.

Vikailmoitukset
Vikailmoitukset www.akseli.fi tai toimistoai-

kana puh. (02) 275 2143.
Huoltopäivystyksen ja oven avaukset toimis-

toajan ulkopuolella päivystyksen hoitaa vartio-
liike, 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 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 matonpesukoneita. Maksu 
suoritetaan puhelimella. Sijainti Varissuon lii-
kekeskuksen katutasossa Kousankadun päässä. 
Aukioloajat ja hinnat www.akseli.fi tai puh. (02) 
275 2100.

MAINOS

Akseli Kiinteistöpalvelui-
den tytäryhtiö Turun Isän-
nöintikeskus Oy on valittu 
Vuoden 2016 isännöintiyri-
tykseksi. 
 Isännöintiliitto myönsi 
palkinnon Jyväskylässä pi-
detyillä Isännöintipäivil-
lä syyskuussa. Palkinnon 
perusteluissa todettiin, 
että yritykselle asiakaskes-
keisyys ei ole pelkkä visio 
vaan suunnitelmallinen osa 
arkea.

Isännöintiliiton mukaan 
Turun Isännöintikeskuksen 
toiminta on vakiintuneella 
ja suunnitelmallisella tavalla 
asiakaskeskeistä. 

Toisena valintakriteeri-
nä oli se, että yritys panos-
taa taloyhtiön hallitusten 
osaamisen kehittämiseen ja 
koulutuksiin.

Turun Isännöintikes-
kuksessa taloyhtiöiden hal-
litusten jäsenten puolivuo-
sittaiset koulutukset ovat 
olleet jo pitkään vakiintunut 
toimintatapa ja osallistu-
mismäärät isoja. Asiakkaita 
myös kuunnellaan säännöl-
lisin kyselyin.

– Kyselyissä asiakkaat 
pitävät koulutuksia hyvänä 
ja toivovat perinteen jatku-
van, kertoo toimitusjohtaja 
Kimmo salo.

asiakasviestintä uudelle 
tasolle

Asiakasviestintään on pa-
nostettu palkkaamalla vies-

tinnän asiantuntija sekä 
viestimällä ajankohtaisista 
asioista monikanavaisesti ja 
säännöllisesti. 

Käytössä ovat niin säh-
köposti, Facebook kuin 
paperitiedotteetkin. Kou-
lutustilaisuuksissa voidaan 
tiedottaa ajankohtaisista 
asioista syvällisemmin.

– Tavoitteenamme on 
tiedottaa asukkaille mo-
nikanavaisemmin ja myös 
yleisemmistä ajankohtai-
sista asioista. Nyt meillä 
on henkilö, joka kehittää ja 
tuottaa tällaista viestintää, 
Salo sanoo.

isännöinti elää murros-
vaihetta

Olennaisin muutos viimei-

sen 10 vuoden aikana isän-
nöinnissä on korjaushank-
keiden lisääntyminen.

– Ennen isännöinti oli 
pitkälti taloyhtiön talouden 
ylläpitoa. Toinen muutos on 
isännöinnin avoimuuden li-
sääntyminen. Vielä 10 vuot-
ta sitten asukkailla ei ollut 
juuri tietoa, mitä isännöitsi-
jä tekee, Salo toteaa.

Seuraava suurempi 
muutos isännöinnissä liittyy 
digitalisaatioon.

– Siinä ala on edelleen 
monia muita jäljessä. Kut-
sut taloyhtiöiden kokouk-
siin ja muu viestintä kulkee 
edelleen paperilla koteihin. 
Taloyhtiöiden nettisivujen 
läpimurtoa on odotettu vii-
meinen vuosikymmen, Salo 
kertoo.

Turun Isännöintikes-
kuksessa ja Akseli Kiinteis-
töpalveluissa panostetaan 
kuitenkin tähän kehityk-
seen.

– Olemme olleet kehit-
tämässä uudenlaisia taloyh-
tiösivuja ja ensimmäisten 
taloyhtiöiden sivut käynnis-
tetään syksyn aikana. Talo-
yhtiösivut keräävät yhteen 
paikkaan taloyhtiön doku-
mentit ja tiedotteet. Sivut 
myös tarjoavat mahdolli-
suuden seurata esimerkiksi 
taloyhtiön vedenkulutusta 
ja oman asunnon huoltotoi-
menpiteitä, kertoo viestin-
täasiantuntija riikka Kylä-
heiko.

