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Hissiavustus tunnetaan, muut tuet vieraampia

Taloyhtiöille tukieuroja  
esteettömyyden edistämiseen
- Taloyhtiöt voivat hakea val-
tiolta avustusta lukuisiin es-
teettömyyttä edistäviin toi-
miin - muuhunkin kuin hissin 
rakentamiseen, Turun kau-
pungin korjausneuvoja Mika 
Palmroos muistuttaa Akseli 
Kiinteistöpalvelut Oy:n ja 
Turun Isännöintikeskus Oy:n 
yhteisessä asiakasillassa vii-
me viikon maanantaina. 

Esteettömyysavustusta voi 
hakea käytännössä kaikkiin 
parannuksiin, jotka edistä-
vät liikkumisesteisten pää-
syä asuinrakennukseen ja 
kiinteistön yhteistiloihin. 

Avustusta voidaan myön-
tää esimerkiksi kulkuluiski-
en rakentamiseen, kynnys-
korkeuksien madaltamiseen, 
kaiteiden asentamiseen, ovi-
aukkojen leventämiseen ja 
jopa valaistuksen parantami-
seen, jos sen katsotaan edis-
tävän esteettömyyttä. 

Avustuksen suuruus on 
enintään 50 prosenttia hy-
väksytyistä kustannuksista. 

Palmroos sanoo usein ih-
metelleensä, miksi taloyh-
tiöissä taitetaan toisinaan 
kovastikin peistä edullisis-
ta esteettömyyttä edistävistä 
hankinnoista, kuten esimer-
kiksi ulko-ovien automati-
soinneista. 

- Niiden kustannukset ovat 
halvimmillaan noin 1.200 
euroa, ja jos valtio avus-
taa summasta 50 prosenttia, 
maksettavaa ei juuri jää osa-
kasta kohden. Kulut ovat sen 
verran pienet, että homma 
kannattaa tehdä vaikka auto-
maattisesti aukeavasta ovesta 
hyötyisi vain yksikin asukas. 

On syytä muistaa, että 
esteettömyysavustusta ei 
myönnetä asunnoissa tehtä-
viin korjaustöihin. Asunto-
jen esteettömyyden kohenta-
miseen voi hakea vanhusten 
ja vammaisten asuntojen kor-
jausavustusta. 

Suunnitelmallisuus  
a ja o

Hissiavustus on esteettö-
myysavustusta tutumpi tuki-
muoto. 

Palmroos alleviivaa, että 
hissiavustus on tarkoitettu 
nimenomaan uuden hissin 
rakentamista varten. Avus-
tuksen edellytyksenä on, että 
porrashuoneessa, johon hissi 
asennetaan, ei ennestään ole 
hissiä. 

- Vanhan hissin korvaa-
minen uudella hissillä kat-
sotaan perusparannustyöksi, 
eikä sitä avusteta. 

Palmroos kehottaa hissin 
rakentamista pohtivia yhti-
öitä käymään samalla läpi 
koko kiinteistön esteettö-
myysasiat. 

- Se ei paljon lämmitä, 
jos yhtiöön rakennetaan his-
si, mutta esimerkiksi yhti-
ön saunatilat ovat korkeiden 
kynnysten takana. Tavoit-
teena on taata esteetön kul-
ku asuntoihin ja yhteisiin ti-
loihin. Suunnitelmallisuus on 
hissin rakentamisessa äärim-
mäisen tärkeää. 

Porrashissi ei ole hissi

Palmroos sivuaa myös por-
rashissejä, jotka eivät kuulu 
hissiavustuksen piiriin. Por-
rashissin rakentamiseen voi 
kuitenkin saada harkinnan-
varaisesti esteettömyysavus-
tusta. 

Palmroos suhtautuu por-
rashisseihin pienellä varauk-
sella. 

- Porrashissin rakentami-
nen ei tee talosta hissillistä. 
Se ei ole hissi. Porrashissiin 
tehtyä sijoitusta ei saa kos-
kaan takaisin - toisin kuin 
niin sanottuun tavalliseen 
hissiin tehdyn sijoituksen. 

