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Akselin asiakaspalvelun jouluvinkit

Asiakaspalvelun esimies Pirjo Vuorinen toivottaa turvallista joulua. Poissaollessa koti kannattaa jättää asutun näköiseksi. 
Etenkin paloturvallisuudesta kannattaa pitää huolta kynttilöitä poltettaessa.

Kuva: Riikka  Kyläheiko

Akseli Kiinteistöpalveluiden 
asiakaspalveluun on helppo 
tulla. Asiakaspalvelu on lä-
hellä ihmisiä niin Varissuol-
la kuin Lausteellakin.

Varissuolla aukioloai-
koina palvelemassa on koko 
ajan 3-4 henkilöä niin tiskil-
lä kuin puhelinasioissa. 

– Vaikka sähköisen asi- 
oinnin osuus kasvaa koko 
ajan, ainakin Varissuolla 
asiakaspalveluun liittyvissä 

asioissa tartutaan edelleen 
ennemmin puhelimeen tai 
tullaan käymään, sanoo 
asiakaspalvelun esimies Pir-
jo Vuorinen.

Vuorinen koosti asuk-
kaille joulunajan asumis-
vinkit.

Pidä koti asutun näköisenä

Käytännön kodinturvaus on 
tärkeää, jos joulu vietetään 

muualla.
– Naapuriapua on hyvä 

hyödyntää siinä, että koti 
pidetään asutun näköisenä.  
Rivitalossa naapuria olisi 
hyvä pyytää lakaisemaan 
pihatietä ja kerrostalossa 
tarkistamaan, että postia 
ei jää sojottamaan luukus-
ta näkyviin koko päiväksi. 
Kun vielä jättää valaistusta 
päälle, niin koti näyttää asu-
tulta, vinkkaa Vuorinen.

Kinkkurasva tukkii putket

Vuosittain asukkaille tuot-
taa murhetta putket tukkiva 
rasva.

– Aika hyvin viesti on 
mennyt perille, kun asiaa 
joka vuosi mediassa käsi-
tellään. Kinkkurasva, kuten 
muukin ruoanlaitossa syn-
tyvä rasva tulee toimittaa 
kovettuneena biojätteeseen 
tai edes sekajätteeseen. 

Maitopurkki on hyvä säi-
lytysastia rasvalle. Missään 
tapauksessa rasvaa ei saa 
kaataa WC-pönttöön tai 
muuhun viemäriin. Kylmä 
vesi kovettaa rasvan ja se 
tukkii putket. Ongelma on 
ympärivuotinen, mutta se 
korostuu jouluisin.

Lahjapaperit polttokelpoi-
seen jätteeseen

Käärepaperit kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan 
viedä vasta toiseen joulun 
jälkeiseen tyhjennykseen. 
Näin kriittisemmälle jätteel-
le jää enemmän tilaa. 

– Kiiltävä lahjapaperi ei 
kelpaa paperinkeräykseen, 
vaan se tulee laittaa poltto-
kelpoisen jätteen joukkoon. 
Pahvilaatikot tulee purkaa 
ja litistää, ja viedä karton-
ginkeräysastioihin. Ne eivät 
myöskään kuulu paperin-
keräykseen. Foliot ja tuik-
kukynttilöiden kuoret lai-
tetaan metallinkeräykseen, 
Vuorinen kertoo.

Rikkinäiset LED-valot 
voi viedä Varissuon SER-ke-
räyspisteeseen. Joulukuu-
set voi jättää jäteastioiden 
viereen. Ne hyödynnetään 
lämmityksessä tai viheryk-
sikössä hakkeena. 

Paloturvallisuus kuntoon

Palohälyttimien toiminta 

kannattaa tarkistaa ennen 
joulua. 

– Paristoja ja jopa uu-
den hälyttimen voi ostaa 
tarvittaessa asiakaspalve-
lustamme ja asennuskin on 
mahdollinen. Tärkein muis-
tisääntö on tietenkin se, että 
aitoja kynttilöitä tai ulkotu-
lia ei saa jättää koskaan val-
vomatta. Parvekkeet eivät 
ole ulkotulien paikka.