Turun Isännöintikeskus Oy valittiin 
vuoden 2016 isännöintiyritykseksi

Tuija Virtanen aloitti työnsä 
siivoojana silloisessa Varis-
suon Huollossa 27 vuotta 
sitten.

– Lasten tullessa kou-
luikään aloin etsimään työtä 
lähempää kotia. Kuulin että 
Varissuon huollossa olisi 
töitä.

Akselilla on Lausteel-
la ja Varissuolla yhteensä 
kolme siivousryhmää. Vir-
tanen on yhden ryhmän 
vetäjä.

– Päätyönäni on por-
raskäytävien, saunojen ja 
muiden yhteisten tilojen 
siivous.  Ryhmän vanhim-
pana opetan myös kesä-
työntekijät, mikä on kivaa 
vaihtelua. Organisoin myös 
tuuraukset, tuntikirjat ja 
toimin yhdyshenkilönä joh-
don suuntaan.

Virtasen työuran aikana 
siivousvälineissä ja -teknii-
koissa muutokset ovat olleet 
suhteellisen pieniä.

– Suurin muutos on 
ollut siinä, että Akseli on 
satsannut yleiseen kehityk-
seen ja ammattimaisuuteen. 
Imago on parantunut jatku-
vasti. Koen tosin työskente-
leväni asiakkaille enemmän 
kuin työnantajalle. Viime 
kädessä olen asukkaille  vas-

tuussa työni jäljestä. Mie-
lelläni vaihdan pari sanaa 
asukkaiden kanssa, silloin 
kuulee mikä on hyvin ja 
mikä huonosti. Monelle 
asukkaalle se voi myös olla 
ainoa hetki, jolloin hän 
sinä päivänä puhuu jonkun 
kanssa. Se on asiakaspalve-
lua, Virtanen sanoo.

Virtanen antaa työnan-
tajalle ja työkavereille suu-
ren arvon.

– Työ on itsessään var-
sin samanlaista joka päivä. 
Työnantaja tekee kuitenkin 
kaikkensa, jotta viihtyisi 
ja olisi ilon aiheita. Tau-
kotuvalla kokoonnumme 
siivoojien kesken muuta-
man kerran päivässä tauolle 
keskustelemaan. Hyvää on 
myös työn vapaus, voi itse 
sumplia miten työnsä tekee, 
kunhan lopputulos on hyvä.

Pitkä ura samalla työn-
antajalla on Akselilla yleistä.

– Asiat olivat jo Varis-
suon huollon aikana hyvin 
ja Akselin myötä asiat ovat 
kehittyneet koko ajan. Viih-
dyn hyvin ja moni sanoo-
kin, että täältä ei lähdetä 
kuin eläkkeelle, tuumii Vir-
tanen.

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy on vastannut Turun 
kaupungin  kaikkien Varis-
suolla ja Lausteella olevien 
tilojen kiinteistönhoidosta 
syyskuun alusta lähtien. 

Kiinteistönhoitosopi-
mukseen sisältyy päiväko-
teja, kouluja, terveysasema, 
kirjasto ja jäähalli. Tilat 
palasivat yrityksen hoitoon 

muutaman vuoden tauon 
jälkeen kaupungin uusim-
massa kilpailutuksessa. 

K i i nte i s tön h oi to on 
kuuluu esimerkiksi pi-

ha-alueiden kunnossapito, 
kulutusseuranta ja ilmas-
tointi-, vesi- ja viemärilait-
teiden sekä muiden laittei-
den hoito.

Kaupungin tilat Itä-Turussa Akselin hoitoon

Siivooja Tuija Virtanen on 
viihtynyt työssään 27 vuotta

Kuvassa Turun Isännöintikeskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Salo (oik.) ja 
viestintäasiantuntija Riikka Kyläheiko

Kuva: Vesa-Matti Väärä Kuva: Riikka Kyläheiko 

Siivoustyötä tehdään ensisijaisesti asukkaille, työnantaja on 
tärkeysjärjestyksessä vasta toisena, sanoo  Tuija Virtanen.


