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Sirpa Ahola (etualalla) on osallistunut yleisten alueiden siivoustalkoisiin jo vuosien ajan. Talkoissa on hänen mukaansa 
parasta ihmisten tapaaminen ja yhteishengen kasvattaminen.

Kuvat: Riikka  Kyläheiko

Akseli jatkoi hallittua kasvua viime tilikautena

MAINOS

Talven lumien lähdettyä 
paljastuu kaikenlaista ros-
kaa. Kevätauringossa ym-
päristön siisti yleisilme taas 
piristää mielialaa kummasti.  

Hoitosopimusten ulko-
puolelle kuuluvien yleisten 
alueiden siivoustalkoilla on 
Varissuolla jo varsin pitkä 
historia. 

– Ensimmäinen kerta 
oli vuonna 1994, kun sil-
loisen Varissuon Huollon 
henkilökunnalle pidettiin 
lauantaina alkusammutus-
harjoitukset. Sen jälkeen  
siivottiin joukolla näitä kiin-
teistönhuollon piiriin kuu-
lumattomia alueita, kuten 
metsänreunoja. Mukaan tuli 
joitain paikallisia asukkai-
ta auttamaan ja seuraavana 
vuonna järjestettiinkin sit-
ten kaikille avoimet talkoot, 
muistelee palveluesimies 
Vesa Helinen.

Viime vuonna ennätys-
määrä osallistujia

Talkoissa on Akselin lisäk-
si mukana Tavastin Liljan 
partiolippukunta ja heidän 
tukijoukkonsa, Varissuon 
Työttömät ry ja Varis-
suo-Seura ry.  Asukkaita 
tulee talkoisiin sankoin 
joukoin. Viime vuonna teh-
tiin ennätys, kun paikallisia 
asukkaita saapui yli sata 
henkeä talkoisiin.

– Mukana on tavallises-
ti erityisesti lapsiperheitä ja  
eläkeläisiä. Oma bravuurini 
on Kaarinasta tulevan tien-
varren ojanpenkan siistimi-

nen, nauraa Helinen.

”Yhteishenki kasvaa”

As. Oy Karvapään asukas 
Sirpa Ahola on ollut tal-
koissa mukana vuodesta 
toiseen.

– Ihan tietysti yleisen 
siisteydenkin puolesta me-
nen talkoisiin. Eläköity-
neenä Akselin työntekijänä 
tunnen tietysti myös vetoa 
mennä mukaan vanhojen 
työkavereiden avuksi, Ahola 
sanoo.

Sosiaalisena tapahtu-
mana talkoot ovat myös 
Aholasta  positiivinen asia.

– Siivous on ihan haus-
kaakin hommaa. Kauniilla 
ilmalla varsinkin, mutta 
ei minua sadekaan hait-
taa. Kivointa on tavata ih-
misiä, sitä kautta tulevat 
naapuritkin tutummiksi 
ja samalla kasvaa yhteis-
henki, Sirpa Ahola tuumii. 

Talkoolaisille tarjotaan 
varusteet ja hyvät eväät 

Akseli tarjoaa talkoolaisil-
le hanskat, huomioliivit ja 
jätesäkit. Palkkioksi työstä 
saa hyvän mielen ja päivän 
päätteeksi myös lohikeittoa 
sekä munkin kanssa kahvia 
tai mehua. 

– Varissuon Työttömät  
ry pitää talkoiden aikana 
auki SER-jätteen vastaanot-
topistettä, jonne voi tuoda 
nurkkiin jääneitä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita, Vesa 
Helinen vinkkaa.

Kannattaa siis osallistua 
lauantaina 8.4. talkoisiin.

– Joskus on ollut talkoi-
den aikana luntakin, mutta 
siitä ei ole nyt toivottavasti 
pelkoa. Suosittelen tule-
maan rohkeasti mukaan, 
ei ole väliä vaikka ei tun-
tisikaan ketään etukäteen,  
kannustaa Helinen.

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:n tilikauden tulos oli 
kohtuullinen.

– Viime vuoden talous-
tilanne oli vakaa ja maltil-
linen kasvu jatkui. Tästä 
johtuen pystyimme aloitta-
maan jo kolmannen vuoden 
ilman, että jouduimme nos-
tamaan kiinteitä palvelu-
maksuja. Tämä koskee sekä 

Akseli Kiinteistöpalveluita 
että Turun Isännöintikes-
kusta, kertoi toimitusjohtaja 
Teemu Halenius.

Osasyy hintojen pitämi-
selle ennallaan on myös val-
tion tälle vuodelle antama 
helpotus työnantajan sosi-
aaliturvamaksuista.

– Palvelualan yrityk-
sessä henkilöstökulut ovat 

isoin menoerä, joten vähen-
nys näkyy heti tuloksessa, 
Halenius tarkensi.

