
ILMOITUS ILMOITUS

Varissuo: 
Karvataskunkatu 1 
20610 TURKU 
Puh. (02) 275 2100 
Fax (02) 244 5387 
Avoinna ma 7.30-17.30, ti-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 
7.30-15.00.  

Lauste:  
Kirjurinkatu 3 
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105 
Fax (02) 244 7747 
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00, 
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00. 

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut
• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipal-

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välite-
tään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä 
olevat asiat kuuluvat.

• Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.

• Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löy-
tyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asu-
miseen liittyviä ohjeita.

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut-
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7. 
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella 
suoraan toimistoihimme.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja 
välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa 
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään 
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon 
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työ-
aikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa 
Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, ma-
tonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita. 
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löyty-
vät pesulasta. 

• Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksel-
la. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riip-
pumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02) 
275 2100.
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Kiinteistöverotuksen ongelmat 
kirittävät asumisen hintaa

Akseli korottaa  
keskimääräistä vähemmän
Suomen Kiinteistöliiton alustavan arvion mukaan kiinteis-
töjen hoitokulut kohoavat ensi vuonna koko maassa 3 – 
3,5 prosenttia. 

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n asiakkaiden hintakehi-
tys on huomattavasti Kiinteistöliiton ennustetta maltilli-
sempaa. 

Akselin hintojennousu myötäilee pitkälti palkkakustan-
nusten kohoamista. Palkkakulut selittävät pitkälti etenkin 
isännöinnin, huollon ja siivouksen nostoprosentit. 

Erityisesti siivousalan nostoprosenttiin vaikuttaa Kiin-
teistöalan työnantajien ja Palvelualojen ammattiliiton sopi-
mus minimipalkkoja korottavasta ansiokehitysohjelmasta. 
Vuoden 2011 alussa alkanut korotusohjelma nostaa mini-
mipalkkoja yleiskorotusten lisäksi 18,25 prosentilla vuo-
teen 2017 mennessä. 

Ansiokehitysohjelmalla halutaan varmistaa työvoiman 
saatavuus ja pysyvyys. 

Jätehuoltomaksujen nousu taas selittyy pääsääntöisesti 
jätteenkäsittelymaksujen kohoamisella. 

Varissuolaiset nauttivat edelleen Varissuon Lämpö Oy:n 
biolämpölaitoksen tarjoamasta edukkaasta lämmöstä: läm-
mön hinta ei nouse ensi vuonna. Ero Turku Energia Oy:n 
ensi vuoden hintoihin on yli 20 prosenttia Varissuon Läm-
mön eduksi. 

Akselin hintakehitys vuodelle 2015

• Isännöinti + 0,9 %
• Huolto + 1,5 % 
• Siivous + 1,8 %
• Rakennusautomaatio + 2,0 % 
• Autopaikkarasitemaksu + 0 %
• Jätehuolto + 3 % 

Lämmitys 

• Varissuon Lämpö 55,80 e / MWh
• Turku Energia 70,70 e / MWh

- Asumismenot kasvavat sel-
västi ripeämmin, kuin ta-
louksien käytettävissä olevat 
tulot, Kiinteistöliitto Varsi-
nais-Suomen talous- ja vero-
asiantuntija Juho Järvinen 
kiteyttää Turun normaalikou-
lun auditoriossa Akseli Kiin-
teistöpalvelut Oy:n ja Turun 
Isännöintikeskus Oy:n asiak-
kaille viime viikon tiistaina. 

Perinteisen asiakasillan 
pääpuhujaksi kutsuttu Järvi-
nen esittelee Suomen Kiin-
teistöliiton valtakunnallis-
ta vertailua, jossa kiinteistön 
ylläpitoon uppoavien ku-
lujen määrää on tarkastel-
tu eri puolilla maata. Turus-
sa niin sanotun indeksitalon 
ylläpitokustannukset kasvoi-
vat viimeisten viiden vuoden 
aikana 30 prosentilla – huo-
mattavasti kotitalouksien tu-
loja ripeämmin. 