Avustuksia kannattaa 
hakea nyt

Palmroos kehottaa yhtiöitä 
hakemaan hissi- ja esteettö-
myysavustuksia pikapuoliin, 
jos suunnitelmissa on tehdä 
kyseisten avustusten piiriin 
kuuluvia korjaustöitä lähi-
vuosien aikana. 

- Valtion säästöt voivat 
merkitä ankeita aikoja talo-
yhtiöille. Esimerkiksi ener-
gia-avustuksiahan ei enää 
myönnetä. 

- Uskon, että hissi- ja es-
teettömyysavustuksia saa jat-
kossakin, mutta avustuksen 
määrä voi olla jotain aivan 
muuta kuin 50 prosenttia. 

Yksi perustelu avustuk-
sen säilymiseksi on valtion 
tavoite, jonka mukaan Suo-
mesta on löydyttävä miljoo-
na esteetöntä asuntoa vuo-
teen 2030 mennessä. 

- On selvää, että tavoite 
ei täyty pelkästään uudisra-
kentamisen myötä, Palmroos 
puntaroi. 

Esteettömyys on kattava käsite

Turun kaupungin korjausneuvoja Mika Palmroos nosti as. Oy Lausteenohran esimerkiksi siitä, miten erinomaisesti yhtiön alaoven es-
teettömyys voidaan toteuttaa. Lausteenohran automatisoidulle alaovelle johtaa loiva kulkuliuska.

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun Isännöintikeskus Oy:n asia-
kasilta järjestettiin viime viikon maanantaina virastotalon Aitio-
paikka-auditoriossa.

Esteettömyysajattelun kat-
sotaan tyypillisesti koskevan 
lähinnä apuvälineiden turvin 
kulkevia liikuntarajoitteisia 
henkilöitä. Turun seudun es-
teettömyysasiamies Jaana 
Solasvuo kuitenkin muistut-
taa esteettömyyden olevan 
hyvin laaja käsite, joka pi-
tää sisällään monenlaisia ja 
eri-ikäisiä ihmisryhmiä.

Esteettömyydessä on huo-
mioitava muun muassa aistit: 

heikentynyt näkökyky tai huo-
no kuulo. Esteettömyys kos-
kee ainakin välillisesti meitä 
jokaista. 

- Nykyajan rakenteellisis-
sa ratkaisuissa suositaan vaa-
leita sävyjä ja suuria lasipin-
toja, jotka ovat ongelmallisia, 
jos näköaisti on heikentynyt. 
Ihmisen ei tarvitse olla so-
kea, vaan iän myötä kontras-
tien erottaminen voi muuttua 
hankalaksi. 

Solasvuo heijastaa kankaal-
le kuvan vaaleasta kivilattias-
ta, josta lähtee alaspäin vie-
vä vaalea portaikko. Vahinko 
vaanii näkörajoitteista, joka ei 
välttämättä havaitse portaik-
koa. 

- Esteettömyys on yhtä vah-
va kuin sen heikoin lenkki.  
Taloyhtiöön rakennettava hissi 
ei ratkaise yhtään mitään, jos 
ulko-oven kynnys on liian kor-
kea. Kokonaisuus ratkaisee. 

Solasvuo kehottaa talo-
yhtiöitä suunnittelemaan es-
teettömyyttä edistävät toimet 
huolella. 

- Kulkuliuskasta ei ole 
hyötyä, jos ovi avautuukin 
luiskalta katsottuna väärään 
suuntaan. 

Esteettömyyden perim-
mäinen tavoite on turvata jo-
kaiselle ihmiselle tasaveroi-
nen mahdollisuus osallistua 
yhteiskuntaan. 

- Taloyhtiöön rakennettava hissi ei ratkaise yhtään mitään, jos ul-
ko-oven kynnys on liian korkea, kiteytti Turun seudun esteettömyys-
asiamies Jaana Solasvuo. 
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Biojätteen keräys tehostaa kierrätystä
Vuoden 2016 alussa voi-
maan astuvat uudet jätehuol-
tomääräykset näkyvät Turun 
seudulla ennen kaikkea bio-
jätteen erilliskeräyksen aloit-
tamisena. 

