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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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Akselin hommissa 
35 kesätyöläistä

Tiia-Maria ei kavahda  
siivoushommia

Kesätyöntekijä Tiia-Maria 
Roos, 16, luuttuaa lattiaa as. 
Oy Papinlammen C-rapun 
kuudennessa kerroksessa 
keskiviikkona. Roos on yksi 
kolmesta kesätyöntekijästä, 
jotka Akseli Kiinteistöpalve-
lut Oy palkkasi Turun kau-
pungin tarjoaman kesätyöse-
telin tukemana. 

Roosin takana on haas-
tatteluhetkellä reilu viikon 
mittainen kesätyörupeama. 
Hommat jatkuvat kesäkuun 
26. päivään asti. 

- Olen siivonnut rappukäy-
täviä ja taloyhtiöiden sauno-
ja. Tämä on yllättävän ras-
kasta työtä, tosi fyysistä. Ja 
siivoojan täytyy olla tark-
kana, että työ tulee huolel-

la tehdyksi. Tämä ei ole niin 
helppoa, miltä näyttää, Roos 
arvioi ensimmäistä kesätyö-
paikkaansa. 

- Viime kesänä en saa-
nut kesätöitä. Siihen vaikut-
ti ehkä ikänikin; olin vasta 
15-vuotias. 

”Nostan hattua  
Akselille”

Kaupunki arpoi alkuvuodes-
ta 350 euron arvoisia kesä-
työseteleitä yhteensä 125 
turkulaisnuorelle. Kysees-
sä on suora tuki setelin saa-
neen 16-18 -vuotiaan työllis-
täneelle työnantajalle. 

Turun kaupungin vapaa-ai-
katoimialan nuorisoagent-

ti Emma Sorvarin tietojen 
mukaan tällä hetkellä noin 
nelisenkymmentä setelin 
saanutta nuorta on onnistunut 
hankkimaan itselleen työ-
paikan. Luku noussee kesän 
mittaan, mutta joka tapauk-
sessa Akselin siivu kaikista 
kesätyöseteliläisiä työllistä-
neistä on verrattain korkea. 

Turun nuorisolautakunnan 
puheenjohtaja Muhis Azizi 
(kok.) arvelee ainakin tällä 
hetkellä vaisulta näyttävän 
kesätyöseteli-innostuksen se-
littyvän osittain puutteellisel-
la markkinoinnilla. 

- Ehkä monet yrittäjät pel-
käävät, että kesätyösetelei-
hin liittyy hirvittävät mää-
rät byrokratiaa, mikä ei pidä 

paikkaansa. Jatkossa mei-
dän pitää liikkua erilaisissa 
yrittäjätapahtumissa hyvissä 
ajoin ennen kesää ja kertoa, 
mistä tässä oikein on kyse, 
Azizi suunnittelee. 

- Akselille nostan hat-
tua hyvin korkealle. Meihin 
suhtauduttiin Akselissa erit-
täin positiivisesti, ja kiinteis-
töjen hoitopäällikkö Ilkka 
Heinonen tuli jopa Vimmas-
sa järjestettyyn info-tilaisuu-
teen kertomaan nuorille, mil-
laista kesätyötä Akselissa on 
tarjolla, Azizi kiittelee. 

Opastus toimii

Roos sanoo viihtyvänsä Ak-
selin hommissa, vaikka työ-

tehtävät toisinaan raskailta 
tuntuvatkin. 

- Tämä on aika itsenäistä 
työtä, ja kuitenkin vakiohen-
kilökunnalta voi tarvittaessa 
kysyä neuvoa. 

Roos antaa kiitosta myös 
työtehtäviin perehdytyksel-
le. Akselin kesätyöntekijät 
kootaan ensimmäisenä työ-
päivänään Karvataskunka-
dun kokoustilaan, jossa käy-
dään läpi kaikki tarpeellinen 
aina työmatkoihin käytetty-
jen mopojen pysäköintipai-
koista työturvallisuusasioi-
hin. 

Tilaisuudessa myös esitel-
lään Akselia yrityksenä. 

- Se on hyvä, että tietää, 
minkälaisessa talossa työs-

kentelee, Jyrkkälässä asuva 
Roos sanoo. 

Kesätyöpaikka  
setelin ansiota

Roos on tyytyväinen kesä-
työseteliarvonnassa häntä 
potkaisseesta onnesta. 

- Tuskin olisin onnistunut 
saamaan kesätyöpaikkaa il-
man seteliä. Monet kaveriini 
ovat jääneet ilman töitä. 

Hieman yli viikon mittai-
nen siivousrupeama ei ole ai-
nakaan toistaiseksi traumati-
soinut tekijäänsä. 

- Ihan mahdollista, että ha-
keudun siivoustöihin myös 
tulevina kesinä, Roos va-
kuuttaa. 

Kesätyöntekijä Tiia-Maria Roos luuttua liat irti porraskäytävien lattioista. Roos kuvailee siivoojan työtä mukavan itsenäiseksi mutta fyy-
sisesti yllättävän raskaaksi. Roosille kesätyöpaikan saamista pohjusti Turun kaupungin tarjoama kesätyöseteli. 

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n leivissä työskentelee tänä 
vuonna 35 kesätyöntekijää, joista 24 puurtaa kiinteistön-
hoidossa, yhdeksän siivouksessa ja kaksi asiakaspalve-
lussa. 

Kiinteistönhoito on työvoimavaltainen ala, mikä osal-
taan selittää Akselin perinteisesti mittavaa kesätyönteki-
jöiden joukkoa. 

Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakson mukaan kesätyö-
läisten palkkaamista katsotaan Akselissa myös laajem-
masta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

- Tähän liittyy kasvatuksellinen näkökulma. Haluamme 
kasvattaa nuoria työelämän pelisääntöihin. Niitä ei opete-
ta koulussa, eikä niitä siellä voida opettaakaan, vaan työ-
elämän pelisäännöt pitää oppia työssä, Kivilaakso sanoo. 

- Ja haluamme haastaa muutkin työnantajat näihin tal-
koisiin. 

Talousmaailman nuotit ovat olleet mollivoittoisia jo pi-
demmän aikaa, haastavat taloudelliset ajat näkyvät myös 
kiinteistönhoidossa. 

- Ilman kaupungin kesätyöseteleiden tukea kesätyönte-
kijöidemme kokonaismäärä olisi ollut jonkin verran nyt 
toteutunutta pienempi. 

Kesätyöläiset työskentelevät tavallisesti ensimmäisen 
työviikkonsa Akselin vakioväen mukana. 

- Siihen on pyritty. Tämä on hyvä työhön perehdyttä-
misen kannalta. Apulaisen myötä vakioväki pystyy vii-
kon kuluessa myös hoitamaan mahdollisia rästihommia. 
On mukavampi lähteä lomalle, kun hommia ei jää roik-
kumaan. 


