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Johdanto 

1.1 Tausta 

Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Pariisin ilmasto-

sopimuksen seurauksena EU:n hiilineutraalisuus edellytetään saavutettavan ennen vuotta 

2050. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on tavoitteena muun muassa, että 

Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035 sekä asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pie-

nentäminen. (Valtioneuvosto 2020b.) 

 

Tällä hetkellä rakennukset sekä rakentaminen tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuo-

nepäästöistä. Liikenne tuottaa puolestaan noin viidesosan Suomen kasvihuonepäästöistä. 

Suomen kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, näitä päästöjä 

on vähennettävä. (Valtioneuvosto 2020a.) Viime vuosien aikana ilmastonmuutoksen hillintä 

sekä yhdyskuntataloudelliset seikat ovat korostaneet täydennysrakentamisen hyötyjä entistä 

enemmän (Ympäristöministeriö 2014). Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on 

otettu tavoitteeksi edistää täydennysrakentamista ja näin ollen myös kestävää kaupunkike-

hitystä. (Valtioneuvosto 2020a). 

 

Kaupunkien täydennysrakentaminen lisääntyy jatkossa entistä enemmän uusien alueiden 

kaavoittamisen sijasta. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaminen tapahtuu olemassa olevan yh-

dyskuntarakenteen ja palveluverkon alueella ja näin ollen yhdyskuntarakenne tiivistyy. 

Näissä tilanteissa asemakaavoja joudutaan muuttamaan täydennysrakentamiskohteissa. Ase-

makaavan muutostilanteissa asemakaavoitettavalla alueella olevien kiinteistöjen arvo usein 

nousee uusien asemakaavojen johdosta. Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla on 

velvollisuus osallistua kunnalle aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, jos hä-

nelle aiheutuu merkittävää hyötyä asemakaavan muutoksesta. Näin ollen kaupungin tulee 

tehdä maanomistajan kanssa maankäyttösopimus maksettavasta maankäyttömaksusta, jolla 

korvataan kaupungille aiheutuvia yhdyskuntarakentamisen kustannuksia. 

 

Maankäyttömaksujen määräytymisperusteet ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Tutkimuksen 

toimeksiantajan mukaan maankäyttömaksujen suuruuden ennakointi on haastavaa, koska 

kaupungeissa on erilaisia toimintatapoja ja maankäyttömaksujen suuruudesta ei ole säädetty 

lainsäädännössä (Hänninen 2020). Tämän vuoksi tutkimuksen tekeminen on tärkeää, jotta 

pystytään ennakoimaan maankäyttömaksujen suuruus eri kaupungeissa jo ennen maankäyt-

tösopimusten neuvottelujen aloitusta. Näin pystytään arvioimaan, onko kaavamuutosta kan-

nattavaa lähteä viemään eteenpäin. 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maankäyttömaksujen määräytymisen perusteet Suo-

men suurimmissa kaupungeissa ja vertailla kuinka ne eroavat toisistaan. Tutkimuskysymyk-

sinä ovat:  

1. Miten maankäyttömaksut määräytyvät eri kaupungeissa? 

2. Koetaanko maankäyttömaksujen määräytymisperusteille muutostarvetta? 

 

Maankäyttömaksut määräytyvät eri tavalla eri kaupungeissa. Maankäyttömaksut vaikuttavat 

merkittävästi erilaisten kehityshankkeiden kannattavuuden arviointiin. Koska maankäyttö-

maksujen määräytymisen perusteista eri kaupungeissa ei ole olemassa koottua tietoa, täytyy 
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aina tapauskohtaisesti etsiä tietoa kunkin kaupungin maapoliittisesta ohjelmasta, jos halu-

taan tietää, mikä vaikutus maankäyttömaksuilla on kehityshankkeiden kannattavuuteen. Tie-

toja maankäyttömaksujen määräytymisestä ei aina ole helposti löydettävissä. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys kokoaa 14 Suomen suurimman kaupungin maankäyttömaksujen määräy-

tymisen perusteet yhteen paikkaan ja helpottaa näin merkittävästi maankäyttömaksuista ai-

heutuvien kustannusten arviointia. Nämä 14 Suomen suurinta kaupunkia ovat Espoo, Hel-

sinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, 

Turku, Vaasa ja Vantaa. 