Joulusaunat lämpiävät taas 
aattona

Vaikka kiinteistöhuollon 
väki rauhoittuu sekin jou-
lunviettoon, kiireelliset 
hommat hoituvat. Jätehuol-
to kiertää Tapaninpäivänä 
tarkistamassa jäteastioiden 
tilanteen. Mahdollinen lumi 
tietysti luodaan ja hiekoitus 
tehdään.

– Taloyhtiöiden jou-
lusaunat lämmitetään pe-
rinteisesti aattona taloyh-
tiöiden toiveiden mukaan.  
Saunavuorolistat tulevat 
kiinteistöihin jouluviikolla, 
Pirjo Vuorinen kertoo lo-
puksi. 

Kiinteät palvelumaksut pysyvät samoina jo 
kolmatta vuotta peräkkäin

MAINOS

Akseli Kiinteistöpalveluiden 
ja Turun Isännöintikeskuk-
sen kiinteät palvelumaksut 
taloyhtiöille pysyvät vuonna 
2017 samoina jo kolmat-
ta vuotta peräkkäin. Myös 
Varissuon Lämmön lämpö-
maksut pysyvät ennallaan. 
Sen sijaan joitain yksittäisiä 
asiakaspalvelumaksuja jou-
dutaan tarkistamaan kasva-
neiden työmäärien ja kus-
tannuksien vuoksi.

– Hintojen säilyttämi-
sen mahdollistavat tiukka 

talouskuuri ja maltillinen 
kasvu. Tuottavuus on kas-
vanut parempien koneiden 
ja työmenetelmien myötä, 
tosin myös velvoitteet ovat 
koko ajan lisääntyneet, ker-
too Akseli Kiinteistöpal-
velut oy:n toimitusjohtaja 
Mauri Kivilaakso.

Myös isännöinnin vel-
voitteet ovat kasvaneet, 
mikä kasvattaa työmäärää. 
Esimerkiksi uusi asbestilaki 
lisää merkittävästi muutos-
töiden valvonnan työmää-

rää.
–  Myös korjausraken-

taminen on lisääntynyt  
ikääntyvän rakennuskan-
nan myötä. Tämä vaatii 
isännöinniltä paljon aikaa ja 
asiantuntemusta sekä muu-
tostöiden toteuttamiseen 
että kirjaamiseen. 

– Pidättäytymällä hin-
nankorotuksista haluamme 
olla mukana yhteiskunta-
talkoissa hillitsemässä asu-
mismenojen kasvua. Usein 
ajatellaan, että esimerkiksi 

kiinteistöveron korotukset 
osuvat vain varakkaim-
piin. Korotukset nostavat 
kuitenkin vuokralaisten 
menoja, Kivilaakso tuumii. 
 
Akseli Kiinteistöpalveluiden 
liikevaihto on noin kuu-
si miljoonaa euroa. Turun 
Isännöintikeskuksen liike-
vaihto on puolestaan vajaa 
kaksi miljoonaa euroa. Yh-
tiöt työllistävät yhteensä n. 
100 henkilöä.

Varissuon Lämpö järjestää 
perinteisen ilotulituksen

Varissuon Lämpö Oy:n 
perinteinen uudenvuoden 
ilotulitus järjestetään Va-
rissuon kentällä 31.12.2016 
kello 20.00.

Tapahtuma järjestetään 
jo iltakahdeksalta, jotta lap-
siperheet voivat siihen osal-
listua.

– Toivomme että ta-
pahtuma vähentää tarvetta 
omien ilotulitteiden han-
kintaan. Näin roskaa syntyy 
vähemmän. Tapahtuma on 
aina sujunut mukavasti il-

man järjestyshäiriöitä, mut-
ta omat tulitteet on jätettävä 
kotiin, jotta väkijoukossa ei 
satu vaaratilanteita, toimi-
tusjohtaja Mauri Kivilaakso 
muistuttaa.

