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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

Uudet jätehuoltomää-
räykset ovat tuoneet 
muutoksia taloyhtiöiden 
jätekatokseen. Akselin 
asiakastaloyhtiöissä on 
jo marraskuussa päästy 
opettelemaan biojätteen 
lajittelua. Uusien mää-
räysten mukaan lajittelu 
tulee vuoden 2016 alusta 
pakolliseksi  kaikissa 
vähintään 20 asunnon 
asuinkiinteistöissä Kaa-

rinan, Liedon, Raision, 
Turun, kanta-Mas-
kun, kanta-Naantalin 
kanta-Paraisten alueilla. 
Toinen tuore muutos on 
ollut kaatopaikkajätteen 
keräyksen päättyminen.
     – Akselin hoitamissa 
taloyhtiöissä biojäteastiat 
tyhjennetään viikottain.   
Kaatopaikkajäteastiat 
ovat poistuneet taloyh-
tiöistämme jo marras-

kuussa. Polttokelpoisen 
jätteen joukkoon voi 
jatkossa laittaa myös 
kotona syntyvän pie-
nikokoisen kaatopaik-
kajätteen, kuten pala-
mattomia materiaaleja 
ja PVC-muovia, kertoo 
toimitusjohtaja Mauri 
Kivilaakso.

Biojäte mädätetään 
laitoskäsittelyssä ja siitä 

valmistetaan biokaasua. 
Energiantuotannon li-
säksi biojätteistä saadaan 
talteen myös ravinteet, 
sillä lopputuotteesta val-
mistetaan lannoitteita.  
     Biokaasusta tehdään 
sähkö- ja lämpöenergiaa. 
Puhdistettuna biokaasua 
voidaan käyttää myös 
liikennepolttoaineena. 
Biokaasun lisäksi laitos 
tuottaa nestemäisiä 

kasvuravinteita sekä 
puutarha- ja maanra-
kennukseen soveltuvaa 
kiinteää maanparannus-
materiaalia.
     – Varissuolla isom-
pi muutos on lasin ja 
metallin kerääminen 
erikseen. Aiemmin ne 
kerättiin samaan astiaan 
mutta emme saaneet 
jatkolupaa yhteiskeräyk-
seen, kertoo Kivilaakso.

Jätehuolto on joulun py-
hien aikana joulutauolla. 

Akselin väki kiertää kuiten-
kin tapaninpäivänä 26.12. 
tarkistamassa jätepisteet. 
Kysyimme palveluesimies 
Hannu Koivistolta joulun 
jätehuollon muistisäännöt ja 
ne ovat seuraavat:

•	 Kinkunrasva	kuuluu	bio-	
jätteeseen.	Se	kannattaa	
jähmettää	ensin	ja	kääriä	
maatuvaan	materiaaliin,	
kuten	sanomalehteen.	
Viemäriin	rasvaa	ei	saa	
koskaan	kaataa,	sillä	se	
tukkii	putket	jähmettyes-
sään.	

•	 Jos	biojäteastia	on	täynnä,	
laita	biojäte	polttokel-
poisen	jätteen	joukkoon.	
Linnut	nimittäin	sotkevat	
biojäteastian	viereen	jäte-
tyt	jätteet.	

•	 Kaikki	lahjapaperit	
kuuluvat	polttokelpoiseen	
jätteeseen,	eivät	paperin-
keräykseen.	

•	 Pahvilaatikot	tulee	litistää	
mahdollisimman	hyvin,	

jotta	keräyspiste	ei	täyty	
ennen	aikojaan.	

•	 Hajonneen	uunivuoan	
voi	laittaa	polttokelpoisen	
jätteen	joukkoon.

•	 Foliovuoat	ja	tuikkukynt-
tilöiden	kuoret	kuuluvat	
metallinkeräykseen.	
Steariininjämät	voi	kaapia	
tuikuista	helposti	vaikka	

lusikalla.

•	 Joulukuuset	saa	jättää	
jäteastioiden	viereen.	
Kuuset	haetaan	ja	Varis-
suon	lämpölaitos	lämmit-
tää	niillä	varissuolaisten	
koteja.

•	 Rikkoutuneet	led-valosar-
jat	ovat	sähkö-	ja	elekt-
roniikkaromua,	jonka	voi	

toimittaa	Akselin	vastaan-
ottopisteeseen.	Hehku-
lamput	kuuluvat	poltto-
kelpoiseen	jätteeseen.

– Kynttilät tuovat tunnelmaa, 
mutta tulen kanssa tulee olla 
varovainen. On hyvä muistaa, 
että esimerkiksi ulkotulien 
polttaminen parvekkeella on 
kiellettyä, muistuttaa Hannu 
Koivisto vielä lopuksi.

Mitä kinkunrasvalle ja joulupapereille tehtiinkään?

Akseli Kiinteistöpalvelui-
den ja Turun Isännöin-
tikeskuksen viestintäasi-
antuntijana on aloittanut 
Riikka Kyläheiko. 
    Yhtiöt haluavat panos-
taa enemmän asiakasvies-
tintään ja markkinointiin. 
Riikka Kyläheikon yhtenä 
tärkeänä tehtävänä tulee-
kin olemaan asiakaskiin-
teistöjen viestintä.
    – Kiinteistöalan vies-
tintä on helposti kovin 
teknistä. Haluan panostaa 
viestinnän ihmisläheisyy-
teen, sillä on kyse kodeis-
tamme. Näissä yhtiöissä 
panostetaan laatuun, 
mikä luo kestävän pohjan 
viestinnälle, Kyläheiko 
kommentoi.

VTM Riikka Kyläheiko 
on tehnyt vuosia yhteis-
kunnallista viestintää, 
opettanut markkinointia 
ammattikorkeakoulussa ja 
toiminut valokuvaajana.

Riikka Kylä-
heiko hoita-
maan viestin-
tää 

Riikka Kyläheiko.