 

Toinen tutkimuskysymys käsittelee maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutos-

tarvetta. Tällä halutaan selvittää, millaisia muutostarpeita kaupungeilla on maankäyttömak-

sujen määräytymiseen, jotta niitä osataan ennakoida tulevissa kehityshankkeissa. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä diplomityö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisella tutkimuksella 

pyritään ymmärtämään, millainen tutkimuskohde on ja miksi se on sellainen. Tutkimus on 

toteutettu haastattelututkimuksena. Haastatteluiden lisäksi aineistona on käytetty kaupun-

kien maapoliittisia ohjelmia, lainsäädäntöä sekä muita akateemisia tutkimuksia ja alan kir-

jallisuutta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, eli niissä keskityttiin 

etukäteen valittuihin teemoihin ja niihin liittyviin tarkentaviin kysymyksiin (Tuomi & Sara-

järvi 2018). 

 

Tutkimukseen valikoitui 14 Suomen suurinta kaupunkia tutkimuksen toimeksiantajan toi-

veesta. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli, että olisin tehnyt haastattelut paikan päällä jokai-

sessa kaupungissa. Tällöin olisin päässyt tutustumaan samalla kaupunkeihin, joka olisi voi-

nut helpottaa kaupunkien eri toimintatapojen ymmärtämistä. Koronaepidemian vuoksi haas-

tattelut toteutettiin kuitenkin Teams-puheluna jokaisen kaupungin edustajan kanssa. Nämä 

kaupungin edustajat työskentelevät maankäyttösopimusten ja -maksujen parissa. 

 

Otin yhteyttä kaupunkien edustajiin ensimmäisen kerran keväällä 2020 sähköpostitse. Täl-

löin sain vastauksen seitsemän kaupungin edustajalta, jotka lupasivat osallistua haastattelu-

tutkimukseeni. Heistä kahden kanssa sovimme välittömästi haastatteluajankohdan syksylle 

2020. Elokuun 2020 alussa otin uudelleen yhteyttä sähköpostitse kaupunkien edustajiin. Tä-

män yhteydenoton jälkeen minulla oli sovittuna haastatteluaika 12 eri kaupungin edustajien 

kanssa. Elokuun lopulla otin vielä kolmannen kerran yhteyttä niiden kahden kaupungin 

edustajiin, joiden kanssa en vielä ollut saanut sovittua haastatteluaikaa. Tämän jälkeen jo-

kainen kaupunki oli ilmoittanut halukkuutensa olla mukana tutkimuksessa ja haastatteluajat 

olivat sovittuina. Kolmen kaupungin kohdalla sovitulle haastatteluajankohdalle tuli kuiten-

kin este ja nämä ajankohdat jouduimme sopimaan uudestaan. 

 

Haastattelut suoritettiin 6.8.–22.9.2020 välisellä ajanjaksolla. Haastattelut kestivät noin 15–

30 minuuttia ja kaikki haastattelut nauhoitettiin. Haastattelurunko lähetettiin haastateltaville 

etukäteen elo- ja syyskuun aikana, kun haastatteluajankohdat varmistuivat. Haastattelurunko 

on liitteenä 1.  

 

Kaikki haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi. Litteroinnin jälkeen vertasin haas-

tatteluissa saamiani vastauksia kaupunkien maapoliittisiin ohjelmiin, ja varmistin ettei näissä 
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ole ristiriitaisuuksia. Tämän jälkeen kirjoitin vastauksista koonnin kaupungeittain. Kaupun-

geille lähetettiin vielä heidän omat osuutensa hyväksyttäväksi joulukuun 2020 alussa, jonka 

yhteydessä he saivat vielä tarkentaa käytäntöjään, mikäli kokivat sen tarpeelliseksi.  

