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Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun 
Isännöintikeskus Oy:n yhteisten toimistojen 
yhteystiedot:

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,
pe klo 7.30–15.00. 

Lauste:
Kirjurinkatu 3, 20750 TURKU 
Puh. (02) 275 2105

Asiakaspalvelu avoinna 
ma - to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00,
pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00.
Kesämaanantaisin 1.6.–31.8. klo 7.30–16.00.

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

Huoltopäivystys ja oven avaukset
Toimistoajan ulkopuolella päivystyksen hoitaa 
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Sen kautta 
hoidetaan vain työt, joiden korjaamista ei voida 
vaaran tai vahingon laajenemisen takia jättää 
hoidettavaksi arkena.

Huom! Mikäli päivystyksen kautta tilattu 
työ osoittautuu kuuluvaksi huoneiston omis-
tajan tai vuokralaisen vastuulle, voidaan työn 
tilaajalle lähettää työstä lasku . (esim. huoneis-
tossa olevan sulakkeen vaihto).

Varissuon itsepalvelupesula
Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikas-
ta riippumatta. Pyykinpesukoneiden lisäksi 
pesulasta löytyy isoja matonpesukoneita. Maksu 
suoritetaan puhelimella. Sijainti Varissuon lii-
kekeskuksen katutasossa Kousankadun päässä. 
Aukioloajat ja hinnat www.akseli.fi tai puh. (02) 
275 2100.

MAINOS

Ilmoitusvelvollisuus lisää turvallisuutta asbestin varalta Biojätteen ke-
räys käynnistyi 
hyvin

Jos ulkona paukkuu pakka-
nen mutta patteri on haalea, 
saattavat termostaatin sää-
döt olla pielessä. 
    Akselin asiantuntijat 
rohkaisevat koskemaan itse 
patterin termostaattiin.
    – Meille tulee pakkasella 
aika paljon soittoja kylmistä 
pattereista, kertoo talotek-
niikan palveluesimies Kim-
mo Saarinen.
    – Usein ihmetellään sitä, 
että patteri on ylhäältä 
lämmin ja alhaalta selväs-
ti viileämpi. Se on pikku-
pakkasella ihan normaalia, 
sillä niin patterit toimivat. 

Kovilla pakkasilla patterin 
sitten tulisi olla kokonaan 
lämmin, Saarinen jatkaa.
    Ensimmäisenä kannattaa 
tarkastaa termostaatti.
    – Se on saattanut unohtua 
leudommilta säiltä pienelle 
ja ongelma saattaa ratketa 
yksinkertaisesti säätämäl-
lä sitä isommalle, Saarinen 
sanoo.
    Jos kovilla pakkasilla on 
esiintynyt lämmityksessä 
ongelmia, kannattaa huol-
toyhtiöön olla yhteydessä 
ajoissa.

Ohjeita sopivan 
huonelämpötilan 
saavuttamiseksi

Kiinteistöhuollon palve-
luesimies Hannu Koivisto 
antaa seuraavat käytönnön 
vinkit.
    Ikkunoita ei tule pitää 
auki kylmällä. Tuuletus 
kannattaa hoitaa nopealla 
läpivedolla. Lämmön kara-
tessa ikkunasta termostaatti 
voi nostaa patterin lämpöti-
lan liian kovaksi.
    Termostaattia ei saa peit-
tää verhoilla tai suurilla 

huonekaluilla, koska silloin 
termostaatti  katkaisee läm-
mityksen.
    Asukas ei saa poistaa ter-
mostaattia. 
    Jos ylemmissä kerroksissa 
patterit eivät lämpene kun-
nolla ja niistä kuuluu lori-
naa, patterit tulee ilmata. 
Silloin taloyhtiön tulee ottaa 
yhteyttä huoltoyhtiöön.
    Ikkunaa ja patteria ei tule 
peittää paksuilla verhoilla, 
koska se estää ilman kiertä-
mistä ja lämpö tiivistyy kos-
teutena ikkunakarmeihin.
    Jos ikkunoista tuntuu 
voimakasta vetoa, tiivisteet 

tulee tarkistuttaa. Apua saa 
huoltoyhtiöltä.
    Jos ulompaan tai sisem-
pään ikkunaan muodostuu 
kosteutta, tarkistakaa kaikki 
yllämainittu ja että sisäik-
kuna on lukittu oikein. Jos 
ongelma ei poistu ottakaa 
yhteys huoltoyhtiöön.

Termostaattia saa ja tulee-
kin vääntää silloin tällöin 
eri asentoon, jotta sen sisäl-
lä oleva neula ei jää jumiin 
käytön puutteessa. 

Vuoden alusta voimaan as-
tuneen lain mukaan ennen 
vuotta 1994 rakennettujen 
remontoitavien kohteiden 
purkutöiden yhteydessä 
tulee suorittaa asbesti-
kartoitus. Tämä pätee siis 
esimerkiksi kylpyhuonere-
montteihin.
    Ennen purkutyön aloitta-
mista tulee ottaa materiaali-
näyte, joka tutkitaan labora-

toriossa asbestin varalta.
    Turun isännöintikeskuk-
sen tekninen isännöitsijä 
Jani Uronen pitää lakimuu-
tosta hyvänä asiana asukas-
turvallisuuden kannalta.