Jä tehuol tomääräysten 
muutoksia Akseli Kiinteistö-
palvelut Oy:n ja Turun Isän-
nöintikeskus Oy:n asiakas-
tilaisuudessa taustoittava 
Turun ympäristötoimialan jä-
tehuoltoasiamies Veli-Matti 
Suhonen perustelee biojät-
teen keräystarvetta kierrä-
tyksen tehostumisella. 

Tavoitteena on saada ma-
teriaalit kiertoon, ei kaato-
paikkojen penkkoihin. Vuo-
den alussa tiukentuvien 
kaatopaikkasijoitusmääräys-
ten mukaisesti kaatopaikal-
le ei päädy biojätettä vuoden 
vaihteen jälkeen. 

- Valtioneuvoston hyväk-
symä valtakunnallinen ta-
voite on, että 50 prosenttia 
yhdyskuntajätteestä saatai-
siin kiertoon vuoden 2016 
alkuun mennessä. Turun seu-
dulla prosentti on tällä het-
kellä noin 36. 

Biojätettä kerätty  
iät ja ajat

Suhonen arvelee, ettei biojät-
teen erilliskeräyksestä aiheu-
du Turun seudulla ylitsepää-
semättömiä ongelmia. 

- Biojätettä on kerätty Suo-
messa iät ja ajat, ja sen kerä-
ys on pystytty järjestämään 
toimivasti. 

Biojäteastioiden mahdolli-
sia hajuhaittoja tai muita on-
gelmia pelkääviä Suhonen 
muistuttaa, että onhan bio-
jätettä taloyhtiöiden jätepis-
teissä jo nyt. 

- Se on vain polttokelpoi-
sen jätteen seassa, Suhonen 
huomauttaa.  

Kaatopaikkajäteastiat 
poistuvat keräyspisteiltä

Suhonen kertoo kaatopaikka-
jäteastioiden poistuvan Tu-
run seudun kierrätyspisteiltä 
jo kuluvan vuoden marras-
kuun jälkeen. Biojäteastiat 
kärrätään kaatopaikkajätteen 
keräysastioiden tilalle vuo-
den vaihteessa. 

- Siinä on kuukauden siir-
tymäaika. 

Kaatopaikkajätteen kerää-
misen päättyminen tehostaa 
osaltaan yhdyskuntajätteen 
hyödyntämistä. 

- Kaatopaikkajätteen erit-
telyssä on ollut ongelmia. 

Kaatopaikkajätteen sekaan 
lajitellaan turhan usein yh-
dyskuntajätettä, jonka paik-
ka olisi polttokelpoisen jät-
teen joukossa. Ongelmasta 
päästään, kun kaatopaikka-
jäteastiat poistuvat. 

Jatkossa kaatopaikka-
jätteen voi laittaa hyvällä 
omalla tunnolla polttokel-
poisen jätteen sekaan. Su-
hosen mukaan kaatopaikka-
jätteen erittely oli aiemmin 
perusteltua, koska sen pääty-
minen jo suljetun Orikedon 
jätteenpolttolaitoksen kitaan 
haittasi laitoksen polttopro-
sessia. Nykyisin tätä ongel-
maa ei ole. 

Lajitteleeko asukas 
vai tuotantolaitos? 

Akselin asiakaskiinteistöis-
sä lasit ja metallit lajitellaan 
samaan keräysastiaan. Yh-
teiseen astiaan kerätyt me-
tallit ja lasit erotellaan myö-
hemmin tuotantolaitoksessa. 
Kyseessä on poikkeuslupaa 
edellyttävä järjestely, ja nyt 
lupa on katkolla. 

Suhonen ei vielä osaa arvi-
oida, jatkuuko lasin ja metal-
lin kierrätys itäisessä Turus-
sa entisellään myös jatkossa. 

- Lupaa käsitellään aika-
naan, Suhonen kommentoi 
keskeneräistä asiaa. 

Näin määräykset 
muuttuvat

• Biojätteen erilliskerä-
ys alkaa Turun seudulla 
kaikissa yli 20 talouden 
kiinteistöissä vuoden 
2016 alussa. 

• Kaatopaikkajätteen eril-
liskeräys loppuu kulu-
van vuoden marraskuun 
jälkeen. 