– Pienten lasten ja koi-
rien osalta tulee arvioida, 
onko tapahtuma sopiva. 
Toivotamme kaikki terve-
tulleiksi ilotulitusta seu-
raamaan, myös Varissuota 
ympäröiviltä asuinalueilta, 
sanoo Kivilaakso.



www.akseli.fi
palvelu@akseli.fi

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

– Ensimmäinen työ-
päiväni oli 1.9.1986. Tänne 
tullessani pelkäsin vaike-
ampaa pestiä. Tutut olivat 
varoitelleet Varissuosta, sil-
lä rakentaminen oli silloin 
jo loppuvaiheessa, mutta 
kasvukivut olivat edelleen 
olemassa. Hyviä päiviä on 
tässä työssä ollut kyllä huo-
mattavasti enemmän kuin 
huonoja. Nämä 30 vuotta 
ovat menneet tosi äkkiä, Ki-
vilaakso toteaa haastattelun 
alkuun.

Eroanomuksensa Ki-
vilaakso jätti syyskuun 13. 
päivänä. 

– Olin täyttänyt edel-
lisenä päivänä 65 vuotta ja 
olin tilastokeskuksen mää-
ritelmän mukaan ensim-
mäistä päivää vanhus. His-
torioitsijat ovat määritelleet 
sukupolveksi 30 vuotta ja 
sen verran oli myös tullut 
työvuosia täällä mittariin. 
Tuntui, että nyt on sopiva 
hetki lähteä, Kivilaakso ker-
too.

Kivilaakso ei pahemmin 
perusta sanonnasta ”ikä on 
vain numero”. 

– Kesällä tein mökillä 
töitä raivaussahalla ja sil-
loin tuli mieleen, että tuota 
sanontaa hokevat voisivat 
tulla kokeilemaan, miten se 
sanonta pätee saha kädessä, 
Kivilaakso sanoo pilke sil-
mäkulmassaan.

Tekniikka muuttuu, ihmiset 
ovat samanlaisia

Kolmenkymmenen vuoden 
työrupeaman aikana Kivi-
laakso on huomannut sen, 
että ihmiset eivät ole muut-
tuneet.

– Perustarpeet ovat 
edelleen samat ja meidän 
työmme on pitkälti edelleen 
sitä saunavuorojen ja auto-
paikkojen järjestelyä kuin 
aloittaessani.  Tärkeää asuk-
kaalle on edelleen se että, 
lumet on luotu, nurmikot 
leikattu ja kuudennen ker-

roksen käytävän lamppu ei 
ole pimeä.

Yhteiskunnassa vallalla 
olevat trendit näkyvät Ki-
vilaakson mukaan nopeasti 
kiinteistönhuollossa. 

– Huoli ympäristöstä 
näkyy selvästi panostukses-
sa energiaa säästäviin rat-
kaisuihin. Veden ja sähkön 
kulutukseen kiinnitetään 
enemmän huomiota. Myös 
digitaalisaatio näkyy alal-
la enemmän, kuin miltä se 
ulospäin näyttää. 80-luvulla 
talonkirjat olivat ihan fyy-
sisiä kirjoja. Meiltä vietiin 
kerran viikossa 90 paksua 
talonkirjaa poliisilaitokselle 
leimattaviksi. Tuon kaiken 
voi tehdä päätteeltä ny-
kyään.

Ennen huoltomiehet 
kävivät tekemässä kaik-
ki säädöt, nyt automaatio 
mahdollistaa, että lämpöä, 
valoa ja ilmastointia voi-
daan säätää ja valvoa etä-
nä. Ulko-ovetkin aukeavat 
ja lukkiutuvat ilman että 
joku kiertää avainten kanssa 
ovelta toiselle kaksi kertaa 
vuorokaudessa. 

Sähköinen viestintä on 
lisääntynyt, mutta esimer-
kiksi taloyhtiöiden halli-
tukset kokoontuvat edelleen 
pääsääntöisesti kasvotusten. 

