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Akseli Kiinteistöpalvelujen ja Turun Isännöintikeskuksen 
yhteiset asiakaspalvelut ovat avoinna seuraavasti:
 
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 ja 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
Toimisto avoinna ma-to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 sekä 
pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00. 

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitukset internetissä www.akseli.fi tai puh. (02) 
275 2143.

• Toimistoajan ulkopuolella ovenavauspyynnöt ja välitön-
tä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa vartio-
liike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään vain, 
mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon laaje-
nemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Autopaikat Varissuolla

• Varissuon asiakaspalvelu hoitaa Varissuon Lämmön au-
topaikkojen vuokrauksen. Paikkoja on vapaana lukituissa 
autohalleissa ja avopaikoilla eri puolella Varissuota. Tie-
dustelut, puh. (02) 275 2100.   

Tervetuloa Varissuon itsepalvelupesulaan!

• Tavallisten pyykinpesukoneiden lisäksi pesulasta löy-
tyy isoja matonpesukoneita. Maksu suoritetaan puheli-
mella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta 
riippumatta. Sijainti Varissuon liikekeskuksen katutasos-
sa Kousankadun päässä, aukioloajat samat kuin liikekes-
kuksella. Lisätietoja Akselista, puh. (02) 275 2100.
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Huoltomiehelle ilmoitettava  
työmaalla odottavasta kotieläimestä
- Koira hyökkäsi. Onneksi 
ehdin väistää taaksepäin, ja 
omistaja piti talutushihnas-
ta kiinni, joten koira ei ylet-
tynyt puremaan minua, Ak-
seli Kiinteistöpalvelut Oy:n 
huoltomies Ari Heinonen 
kertaa työtehtävän yhteydes-
sä sattunutta vaaranpaikkaa. 

Tilanne olisi voinut äityä 
hyvinkin ikäväksi, jos Hei-
nonen olisi mennyt hoita-
maan tilattua huoltotyötä it-
sekseen ja asunnossa olisi 
ollut kotona ainoastaan koi-
ra ilman isäntää. 

Kotieläin olisi pahimmassa 
tapauksessa voinut ehtiä pu-
remaan huoltomiestä. 

- Tämäntyyppisiä tapauk-
sia sattuu onneksi harvoin. 
Kaikki koiranomistajat ei-
vät kuitenkaan osaa arvioi-
da, miten heidän lemmik-
kinsä reagoi, kun huoltomies 
menee asuntoon yksin. Sil-
loin kyseessä on työturvalli-
suusriski.

Huoltomiehilläkin 
omat vastuunsa

Ammattitaitoinen huolto-
mies voi omalla toiminnal-
laan pyrkiä minimoimaan 
koirista mahdollisesti aiheu-
tuvia työturvariskejä. Koiria 
ulkona rapsuttelevat huolto-
miehet eivät laiskottele vaan 
hoitavat työturvallisuuden 
kannalta tärkeitä asiakassuh-
teita. 

- Huoltomiehen kannat-
taa tehdä tuttavuutta alueel-
laan ulkoilutettavien koirien 
kanssa. On meidän ammat-
titaitoamme ja meidän vas-
tuullamme, että tutustumme 
koiriin. Akselin huoltomiehet 
toimivat omilla vakioalueil-
laan, mikä helpottaa asukkai-
siin ja lemmikkeihin tutustu-
mista. 

Toisinaan myös kissat ai-
heuttavat huoltomiehille har-
maita hiuksia. 

- Huoltotyön tilaajan on 
syytä ilmoittaa myös kissois-
ta. Kissat pääsevät helposti 
karkaamaan, jos huoltomies 
ei ole varuillaan. Sikälikin 
kissoista on hyvä mainita, 
koska kissan hiekka-astia on 
usein kylppärissä ja huolto-
mies voi epähuomiossa sul-
kea kylpyhuoneen oven läh-
tiessään. 

Siirrä huonekalut 
kohteen edestä

Lemmikistä ilmoittamisen li-
säksi huoltotyön tilaajan on 
huolehdittava, että huolto-
mies pääsee vaivatta käsiksi 
työtehtäväänsä. Jos esimer-
kiksi asunnon patteri kai-

paa ilmausta, patterin edessä 
mahdollisesti oleva hylly, li-
pasto tai televisio pitää siir-
tää syrjään. 