• Nykyisin kaatopaikkajä-
teastiaan lajiteltavat jät-
teet, kuten posliinit ja 
kissanhiekat, kuuluvat 
jatkossa polttokelpoisen 
jätteen sekaan. 

Palamattoman kaatopaikkajätteen lajittelu loppuu marraskuun jäl-
keen. Biojätteen kerääminen alkaa vuoden vaihteessa. 

Turun ympäristötoimialan jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen uskoo biojätteen erilliskeräyksen lähtevän Turun seudulla käyntiin su-
juvasti. - Biojätettä on kerätty Suomessa iät ja ajat, ja sen keräys on pystytty järjestämään toimivasti, Suhonen muistuttaa. 

Akseli Kiinteistöpalvelut ja Kulmakunta-lehti ovat tehneet 
kumpaakin osapuolta hyödyttävää yhteistyötä jo kymme-
nen vuoden ajan. Saamamme asiakaspalautteen perusteella 
Akselin ilmoitussivut ovat olleet mielenkiintoista luettavaa 
monille Kulmakunnan lukijoille. Tarkoituksena onkin ollut 
käsitellä asumiseen ja kiinteistönhoitoon liittyviä teemoja 
yleistä mielenkiintoa herättävällä tavalla Akselin oman toi-
minnan esittelyn ohessa.

Akselissa on aika ajoin harkittu oman asiakaslehden te-
kemistä. Asiakkaita kuuntelemalla on kuitenkin tullut sel-
väksi, että Kulmakunnan mukana jaettava liite tulee parem-
min luetuksi. Oman lehden tekeminen tulisi kalliimmaksi ja 
työmäärä kasvaisi. Kulmakunnan lukuarvo Akselin ydina-
lueella itäisessä Turussa on kaikista lehdistä selvästi paras.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa asiakkaillemme asun-
to-osakeyhtiöiden hallituksien jäsenille ja muiden kiinteis-
töjen hallinnon edustajille asiakasillan, jossa asiantuntijat 
kertovat ajankohtaisista asioista. Tässä lehdessä kerrotaan 
maanantaina 18.5.2015 järjestetyssä tilaisuudessa esitetty-
jen puheenvuorojen keskeisin sisältö. Esillä olivat Turun 
kaupunkiseudun uudet jätehuoltomääräykset ja esteettö-
myys kiinteistössä. Lisäksi esiteltiin Akselin talotekniik-
kaosaston palveluja ja energian säästömahdollisuuksia.

Vuoden 2015 alussa Akseli Kiinteistöpalvelut siirsi kai-
ken isännöinnin tytäryhtiöön Turun Isännöintikeskukseen. 
Muutoksen tavoitteena oli organisaation selkiinnyttäminen, 
tilaaja-tuottaja mallin vahvistaminen ja asiakaspalvelun pa-

rantaminen. On ollut miellyttävää havaita, että asiakkaat ovat 
ottaneet muutoksen hyvin vastaan. Haluamme palvella asi-
akkaita lähellä. Siksi Akselilla on toimisto sekä Varissuol-
la että Lausteella ja Isännöintikeskuksella lisäksi myös Tu-
run keskustassa. 

Isännöinnin ja kiinteistöhoidon kilpailuttaminen

Akseli Kiinteistöpalvelut ja Turun Isännöintikeskus ovat me-
nestyneet tavoitteiden mukaisesti palvelujen kilpailutuksissa. 
Varsinkin isännöinnissä asiakasmäärän kasvu on ollut ripeää. 
Haluamme kasvaa hallitusti, jotta voimme taata hyvälaatui-
sen palvelun sekä uusille että vanhoille asiakkaille. Haluam-
me olla varmoja, että meillä on osaava ja motivoitunut hen-
kilöstö palvelemassa uusia asiakkaita. Meille on vieras ajatus 
haalia paljon asiakkaita ärhäkällä markkinoinnilla ja ihme-
tellä sen jälkeen kukahan nämä työt tekee.

