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Tarkkana sisätilalämmittimen
käytön kanssa
Autojen sisätilalämmittimien käyttö ei ole sallittua Varissuon kaikilla parkkialueilla ja paikoitushalleissa. Talotekniikan palveluesimies Kimmo Saarinen kehottaa
asiasta vähänkin epävarmoja autopaikan haltijoita varmistamaan sisätilalämmittimen käytön luvallisuuden.
Sisätilalämmittimet on paikoin kielletty, koska vanhat kaapeloinnit eivät yksinkertaisesti kestä lämmittimien aiheuttamaa rasitusta.
- Sitten menee pääsulake ja koko pysäköintialue on
sähköttä. Meillä on ongelmapaikkoja, joissa pääsulake
pitää käydä vaihtamassa lähes päivittäin, Saarinen harmittelee.
Hän muistuttaa, että johtoja ei saa jättää roikkumaan
tolpista silloin, kun ne eivät ole käytössä.
- Johdossa voi olla sähköä, josta voi aiheutua sähköiskuriski lapsille tai lemmikkieläimille. Johto voi myös
vaurioitua, jos itse tai naapuri ajaa autolla sen yli.

Auton sisätilalämmittimen...

Pakkaskelien alettua Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n huoltomies Risto Enerothille on riittänyt tiivistystöitä.

Pakkastyöt täydessä vauhdissa
Lämpömittarin lukema on
pysytellyt pakkasen puolella vasta kuukauden päivät,
vaikka talvi on jo taittunut
helmikuun puolelle. Pakkaskelien saapuminen on
näkynyt myös Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n vastaanottamissa vikailmoituksissa.
Kiinteistöjen hoitopäällikkö Ilkka Heinonen sanoo
yhteydenottojen koskevan
erityisesti lämpöpattereita.
Pattereita tunnustellaan pakkasella monesti käsikopelolla, ja haaleaksi todettu patteri voi johtaa vikailmoituksen
tekemiseen, vaikka asunnossa lämpöä riittäisikin.
- Jos asunnossa on yli 21
astetta lämmintä ja patteri on
haalea, se tarkoittaa, että patteri on suorittanut tehtävänsä. Patterin toimintaa säätelevä termostaattiventtiili on
siis mennyt kiinni. Silloin ei
ole syytä kutsua huoltomiestä, Heinonen teroittaa.
Talotekniikan palvelue-

simies Kimmo Saarinen
nyökkää ja muistuttaa, että
huonelämpötila mitataan oikeaoppisesti huoneen keskeltä, noin metrin korkeudelta.
- Sitten tietysti kannattaa
ottaa yhteyttä huoltoon, jos
lämpöä on alle 20 astetta ja
patterit ovat edelleen kylminä, Heinonen jatkaa.

Tarkista tiivisteet
Pattereiden ohessa myös ikkunoiden ja parvekeovien
tiivistämistyöt ovat työllistäneet Akselia.
- Asunnon ikkunat ja parvekkeenovet kannattaa tarkastaa. On huolehdittava,
että ne menevät kunnolla
kiinni ja tiivisteet on kunnossa, Heinonen listaa.
Jos tiivisteet pitää vaihtaa,
monissa taloyhtiöissä yhtiö vastaa materiaalikuluista asukkaan tehdessä tiivistystyön itse.

- Jos työ ei hoidu omin
voimin, on tehtävä vikailmoitus, Heinonen sanoo.
Yleisiä tiloja, kuten saunoja ja rappukäytäviä, koskien
ihmisten olisi syytä muistaa
jättää tuulettaminen siivoushenkilökunnan tehtäväksi.
- Esimerkiksi porraskäytävien ovien vieressä sijaitsevat patterit jäätyvät helposti, jos alaovea pidetään auki
liian kauan.

Pihojen siivoamista
ja sisätöitä
Poikkeuksellisen pitkään
jatkuneet syyskelit pitivät
maan mustana vuodenvaihteeseen asti. Akselin huoltomiehet ovat keskittyneet
lumitöiden sijasta pihojen
puhtaanapitoon ja sisätöiden tekoon.
- Esimerkiksi kylmäkoneasentajan pätevyyden
omaava huoltohenkilömme
on huoltanut yhtiöiden kyl-

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipal-

Lauste:
Kirjurinkatu 3
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Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
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•

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välitetään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä
olevat asiat kuuluvat.
Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.
Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löytyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asumiseen liittyviä ohjeita.

Autoilijoiden on otettava itse selvää, onko auton sisätilalämmittimen käyttö sallittua vai ei.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja

välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut- •
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7.
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella
suoraan toimistoihimme.

...käyttö kielletty.

• Jösse Sakonkatu P-alue • Pihkalankatu P-alue
• Nisse Kavonkatu P-alue • Kraatarinkatu halli
• Valpuri Innamaankatu • Pelttarin halli
P-alue
• Hintsan halli
• Karvataskunkatu P-alue • Katteluksen halli
• Koukkarinkatu P-alue • Kousan halli
• Detmarinkuja P-alue
• Talpiankuja P-alue
• Koukkarin halli
• Piinokan halli
• Tavastilan halli
• Krööpilän halli

mäkoneita, mistä on hyötyä
ensi kesää ajatellen, ja roskat, jotka olisivat muuten
jääneet lumen alle, on nyt
saatu kerättyä heti, Heinonen listaa.
Heinonen sanoo vähäisten
lumitöiden tuoneen säästöjä, koska Akseli on pystynyt
hoitamaan huoltosopimusten
piiriin kuuluvat tehtävät nyt
oman henkilökunnan voimin, eikä ruuhkahuippuja
ole tarvinnut tasoittaa ulkopuolisen työvoiman avulla.
- Viime talvet ovat toisaalta olleet niin runsaslumisia,
että tämän talven säästöt on
käytetty jo valmiiksi. Tarvittaisiin toinen vähäluminen
talvi paikkaamaan runsaslumisten talvien vaatimaa työmäärää.
Heinonen kiirehtii lisäämään, että lunta voi vielä tulla reippaasti kuluvankin talven aikana.
- Ei tätä talvea ole vielä lusittu loppuun asti.

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut
Varissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00.
Lisäksi maanantaisin klo 7.30-17.00 ajalla 1.9.-31.5.

...käyttö sallittu.

Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita.
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta.
Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02)
275 2100.
ILMOITUS