– Asiakaspalvelussa kul-
jemme vähän omia polku-
jamme. Se johtuu siitä että 
asiakkainamme on 4 000 
maahanmuuttajaa. Tiskil-
lä asioidessa on helpompi 
ymmärtää toista kuin puhe-
limen välityksellä. Haluam-
me kehittää kyllä sähköistä 
viestintää, mutta emme 
pakottaa siihen, Kivilaakso 
kertoo.

Tällä hetkellä Akseli pa-
nostaa viestintäänsä.

– Aloittaessani Varis-
suon Huollossa oli töissä 
80 ihmistä. Nyt Akselissa 
on noin sata työntekijää. 
Asiakasmäärä on kuitenkin 
samassa ajassa kaksinker-
taistunut. Se on tietoteknii-

kan kehittymisen ansiota. 
Samaan aikaan odotukset 
viestinnästä ovat koko ajan 
lisääntyneet. 30 vuotta sit-
ten olisi ollut mahdoton 

ajatus palkata henkilöä 
yksinomaan viestintäteh-
täviin. Nykyään viestimme 
enemmän, nopeammin ja 
fiksummin.

Ylpeä fuusiosta

Suurinta saavutusta työu-
ralla kysyttäessä Kivilaakso 
mainitsee heti Varissuon 

Huollon ja Lausteen  Huol-
lon fuusion vuonna 2005.

– Se on ehdottomasti 
suurin asia. Varissuo ja La-
uste ovat hyvin samanlaisia, 
vuokra- ja kerrostalovaltai-
sia alueita. Etäisyys alueiden 
välillä on myös pieni, joten 
yhdistymisestä oli paljon 
etuja. Se oli hankala, mutta 
mielenkiintoinen homma. 
Lausteelta tuli 23 ihmistä 
ja Varissuolla oli noin 70 
henkeä töissä. Kahden yri-
tyksen kulttuurien yhdistä-
minen ei ole koskaan ihan 
saumatonta. Reilu vuosi-
kymmen myöhemmin voi-
daan jo todeta, että olemme 
hitsautuneet hyvin yhteen 
myös asiakkaiden mielessä, 
Kivilaakso sanoo.

Turun Isännöintikes-
kuksen osto vuonna 2007 ja 
isännöinnin keskittäminen 
myöhemmin sinne onnistui 
selvästi helpommin.

Kiikkustuoli saa odottaa

Eläkkeellä Mauri Kivilaakso 
aikoo alkajaisiksi keskittyä 
Jämsässä sijaitsevan kesä-
paikkansa ladon ja liiterin 
laittoon sekä metsänraiva-
ukseen.

– Meille tuli myös kol-
mas lapsenlapsi hiljattain, 
joten myös heidän kanssaan 
haluan viettää enemmän 
aikaa. Toivottavasti pääsen 
myös enemmän pelaamaan 
golfia, hän kertoo.

Kivilaakso viihtyy per-
heineen myös Lapissa, Yl-
läksen maisemissa. 

Myös paikallispolitiikka 
kiinnostaa eläköityvää toi-
mitusjohtajaa.

– Olen kunnallisvaa-
leissa ehdokkaana.  Minulla 
ei ole mitään suunnitel-
mia isommalle poliittiselle 
uralle, mutta jos kokemuk-
sestani on hyötyä paikalli-
sella tasolla, vaikkapa kun-
nallisissa yhtiöissä, niin olen 
tyytyväinen. Myös sote-uu-
distus kiinnostaa minua. 
Mauri Kivilaakso jää eläk-
keelle vappuna 2017. Sitä 
ennen hän auttaa uutta toi-
mitusjohtajaa asettumaan 
taloksi.

toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso jää keväällä eläkkeelle
Monelle itäturkulaiselle vuosien aikana tutuksi 
tullut Akseli Kiinteistöpalveluiden toimitusjohtaja 
Mauri Kivilaakso on jäämässä eläkkeelle. Palve-
lusvuosia Akselilla Maurille kertyi pyöreät 30.

Mauri Kivilaakso puhumassa Akselin syksyn asiakastilaisuudessa. 
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