- Työtä tilattaessa on syy-
tä ilmoittaa, jos asukas on 
vaikkapa sen verran iäkäs, 
ettei huonekalujen siirtämi-
nen onnistu. Silloin huolto-
mies tietää ottaa työkaverin 
mukaan kohteeseen. 

- Samoin keittiökaapistot 
pitää tyhjentää, jos työ kos-
kee kaapiston putkia. Ja tis-
kipöytä on tyhjennettävä as-
tioista, kun huoltomies tulee 
korjaamaan keittiön hanaa, 
Heinonen opastaa. 

Myös helposti likaantuvat 
tai muuten arvokkaat teks-
tiilit, kuten verhot tai matot, 
kannattaa useimmiten viikata 
pois työkohteen välittömästä 
läheisyydestä. 

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n asiakaspalveluesimies 
Kaisa Suominen toivoo asiakkaiden kertovan lemmi-
keistään oma-aloitteisesti. 

- Asiakaspalvelu ei välttämättä kysy jokaiselta huolto-
työn tilaajalta erikseen, onko hänellä lemmikkiä vai ei. 
Oletamme asiakkaan ilmoittavan asiasta oma-aloitteisesti. 

Suomisen mukaan olisi toivottavaa, että etenkin koiran-
omistajat olisivat kotona huoltomiehen saapuessa. Toinen 
vaihtoehto on jättää koira sellaisen huoneen oven taakse, 
jossa huoltotöitä ei tehdä. 

- Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. 
Suominen muistuttaa, että jos huoltotyön tilaa joku muu 

kuin asunnon asukas, kuten esimerkiksi ikäihmisen per-
heenjäsen, asukkaalle pitää muistaa ilmoittaa, että huol-
tomies on tulossa käymään. 

Jos huoltomies on 
tulossa tyhjään 
asuntoon, muista… 
…ilmoittaa mahdollisis-
ta lemmikeistä etukäteen. 

…jättää turvalukko auki. 

…siirtää huonekalut ym. 
pois työkohteen edestä. 

...tarvittaessa rullata ma-
tot tms. tekstiilit pois työ-
kohteen välittömästä lä-
heisyydestä. 

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n huoltomies Ari Heinonen tervehtii Jesse-koiraa. Useimmiten huoltomiesten ja koirien kohtaamiset suju-
vat näin leppoisissa merkeissä, mutta joskus lemmikit aiheuttavat myös vaaratilanteita. 

Hae kesätöitä!
Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:n kesätyöntekijähaku 
on alkanut. 

Kesätyöntekijöitä palka-
taan pääosin kiinteistön-
hoitotöihin ja siivoukseen.  

Kesätöihin voi ha-
kea täyttämällä Akselin 
verkkosivuilta löytyvän 
työnhakukaavakkeen tai 
käymällä paikanpäällä Ak-
selin toimistossa. 

Hakuaika päättyy maa-
liskuun puolenvälin tie-
tämissä. 

Nollan molemmin puo-
lin sahaava lämpötila te-
kee liukkauden torjunnas-
ta haastavaa. 

Plus- ja miinusasteiden 
välillä vaihtelevassa sääs-
sä hiekoitussepeli painuu 
nopeasti jään sisään. 

Ulkona liikkujien on vii-
sasta huomioida haastavat 
kelit jalkinevalinnoissaan. 

Taloyhtiöllä / huoltoyh-
tiöllä on velvollisuus pitää 
kulkuväylät hiekoitettuina 
koko ajan. Liukastumis-
vahingosta on vastuus-
sa taloyhtiö tai muu kiin-
teistön omistaja, jolla on 
yleensä vastuuvakuutus. 
Akseli korvaa taloyhtiölle 
omavastuun, jos vahinko 
tapahtuu ja hiekoitukses-
sa on puutteita. Vahinkoa 
kärsineen kannattaa ot-
taa yhteyttä Akselin asia-
kaspalveluun, joka auttaa 
asiassa eteenpäin. 

Akseli hoitaa liukkau-
dentorjuntaa kiinteistön-
hoitosopimusten mukai-
sesti. Tänä talvena sepeliä 
on levitetty jo 200 tonnia 
(200.000 kiloa). 

Haasteellista 
hiekoittamista

”Kerro kotieläimestä  
oma-aloitteisesti”