Isännöinti- ja kiinteistönhoitopalveluja kilpailutettaessa asun-
to-osakeyhtiön hallituksella on suuri vastuu.  Tarjouspyynnöt 
kannattaa lähettää vain sellaisille yrityksille, joilla on riittävä ta-
loudellinen ja tekninen suorituskyky, palveluosaamista ja näyt-
töä tarvittavasta laatutasosta. Yrityksen toiminta pitää olla kes-
tävällä pohjalla ja sillä tulee olla vahva tahto pitkäaikaiseen 
kumppanuussuhteeseen. Tarjouspyynnössä on syytä mainita 
että sopimukseen liitetään alan yleiset sopimusehdot isännöin-
nin ISE 2007 tai kiinteistöpalvelun KP YSE 2007. 

Isännöinnissä laadun takeena on ISA-auktorisointi ja sen 

edellyttämä auditointimenettely. Kiinteistönhoitoyritys-
tä valittaessa on syytä varmistua, että yritys on Kiinteistö-
työnantajat ry:n jäsen. Työnantajaliiton jäsenet ovat sitou-
tuneet noudattamaan myös  sen asettamia tiukkoja eettisiä 
normeja. Usein toistuva palveluyrityksen vaihto tulee kal-
liiksi sekä hankintakustannuksiltaan että uuden palvelun-
tuottajan sisäänajo- ja laatukustannuksilta. 

Kilpailutuksessa palveluntarjoajille on annettavat oi-
keat ja riittävät tiedot tarjouksen kohteesta. Helpoin tapa 
perustietojen antamiseen on lähettää tarjouspyynnön mu-
kana isännöitsijäntodistus. Tarjouspyynnöstä on tietenkin 
tarpeen kuvata mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti 
sopimustehtävät. Tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti eli 
kaikille tarjoajille annetaan sama informaatio ja tarjoukset 
otetaan samanaikaisesti. Hyvä ja selkeä tarjouspyyntö mah-
dollistaa tarjousten oikeudenmukaisen vertailun.

Isännöintitarjouksia vertailtaessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kiinteän palkkion lisäksi erillisveloituksiin. Palve-
lun laadusta saa tietoa referenssikohteilta tai asiakaskyselytut-
kimuksista. Alan etujärjestöihin kuuluvat luetettavat yritykset 
ovat yleensä olleet mukana asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

Allekirjoittanut ja Akselin sekä Isännöintikeskuksen väki 
toivottavat asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja kai-
kille Kulmakunnan lukijoille lämmintä ja virkistävää kesää. 

Mauri Kivilaakso
toimitusjohtaja

Akselille kuuluu hyvää
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Biojätteen keräystä 
kokeillaan 12 yhtiössä 

• TVT Kousankuja (os. Kousankuja 4)

• As Oy Karvatasku (os. Karvataskunkatu 10)

• TVT Rahkapää / As Oy Varisvuorenkivi   
(os. Paljaspää 2) 

• TVT Talpianmetsä / TVT Talpiankumpu   
(os. Suurpäänkatu 47, 49) 

• As Oy Karvapää (os. Suurpäänkatu 35) 

• As Oy Koukkarinkontio (os. Koukkarinkatu 6)

• TYS Iltakajo (os. Krööpilänkatu 4) 

• As Oy Seikoneva (os. Napaturunkatu 2) 

• As Oy Kotirastas (os. Rastaantie 60) 

• TVT Männistön etelärinne     
(os. Valpuri Innamaan katu 11) 

• Lausteenmaissi / neilikka (os. Maistraatinkatu 7) 

• As Oy Pormestari (os. Pormestarinkatu 2) 

Biojätettä aletaan kerätä 1. kesäkuuta lähtien seuraavissa 
Varissuon ja Lausteen yhtiöissä:

Biojätettä ovat: 
Ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuo-
ret, kahvinporot, teepussit, talouspaperi, 
kukkamulta ja kasvien osat ym.

Biojätekokeilu alkaa kesäkuussa
Kokeilulla valmistaudutaan laajamittaiseen biojätteiden keräykseen

Uudet jätehuoltomääräykset 
edellyttävät biojätteen kerää-
mistä vähintään 20 talouden 
kiinteistöissä ensi vuoden 
alusta lähtien. 