Merkittävin kasvu tuli, 
kun Turun kaupungin 
omistamia kiinteistöjä, ku-
ten päiväkoteja ja kouluja 
saatiin Akselin kiinteistön-
hoidon piiriin Varissuolla ja 
Lausteella.

– Olemme pystyneet 

hoitamaan suuremman 
asiakasmäärän samalla hen-
kilökunnalla tehostamalla 
työtapojamme esimerkiksi 
uudella kalustolla, kom-
mentoi Halenius.

– Konsernin osalta 
merkittävää oli tytäryhtiö 
Turun Isännöintikeskuksen 
voittama vuoden 2016 isän-
nöintiyrityspalkinto. Tun-

nustus näkyi myös uusien 
asiakkaiden kiinnostuksessa 
isännöinnissä. 

Akseli lukuina

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy:n liikevaihto tilikaudel-
la oli lähes 5,7 miljoonaa 
euroa.  Tästä kiinteistön-
hoidon osuus oli selvästi 

suurin, lähes 38 prosenttia. 
Voittoa yritys teki noin 21 
000 euroa. Akselin asiakkai-
na on noin 200 kiinteistöä. 
Yhtiön osake-enemmistön 
omistaa asunto-osakeyh-
tiöt. Turun kaupunkikon-
serni omistaa yhtiöstä 23%. 
Suomen Asiakastieto Oy on 
luokitellut yhtiön  luottokel-
poisuuden luokkaan AAA.

Akseli Kiinteistöpalvelut järjestää perintei-
set Varissuon yleisten alueiden siivoustalkoot 
taas lauantaina 8. 4. 2017 klo 9-12.

Lohikeiton ja munkkien voimalla talkoisiin

Talkoiden suunnittelussa 
on karttakin avuksi. 
Tarkoituksena on saada 
kiinteistöhuollon piiriin 
kuulumattomat alueet 
siistiin kuntoon talven 
jäljiltä.



www.akseli.fi
palvelu@akseli.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n ja Turun Isän-
nöintikeskus Oy:n yhteisten toimistojen yhte-
ystiedot:

VARISSUO:
Karvataskunkatu 1, 20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100   

Varissuon asiakaspalvelu avoinna 
ma klo 7.30-17.00, 
ti - to klo 7.30–16.00,
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

Lausteen aaiakaspalvelu avoinna 
ma - to klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00,
pe klo 9.00–12.00 ja 13.00–15.00.

Vikailmoitukset
Vikailmoitukset www.akseli.fi tai toimistoai-

kana puh. (02) 275 2143.
Huoltopäivystyksen ja oven avaukset toimis-

toajan ulkopuolella päivystyksen hoitaa vartio-
liike, 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 omistajan tai 
vuokralaisen vastuulle, voidaan työn tilaajalle 
lähettää työstä lasku (esim. huoneistossa olevan 
sulakkeen vaihto).

Varissuon itsepalvelupesula
Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpai-

kasta 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

Muovinkeräystä kokeillaan
Turun kaupungin jätehuoltolautakunta on suunnitellut uusissa määräysluonnoksissaan pakkausmuovinkeräyksen 
aloittamista vuoden kuluttua.  Keräysvelvoite tulisi voimaan huhtikuusta 2018 lähtien kaikissa vähintään 20 huoneis-
ton asuinkiinteistöissä.

Akseli Kiinteistöpalve-
lut aloitti maaliskuus-
sa kokeiluluontoisesti 16 
t a l o y h t i ö s s ä 
pakkausmuovin-
keräysastioiden 
käytön.

– Haluam-
me olla tässäkin 
asiassa edelläkä-
vijöitä. Otimme 
kokeiluun mah-
d o l l i s i m m a n 
laajan otannan 
erityyppisiä ta-
loyhtiöitä, kuten 
kerrostaloja, ri-
vitaloja, vuokra- 
ja omistustaloja 
sekä vanhusten 
p a lve lu ko d i n . 
Yhteensä pilotti-
hanke koskee noin tuhatta 
asuinhuoneistoa, kertoo 
kiinteistöhuollon palvelue-
simies Hannu Koivisto.

Keräys lähti erittäin 
hyvin käyntiin

Pakkausmuovinkeräysastiat 
ovat tavallisia 600-litran jä-
teastioita. Niissä on hyvin 
selvä, lajittelua helpottava 
tarra.

– Suunnittelimme Lou-
nais-Suomen Jätehuollon 
kanssa yhdessä laatikoihin 
mahdollisimman selvät ku-
vat. Meidän alueellamme 
tulee kuitenkin huomioida, 
että kaikki eivät välttämättä 
osaa suomea, Koivisto tote-
aa.

Astiat on tarkoitettu  
kaupasta ostettavien tuot-
teiden pakkausmuoville. 
Esimerkiksi jugurtti- ja voi-
rasiat, valmisruokapakka-
ukset sekä pesuainepullot, 
kanisterit, muovipussit ja 
-kääreet saa laittaa muovin-
keräykseen.