– Toki se tuo jonkin 
verran lisäkustannuksia 
ja viivästyttää töitä, mutta 
ennakkoon varautumalla 
nämä vaikutukset jäävät 
aika pieniksi. Kosteiden 

tilojen remonteissa tai kos-
teusvauriotapauksissa  voi-
daan joutua joskus odot-
tamaan viikkoja rakenteen 
kuivumista, joten joitakin 
päiviä kestävä  laboratori-
otulosten odottelu on vielä 
aika pientä, hän toteaa.
    Jos näytteestä löytyy tas-
bestia, purkutyö pitää suo-
rittaa erityisenä luvanva-
raisena asbestipurkutyönä. 

Purkutöiden jälkeen suo-
ritetaan altistusmialueen 
puhtauden varmistus ilma-
näytemittauksella.
    Ilmanäytemittauksista ei 
ole lakimuutoksen jälkeen 
vielä ehtinyt kertyä juu-
ri käytännön kokemusta,  
mutta Uronen arvioi mit-
tauksen hinnaksi hyvin kar-
keasti noin 500 euroa. 
    – Remontin budjetoinnis-
sa voi vastaavia säästöjä tar-
vittaessa hakea vaikka edul-
lisempia kylpyhuonelaattoja 
tai kalusteita valitsemalla, 
Uronen tuumii.

Asbestia käytettiin 
1960-80 -luvuilla 
laajasti 

Asbestipöly on hyvin hieno-
jakoista ja siksi ihmissilmäl-
le näkymätöntä. Se leviää 
siksi helposti ilman kautta,  
ilmastointiin joutuessaan se 
pääsee kaikkiin taloyhtiön 
asuntoihin, mikä voi olla 
terveydelle hyvin vaarallis-
ta.
     Hengityksen kautta keuh-
koihin päässyt asbesti voi 
esimerkiksi aiheuttaa keuh-

kosyöpää. Asbestin sano-
taan aiheuttavan Suomessa 
eniten työperäisiä kuolemia.
    – Asbestin käyttö kiellet-
tiin kokonaan vuonna 1993, 
mutta vielä 1960-80 -luvuil-
la sitä käytettiin rakentaessa 
laajasti mm. laasteissa, ta-
soitteissa, rakennuslevyissä 
ja eristeissä, kertoo Uronen.
    Syynä asbestin laajaan 
käyttöön olivat sen hyvät 
palonkesto- ja eristysomi-
naisuudet. Hyväkuntoiset 
asbestimateriaalit eivät ai-
heuta ongelmia, mutta rik-
koutuneet materiaalit saat-
tavat levittää 
asbestipölyä ilmaan.
    – Tähän saakka itse re-
montoiva osakkeenomistaja 
ei ole yleensä asbestikartoi-
tusta teettänyt, mutta nyt se 
on lain mukaan pakollista. 
On hyvä pyrkiä siihen, että 
vältetään kaikki ylimääräi-
nen asbestille altistuminen, 
toteaa Uronen lopuksi.

Kylmä patteri? Termostaattia kannattaa säätää itse

Taloyhtiöissä siirryttiin vuo-
den alusta voimaan tulleen 
lain mukaiseen erilliseen 
biojätekeräykseen jo marras-
kuussa. Biojätepisteitä Akse-
lilla on noin 130 ja niihin on 
kerätty kuukausitasolla noin 
20 tonnia biojätettä.
    – Ihmiset ovat omaksuneet 
asian mielestäni yllättävän 
hyvin. Joissakin taloyhtiöissä 
olemme jopa lisänneet jo ke-
räysastioiden määrää aktiivi-
sen käytön vuoksi. Seuraam-
me astioiden täyttöastetta 
aika tarkasti, kiinteistöhuol-
lon palveluesimies Hannu 
Koivisto kertoo.
    – Ainoa ongelma biojät-
teen käsittelyssä ovat muovi-
pussit, edes vihannesosaston 
ohuet pussit eivät sovi  bio-
jätteen joukkoon. Olemme 
ottaneet Akselin asiakas-
palveluun myyntiin järke-
vän hintaisia biojätepusseja, 
mutta kannattaa muistaa 
että biojäteastian sisällön voi 
käydä aivan hyvin tyhjentä-
mässä sellaisenaan keräysas-
tiaan, Koivisto sanoo.
    Biojätteen erilliskeräys 
tuo taloyhtiöille säästöjä, 
sillä sen käsittely on selvästi 
edullisempaa kuin polttokel-
poisen jätteen. Biojätettä voi-
daan hyödyntää esimerkiksi 
biopolttoaineen valmistuk-
sessa.

Tekninen isännöitsijä Jani Uronen pitää uutta ilmoitusvelvollisuutta hyvänä asiana  
asukkaiden terveyden kannalta.