Akseli Kiinteistöpalve-
lut Oy varautuu muutokseen 
hyvissä ajoin. Kesäkuussa 
alkavaan biojätekokeiluun 
kuuluu kymmenen asiakas-
kiinteistöä Varissuolta ja 
kaksi asiakaskiinteistöä La-
usteelta. 

Akselin palveluesimies 
Hannu Koiviston mukaan 
kokeilun ensisijaisena ta-
voitteena on kartoittaa, kuin-
ka paljon biojätettä kertyy. 
Biojätteen määrä vaikuttaa 
siihen, minkä kokoisia ke-
räysastioita biojätettä varten 
tarvitaan. Astian mitoituk-
sella on merkitystä tyhjen-
nysvälien kannalta. 

- Arvioiden mukaan 
240-litraisen keräysastian 
pitäisi riittää kaiken kokoi-
siin kiinteistöihin. Biojäteas-
tiat tyhjennetään kesäisin vii-
koittain ja talviaikaan kahden 
viikon välein. 

Kaatopaikkajätteen lajitte-
lu loppuu biojätteen keräämi-
sen myötä. 

Keräysastioiden määrä 
pysyy kierrätyspisteillä en-
tisellään, kun kaatopaikka-
jäteastian paikalle kärrätään 
biojäteastia. 

- Jatkossa muun muassa 
kissanhiekat ja posliinit, jot-
ka aiemmin lajiteltiin kaa-
topaikkajätteeksi, laitetaan 
polttokelpoisten jätteiden se-
kaan, Koivisto opastaa. 

Vaatii viitseliäisyyttä

Biojätteiden lajittelu vaatii 
asukkailta jonkin verran viit-
seliäisyyttä. 

Biojätteitä varten kannat-
taa hankkia kannellinen as-
tia. Helpoimmalla pääsee, 
jos astian suojaa biohajoa-
valla pussilla, jonka voi heit-
tää biojätteen keräysastiaan. 

- Muovipusseja ei saa heit-
tää biojätteen sekaan, Koi-

visto muistuttaa. 
Vaikka biojätteen kerää-

minen vaatii viitseliäisyyttä, 
Koivisto arvelee uudistuksen 
myös selkeyttävän nykyti-
lannetta, kun kaatopaikkajä-

teastiat poistuvat kiinteistö-
jen lajittelupisteiltä. 

- Polttokelpoinen jäte ja 
kaatopaikkajäte menevät mo-
nin paikoin sekaisin. Kaato-
paikkajätteen joukkoon hei-

tetään roskapusseja, jotka 
kuuluisivat polttokelpoiseen 
jätteeseen, ja molokkeihin 
verrattuna pienet kaatopaik-
kajäteastiat täyttyvät nopeas-
ti. Jatkossa polttokelpoiselle 

sekajätteelle on vain yksi oi-
kea osoite. 

Akselin asiakaskiinteis-
töjen jätehuoltomaksut ovat 
vastikeperusteisia. Biojät-
teen keräys voi nostaa pal-

velumaksuja vuonna 2016. 
Tosin polttokelpoisen seka-
jätteen hintakehitys vaikut-
taa palvelumaksujen tasoon 
biojätteen keräystä voimalli-
semmin. 

Akselin palveluesimies Hannu Koivisto kurkistaa kohtapuoliin koekäyttöön pääsevän biojäteastian ki-
taan. Biojäteastian tunnistaa muun muassa ruskeasta värikoodista.

Asiakkaille uusi palvelukanava kiinteistön energiankulutuksen seurantaan 

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n energianhallintapääl-
likkö Teemu Halenius (vas.), järjestelmäasiantunti-
ja Tommi Kärri ja palveluesimies Kimmo Saarinen 
kertoivat muun muassa Akselin uusista palveluista. 

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:n talotekniikan yksikkö 
tarjoaa asiakkailleen moni-
puolisia teknisiä palveluita, 
kiinteistöjen etävalvontaa ja 
LVISA-asennuspalveluita. 

- Kiinteistössä toteutetuilla 
energiansäästöhankkeilla on 
saavutettu merkittäviä sääs-
töjä esimerkiksi vedenkulu-
tuksessa, talotekniikan palve-
luesimies Kimmo Saarinen 
kertoo. 

