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Akseli ja TSJ yhteistyöhön

Vastaanottopiste palvelee nyt
maksutta ja monipuolisemmin
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n keräyspiste toimii nyt
Turun Seudun Jätehuollon
virallisena vaarallisten jätteiden sekä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopisteenä.
Lokakuun alussa voimaan
tulleen sopimuksen mukaan
kaikki TSJ:n asiakkaat voivat
tuoda Akselin vastaanottopisteeseen edellä mainittuja
jätteitä ja romuja veloituksetta.
Muun romun, kuten rikkinäisten huonekalujen, osalta
vastaanottopiste palvelee ainoastaan Akselin huoltotoimen asiakkaita.

SE-romu
maksuttomaksi
Akselin kiinteistöhuollon
palveluesimies Hannu Koivisto arvioi sopimuksen
näkyvimpien vaikutusten
kulminoituvan palvelun laajenemiseen ja maksujen poistumiseen SE-romun osalta.
- Aiemmin palvelimme
vain asiakaskiinteistöjämme.
Nyt vaarallisia jätteitä sekä
SE-romua otetaan vastaan
kaikilta TSJ:n asiakkailta,
yhteensä 14 kunnan alueelta.
Aikaisemmin jouduimme perimään SE-romusta jätemaksun, kun nyt otamme romua
vastaan veloituksetta. Koivisto sanoo.
Aiemmin Akselin keräämän SE-romun katsottiin
olevan yritystoiminnasta aiheutunutta, minkä takia Akselia veloitettiin romun jatkokäsittelykustannuksista.
Akselin toimiessa TSJ:n ali-

SE-romu
(sähkö- ja
elektroniikkaromu)

• Mm.

kylmälaitteet, televisiot, loisteputket,
led-valot, sähköhammasharjat, ajoneuvojen vanhat akut, kännykät.

• Vastaanottopiste

ottaa
maksutta vastaan kaikilta TSJ:n piirin asukkailta.

Kotitalouksien
vaarallinen jäte

• Mm. maali- ja liimajäte,
Kierrätystyöntekijä Markku Tolvanen lajittelee maalipurkit oikeaan astiaan Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n vastaanottopisteellä.

hankkijana, maksua ei peritä.
Koivisto toivoo maksuttomuuden houkuttelevan ihmisiä tuomaan erityisesti niin
sanottuun valkoiseen jäteperheeseen kuuluvat tuotteet,
kuten jääkaapit ja pakastimet, nykyistä useammin Akselin vastaanottopisteelle.
- Näitä heivataan harmillisen usein taloyhtiöiden jätepisteille. Me laskutamme
yhtiöitä niiden noutamisesta,
Koivisto muistuttaa.

TSJ:n palvelutaso
paranee
TSJ:n palvelusuunnittelija
Marko Kokkosen mukaan
on poikkeuksellista, että TSJ
on lähtenyt yrityksen kanssa

yhteistyöhön kotitalouksien
vaarallisen jätteen ja SE-romun saralla.
- Meillä on saman tyyppistä yhteistyötä alueemme
kierrätyskeskusten kanssa,
mutta on poikkeuksellista,
että laillistettuna alihankkijanamme toimii yritys.
Kokkonen uskoo Akseli-yhteistyön tehostavan TSJ:n palvelua etenkin Varissuon ja Littoisten alueilla.
- Meillähän on lakisääteinen velvoite ottaa vastaan
kotitalouksissa syntyvä vaarallinen jäte, ja ihmiset tuntuvat löytävän tämän kaltaiset kiinteät kierrätyspisteet
paremmin kuin esimerkiksi
Yrjö-ympäristöauton palvelut, Kokkonen sanoo.

Lauste:
Kirjurinkatu 3
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Fax (02) 244 7747
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.

•
•

ottaa
maksutta vastaan kaikilta TSJ:n piirin asukkailta.

Muu romu

Vastaanottopisteen toiminnalla on merkityksensä paitsi ympäristön kannalta, myös
sosiaalisen ulottuvuuden näkövinkkelistä.
Akselin vastaanottopisteellä
työskentelee viisi kierrätystyöntekijää, jotka ovat työllistettyinä Varissuon Työttömät VT ry:stä.
Vastaanottopisteen toiminta ei ole liiketaloudellisesti
kannattavaa, joten Varissuon
Työttömien kanssa tehtävä
yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta alueen asukkaille
voidaan tarjota mahdollisimman vaivattomat kierrätyspalvelut.

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipalVarissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma 7.30-17.30, ti-to klo 7.30-16.00 ja pe klo
7.30-15.00.

• Vastaanottopiste

Yhteiskunnan
kannalta järkevää

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut

ILMOITUS

aerosolijäte, liuottimet,
käytetyt voiteluöljyt.

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.

• Mm. rikkinäiset huonekalut.

• Vastaanottopiste

ottaa
maksutta vastaan Akselin
huoltotoimen asiakkailta.

!!!

• Rakennusjätettä
taanoteta.

Vastaanottopiste (os. Karvataskunkatu 3) palvelee
ma-to 8-16 ja pe 8-15.

Sääasema
ohjaa
automaatiota
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy on perustanut Varissuolle uuden sääaseman,
joka mittaa muun muassa tuulen suuntaa ja nopeutta, auringon lämpötehoa
sekä ulkoilman lämpötilaa
ja kosteutta.
Sääasema on yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmään, joka ohjaa sääaseman tietojen perusteella
taloyhtiöiden lämmön ja ilmanvaihdon säätöä yhtiökohtaisesti.
Akselin rakennusautomaation järjestelmäasiantuntija Tommi Kärri kertoo, että niin sanottua
sääkompensointia testataan
tällä hetkellä muutamissa taloyhtiöissä. Kun kokemusta kertyy riittävästi,
tietoja aletaan hyödyntää
kaikissa Akselin Varissuon
asiakaskiinteistöissä.
- Lausteen yhtiöt tulevat
mukaan sitä mukaa, kun
niiden rakennusautomaatiojärjestelmiä uusitaan.

• 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.

ei vas-

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n
automaatioasentaja Juuso
Nurmio tarkastelee Akselin
uutta sääasemaa.

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.
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