 

Kun tulokset oli koottu kaupungeittain, ryhdyin vertailemaan eri kaupunkien vastauksia kes-

kenään. Tein vertailun teemoittain seuraavasti: ensimmäinen asemakaava, maankäyttömak-

sujen määräytymisen lähtökohdat, vähennykset, täydennysrakentaminen, maksuaikataulu ja 

maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeet. Tässä vaiheessa tein myös 

teemoittain taulukot, jotka helpottavat eri kaupunkien vertailua keskenään. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Luvussa 1 on työn johdanto, jossa käsitellään tutkimuksen tausta ja tavoite, tutkimusmene-

telmät sekä tutkimuksen rakenne. Luvussa 2 käsitellään työn teoreettinen viitekehys. Tässä 

on kuvattu, mitä maapolitiikalla, maapoliittisella ohjelmalla, maankäyttösopimuksella, ke-

hityskorvauksella, maankäyttömaksulla sekä täydennysrakentamisella tarkoitetaan ja miten 

maankäyttösopimuksista ja kehittämiskorvauksesta säädetään maankäyttö- ja rakennus-

laissa. Lisäksi luvussa 2 tarkastellaan, millainen kehitys maankäyttösopimuksilla on ollut 

Suomessa, millainen vaikutus maapolitiikalla on kuntatalouteen ja ketkä ovat osapuolina 

asemakaavan muutostilanteissa. 

 

Luvussa 3 käydään läpi tutkimustulokset kaupungeittain. Nämä tulokset ovat pääsääntöisesti 

saatu haastatteluista sekä kaupunkien maapoliittisista ohjelmista. Luvussa 4 vertaillaan ja 

analysoidaan saatuja tutkimustuloksia keskenään ja luvussa 5 on yhteenveto ja johtopäätök-

set tutkimuksesta. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Maapolitiikka 

Kaupungistuminen on megatrendi, jonka ennustetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. 

Tämä vaatii tehokasta kiinteistökehitystä, jotta ihmisten ja yritysten tilantarpeeseen pysty-

tään vastaamaan. Julkishallinnolla on tärkeä toimenkuva siinä, että kiinteistökehitys tapah-

tuu kestävällä tavalla. Sillä on myös vastuu monen yksityisiä kiinteistöjä tukevan julkisen 

infrastruktuurin tuottamisesta. Näiden tehtävien täyttämiseksi julkishallinto voi käyttää ak-

tiivista maapolitiikkaa. (Valtonen 2019.) 

 

Maapolitiikkaa ovat julkisen vallan toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, 

luovutukseen ja hintaan sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämiseen. Näiden toimenpi-

teiden tarkoituksena on edistää maankäyttöpolitiikan toteuttamista sekä muiden yhteiskun-

tapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. (Hovila 2013.) 

 

Kuntien harjoittamat maapolitiikat perustuvat lainsäädäntöön. Lainsäädännöllä säädetään oi-

keuksista ja niiden menettelytavoista sekä rajoituksista, joihin kunnan käyttämät maapolitii-

kan keinot perustuvat. (Koponen 2019.) Kunnat vastaavat itse maankäytöstään sekä maan-

käytön suunnittelustaan. Kunnan kaavamonopoliasema mahdollistaa rakentamisen ja muun 

maankäytön ohjauksen toteuttamisen kuntatasolla. Maankäytön ohjauksen avulla kunnat 

voivat vaikuttaa millaisia toimintoja kunnan alueelle sijoitetaan ja miten niiden sijoittaminen 

tapahtuu. (Hovila 2013.)  