- Muun muassa valtion 
budjetin tilkitseminen kiin-
teistöverotusta ”kehittämäl-
lä” sekä energia- ja ilmasto-
politiikka selittävät kasvua, 
Järvinen ruotii. 

- Kiinteistöliitto ymmär-
tää, että energia- ja ilmas-
topolitiikan tavoitteet ovat 
ympäristön kannalta kanna-
tettavia, mutta yhtälössä oli-
si huomioitava myös talous, 
ja energiatehokkuussäädök-
siä laadittaessa myös raken-
nusteollisuuden näkökulmat. 

Kiinteistöverotusta 
tarkasteltava

Järvinen kritisoi kiinteistöve-
rotuksen nykytilaa monelta 
kantilta. Järjestelmä on Jär-
visen mukaan epäselvä ja lä-
pinäkymätön. 

- Kiinteistöverotus ei riipu 
maksukyvystä, vaan omai-
suuden verotusarvosta; jär-
jestelmä ei ole tasavertainen. 

Järvinen katsoo liian mo-
nen kokin hämmentävän 
kiinteistöverosoppaa, mistä 
johtuen verotuksen logiikan 
seuraaminen on hankalaa. 

- Kiinteistöjen verotukses-
ta päättävät valtio, kunnat ja 
verohallinto. Ensin hallitus 
päättä kiinteistöveron ala- ja 
ylärajasta, sitten kunnat päät-
tävät kiinteistöverotuksensa 
tasosta näiden rajojen sisällä, 
ja verohallinto määrää kiin-
teistön verotusarvon. Pro-
sessi ei ole selkeä, ja useiden 
osapuolten myötä veronkiris-
tys on jatkuvaa. 

- Kiinteistöveron rakennet-
ta pitäisi miettiä uudelleen 
niin, että se perustuisi sel-
keisiin periaatteisiin kaikis-
sa olosuhteissa. Esimerkiksi 

investointien vaikutukset ra-
kennuksen kiinteistöveroon 
pitäisi olla arvioitavissa ny-
kyistä selvemmin. 

Suunnitelmallisuus 
tuo säästöjä

Kiinteistöveron ohella ta-
loyhtiön verorasitusta ovat 
kasvattaneet mm. arvonlisä-
veron, jäteveron ja sähköve-
ron korotukset. 

Kiinteistöjen hoitokulujen 
nousu jatkuu edelleen ensi 
vuonna. Kiinteistöliitto ar-
vioi kustannusten kohoavan 
Suomessa keskimäärin 3,5 
prosentilla vuoden 2015 ai-
kana. 

Järvisen mukaan kulujen 
kohoamista kannattaa pyrkiä 

patoamaan suunnitelmalli-
sella kiinteistönhoidolla. 
Kun esimerkiksi kiinteistön 
vaatimiin kunnostustoimen-
piteisiin varaudutaan ajoissa 
ja asiat suunnitellaan huolel-
la, kiinteistön arvo säilyy ja 
yllättäviltä lisämenoilta sääs-
tytään. 

Järvinen huomauttaa, että 
jokainen voi myös arkisilla 
toimillaan ehkäistä eurojen 
menekkiä. Säästöjä pystyy 
niistämään vaikkapa veden-
kulutuksesta. 

- Esimerkkitapauksessa 
yksi henkilö vähentää veden-
kulutusta 155 litrasta sataan 
litraan kuukaudessa. Neli-
henkisessä perheessä täs-
tä syntyy 460 euron säästö 
vuositasolla, Järvinen laskee. 

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen kaipaa kiinteistöveron täys-
remonttia. - Nykyjärjestelmä ei ole selkeä, Järvinen kritisoi. 

Akselin asiakasilta täytti Norssin auditorion tiistaina. 