Likaiset muovijätteet ja 

varsinaiset muovituotteet 
eivät ole pakkausmuovin-
kierrätykseen sopivia.

– Tyhjen-
simme ensim-
mäisen kerran 
uudet keräysas-
tiat 22.3. ja täy-
tyy sanoa, että 
käyttöaste oli 
todella hyvä ja 
muovi oikean-
laista. Se onnis-
tui siis oikein 
hyvin ja ihmiset 
ottivat keräys-
astiat positii-
visesti vastaan, 
Hannu Koivisto 
iloitsee.

Ohjeet pak-
k a u s m u o v i n 

lajittelusta jaettiin jokaiseen 
osallistuvaan talouteen ja 
taloyhtiöiden ilmoitustau-
luille.

Yksi haaste lisääntyväs-
sä lajittelussa kuitenkin on.

– Keittiöiden jätekaap-
peihin alkaa olla haasteellis-
ta saada mahtumaan enem-
pää keräysastioita. Tähän 
varmasti saadaan ratkai-
suja tulevaisuudessa. Talo-
yhtiöissä olisi myös hyvä 
miettiä se, että jätepisteessä 
on tarpeeksi tilaa kaikille 
astioille.

 
Rahaa ja materiaalia 
säästyy

Kierrätysmuovista ei mene 
jätemaksua. Säästöjä syntyy 
siitä, että tilaa vievät muo-
vipakkaukset saadaan pois 
polttokelpoisesta jätteestä, 
jolloin tyhjennysvälejä voi-
daan harventaa.  Polttokel-
poisen jätteen tilavuudesta 
arvioidaan noin 25% olevan 
kierrätyskelpoista pakkaus-
muovia.

– Huoltomiehet seuraa-
vat nyt astioiden täyttöastet-

ta viikoittain ja sen mukaan 
pystymme optimoimaan 
tyhjennykset, Koivisto sa-
noo.

Muovinkeräys säästää 
energiaa ja raaka-ainetta. 

Ekopartnerit on Suo-
men Pakkauskierrätys RIN-
KI Oy:n paikallinen toimija, 
joka toimittaa pakkausmuo-
vin eteenpäin Ekokemin 
uuteen muovijalostamoon. 

Siellä niistä valmiste-
taan raaka-aineita uusille 
tuotteille, kuten jätesäkeille, 
pusseille, putkille ja muovi-
levyille.

Turun Varissuon Hes-
burgerille on rakennettu 
sähköautoille uusi lataus-
asema. Hesburgerilla on 
latausasemia tähän men-
nessä jo Turun Kaskentiel-
lä, Helsingin Konalassa ja 
Siikalatvan Pulkkilassa. 

Varissuon latauspiste 
toteutettiin yhteistyössä 
Akseli Kiinteistöpalve-
lut Oy:n kanssa. Asiointi 
Hesburgerin latauspisteillä 
on toistaiseksi maksuton-
ta. Latausvaihtoehtoja on 
kaksi: keskinopeat ja pika-
latausasemat. Sähköauton 
lataaminen pikalaturilla 
kestää noin 30 minuuttia.

– Ympäristöasioiden 
tärkeys on tiedostettu Hes-
burgerilla jo pitkään ja la-
tauspisteet ovat jälleen yksi 
konkreettinen osoitus siitä, 
että haluamme tehdä töitä 
ympäristön hyväksi. Myös 
kokemukset aikaisemmis-
ta latauspisteistä ovat olleet 
hyviä, Hesburgerin vara-
toimitusjohtaja Jari Vuoti 
kommentoi.

Akseli lahjoittaa lataus-
pisteelle sähköt

Akseli Kiinteistöpalvelut 
Oy lahjoittaa latauspis-
teelle sähköt. Yhtiölle on 
tärkeää kantaa vastuuta 
ympäristöstä ja lähialuees-
ta teoilla. Latauspiste on 
tässä jatkumoa erityisesti 
biolämpökeskukseen ja 
kierrätykseen tehtyihin pa-
nostuksiin. Samalla halu-
taan myös tehdä yhteistyö-
tä alueen muiden yritysten 
kanssa.

Liikennevirta Oy 
vastaa Hesburgerin pika-
latauspisteiden toimin-
nasta ja asiakaspalvelusta. 
Hesburgerin latauspisteet 
näkyvät Virta-älypuhe-
linsovelluksessa, josta asi-
akas voi tarkistaa, onko 
pikalatauspiste vapaana. 
Puhelintuki palvelee ym-
päri vuorokauden kaikkina 
viikonpäivinä.

Sähköautojen 
latauspiste 
Varissuolle

”Aivan oikeanlaista tavaraa”, toteaa palveluesimies Hannu Koivisto tyytyväisenä kurkates-
saan uuteen pakkausmuovinkeräyslaatikkoon Varissuolla.

”Astioiden 
käyttöaste 
oli todel-
la hyvä 
ja tavara 
oikeanlais-
ta.”