- Nykyaikainen kiinteistö-
automaatio toimii osaaval-
le käyttäjälle liittymänä kiin-
teistössä sijaitsevan tekniikan 
hallintaan ja seurantaan. Au-
tomaatiolla säädetään ja ohja-

taan muun muassa lämmitys-
tä, ilmanvaihtoa ja valaistusta 
sekä seurataan tuntitason tark-
kuudella kiinteistön toteutu-
neita kulutustietoja, järjestel-
mäasiantuntija Tommi Kärri 
tarkentaa. 

Akseli tarjoaa jatkossa asi-
akkailleen kanavan kulutus-
seurannan raporttien tarkas-
teluun. Maksuton palvelu 
toteutetaan vuoden 2015 aika-
na kaikille kiinteistönhoidon 
ja automaation asiakkaille. 

- Palvelun kautta yhtiöt 
voivat seurata kiinteistöjen-
sä veden, lämmön ja säh-
kön kulutusta sekä tarkastella 
kiinteistössä tehtyjen kiinteis-

tönhoidon keikkojen toteutu-
mista. Jatkossa palvelun sisäl-
töä voidaan myös laajentaa 
tarjoamalla esimerkiksi näky-
mä kiinteistön huoltokalente-
riin, energianhallintapäällik-
kö Teemu Halenius kertoo. 

Tunnukset toiminnanoh-
jausjärjestelmä Tampuurin ta-
loyhtiösivuille luodaan aluksi 
isännöitsijöille ja hallituksen 
puheenjohtajille. 

- Tavoitteena on kehittää 
Akselin tarjoamien palvelui-
den laatua lisäämällä toimin-
nan läpinäkyvyyttä ja vuoro-
vaikutusta asiakassuhteessa. 
Toki haluamme myös erottua 
muista alan toimijoista.
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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.

Akseli ja Lämpö  
liikuttavat alueen nuoria

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:llä ja Varissuon Lämpö 
Oy:llä on vuosikymmenten 
perinne lasten ja nuorten har-
rastetoiminnan tukemisessa. 
Yhtiöiden toimitusjohtaja 
Mauri Kivilaakso kuvai-
lee harrasteiden tukemista 
eräänlaiseksi kotiseutuyhdis-
tys-tyyppiseksi työksi. 

- Lasten ja nuorten on hyvä 
saada purkaa energiaansa 
liikkumalla, kun taloyhtiöi-
den pihatkaan eivät oikein 
pallonpeluuseen sovellu. 

- Ja totta kai tässä on myös 
sosiaalinen puoli. Olemme 
pyrkineet tukemaan erilai-
sia alueella toimivia maksut-
tomia harrastemahdollisuuk-
sia, Kivilaakso sanoo. 

Esimerkkinä maksutto-
mista, Akselin ja Lämmön 
tukemista, alueellisista har-
rastetoiminnoista käyvät par-

haillaan pyörivät Littoisten 
Työväen Urheilijoiden On 
Move -liikuntakerhot, jotka 
liikuttavat nuorisoa Lausteel-
la ja Varissuolla. 

- Lasten harrastukset ovat 
tänä päivänä niin kalliita, että 
maksuttomien liikuntavaih-
toehtojen tarjoaminen on tär-
keää, Kivilaakso toteaa. 

Interin pelaajat  
vierailevat Norssissa

LTU:n lisäksi Akseli tekee 
yhteistyötä FC Interin kans-
sa. 

Kivilaakson mukaan Inter 
valikoitui yhteistyökumppa-
niksi ennen kaikkea seuran 
laajan ja voimakkaan nuori-
so- ja junioritoiminnan myö-
tä. 

- Seuran edustusjoukku-
eessa on paljon omia kasvat-

teja. Ei tehdä niin, että oste-
taan pelaajat muualta, vaan 
Inter satsaa juniorityöhön, 
Kivilaakso perustelee. 

Interin ja Akselin yhteis-
työn myötä muun muas-
sa Turun normaalikoulun ja 
Lausteen koulun oppilaille ja 
opettajille tarjotaan syksyllä 
pääsyä Interin kotiotteluun 
ilmaiseksi. Interin pelaa-
jia myös vierailee Norssissa 
vuoden mittaan. 

- Ajatuksena on, että pe-
laajat kertovat oppilaille, 
mitä kaikkea urheilijan ar-
keen kuuluu. 

FC Interin projektipäällik-
kö Ruut Hiljanen on tyyty-
väinen Akseli-yhteistyöhön. 

- Esimerkiksi pelaajavie-
railut voivat antaa nuorille 
kipinän urheilun harrastami-
seen ja ohjata terveiden elä-
mäntapojen pariin - vaihto-

ehtona vaikkapa ”ostarilla” 
roikkumiselle. 

Hiljanen sanoo Akselin 
kanssa tehdyn yhteistyön 
olevan Interille varsin ainut-
laatuista. 

- Kivilaakson lähtökohta-
na oli alusta asti, että Akse-
li ei lähde tukemaan Interin 
edustuksen toimintaa suo-
raan, vaan katse kohdistet-
tiin heti lapsiin ja nuoriin. Ei 
ainakaan heti tule mieleeni 
toista vastaavanlaista yhteis-
työkuviota. 

Hiljanen toivoo Akselin 
esimerkin innoittavan myös 
muita yrityksiä lähtemään sa-
mantyyppiseen, nuorten lii-
kuttamiseen tähtäävään, yh-
teistyöhön. 

- Nuoriin ja lapsiin liitty-
vää panostusta tarvitaan tänä 
päivänä erityisen kipeästi, 
Hiljanen muistuttaa. 

Vesa Haaksi, lämpölaitoksen käyttäjä

Milloin aloitit Akselin hommissa? 
- Huhtikuun 7. päivä. 

Mitä työtä teit aikaisemmin? 
- Työskentelin Turku Energian kunnossapitoasenta-

jana. 

Miksi hakeuduit Akseliin? 
- Ex-työnantaja vinkkasi, että Akselissa olisi työvoi-

man tarvetta. Työskentelin Turku Energiassa määräai-
kaisella sopimuksella, joka oli umpeutumassa, joten 
päätin hakea paikkaa. 

Mitä työnkuvaasi kuuluu? 
- Lämpölaitoksen työntekijät pitävät laitoksen käyn-

nissä. Valvomme, että laitos toimii niin kuin pitää. Jos 
tulee ongelmia tai häiriöitä, teemme kunnossapitotöitä. 

Mitä et osannut odottaa uudelta työltäsi? 
- Kävimme työhaastattelussa perusteellisesti läpi, 

mitä työ tulee olemaan, joten yllätyksiä ei ole tullut. 

Olitko aikaisemmin tutustunut vastaaviin lämpölai-
toksiin? 

- Turku Energiallahan on Orikedolla saman tapainen 
laitos. Sitä kautta laitoksen toimintaperiaatteet olivat 
tuttuja. 

Oletko joutunut opiskelemaan biolämpölaitoksen 
toimintaa?

- Kyllä, paljon. Olen lukenut läpi kaikki kansiot. Pi-
tää tietää, mikä vaikuttaa mihinkin; mitä saa tehdä ja 
mitä ei. 

Mikä olet koulutukseltasi? 
- Toisen asteen opinnoissa suoritin merkonomi-yliop-

pilaan kaksoistutkinnon, ja olen opinnäytetyön hyväksy-
mistä vaille amk-insinööri. Opinnäytetyö on jo valmis, 
ja se hyväksyttäneen lähiaikoina. 

Biolämpölaitoksen valvojilla on kiertävät yöpäivys-
tysvuorot. Joko olet joutunut päivystämään? 

- En vielä. Laitoksen kesäseisakki alkoi pari päivää 
sitten, joten minä tulen mukaan päivystysrinkiin syk-
syllä, kun lämpölaitos taas käynnistetään. 

FC Interin ja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n yhteistyön myötä muun muassa Turun normaalikoulun ja Lausteen koulun oppilaille ja opet-
tajille tarjotaan syksyllä pääsyä Interin kotiotteluun ilmaiseksi. Interin pelaajia myös vierailee Norssissa vuoden mittaan. 
(Kuva: Ari Ståhlman)