 

Maapolitiikan vaiheisiin kuuluvat maanhankinta, yksityiskohtainen kaavoitus sekä kaavan 

toteuttaminen (katso kaavio 1). Maanhankinnan kannalta oleellista on kunnan oma päätös 

siitä, kaavoitetaanko kyseisessä kunnassa yksityisessä omistuksessa olevia raakamaa-alueita 

vai laaditaanko uudet yksityiskohtaiset kaavat, eli asemakaavat, vain kunnan omistuksessa 

oleville tai kunnan omistukseen hankittaville alueille. Kunnissa, joissa kaavoitetaan vain 

kunnan omistuksessa olevaa raakamaata, on todennäköistä, etteivät vapaaehtoiset keinot 

maanhankintaan riitä. Toisaalta mikäli kunta päättää kaavoittaa yksityisessä omistuksessa 

olevaa raakamaata, on huomioitava kaavoituksen kustannusten ja kaavan tuottaman talou-

dellisen hyödyn jakautuminen. Tästä sovitaan yleensä maankäyttösopimuksella. (Hovila 

2013.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Kaavio 1.Maapolitiikan vaiheet (Hovila 2013) 

 Maanhankinta Yksityiskohtainen 

kaavoitus 

Kaavan toteuttaminen 

 

 

Kunta hankkii raaka-

maan itselle ennen 

kaavoitusta 

 

 

Lunastus 

 

Etuosto 

 

Vapaaehtoiset luovu-

tukset 

 

 

Asemakaava 

 

 

 

Rakentamiskehotus 

 

Rakentamattoman ra-

kennuspaikan koro-

tettu kiinteistövero 

 

Tontinluovutuspoli-

tiikka  

Kunta kaavoittaa yksi-

tyisessä omistuksessa 

olevaa raakamaata 

 

Kehittämiskorvaus 

 

 

Maankäyttösopimus 

 
 

 

Kunnan viranhaltijoilla ja päättäjillä täytyy olla yhteinen käsitys tavoitteista sekä keinoista 

ja linjauksista, joilla tavoitteet saavutetaan. Maapolitiikan avulla kunnan on esimerkiksi 

mahdollista turvata kohtuuhintainen tonttitarjonta sekä rajoittaa kaavoituksesta yksityiselle 

maanomistajalle syntyvää ansiotonta arvonnousua. Johdonmukaisella maapolitiikalla myös 

mahdollistetaan kunnan resurssien tehokas käyttö, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja va-

rautuminen taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. (Koponen 2019.) 

 

Julkisvetoisen maan kehittämisen vahvuuksia ovat laadullisten kehitystavoitteiden, arvon-

leikkauksen sekä koordinoidun kehittämisen edistäminen. Heikkouksena puolestaan pide-

tään julkisen sektorin altistumista taloudellisille riskeille, sillä riskien tehokas hallinta on 

haastavaa. (Valtonen 2019.) Kunnat käyttävät useita työkaluja, jotka julkisen maankäytön 

kehittämisen avulla ovat mahdollistaneet hallitsemaan riskejä, jotka liittyvät kuntien suun-

nittelun tavoitteisiin. Kunnilla julkiseen maankehitysstrategiaan liittyvien rahoitusriskien so-

pimushallinta on kuitenkin ollut erittäin rajoitettua. Kunnat eivät ole esimerkiksi valmistu-

neet riittävän tehokkaasti kiinteistömarkkinoiden kysynnän sokkeihin. (Valtonen ym. 2017.) 

 

Institutionaaliset puitteet sekä jokapäiväinen suunnittelu- ja kehitystoiminta määräävät ris-

kinhallinnan onnistumisen, kun käytetään julkista maankehitysmenetelmää. Institutionaali-

nen kehys sekä suunnittelu- ja kehityskäytännöt tukevat suunnittelutavoitteiden saavuttami-

seen liittyvien riskien hallintaa, mutta rajoittavat vanhenemisen julkisen maan kehittämis-

menetelmään liittyviä taloudellisia riskejä. (Valtonen ym. 2017.) Pitkäjänteisten maapoliit-

tisten linjausten saavuttaminen saattaa olla haastavaa demokraattisessa järjestelmässä, sillä 

poliittisten päätöksentekijöiden toimikaudet ovat suhteellisen lyhytaikaisia. Pitkäjänteiset 

maapoliittiset linjaukset ovat kuitenkin tärkeässä osassa maanomistajien tasapuolisen koh-

telun kannalta, kun harjoitetaan aktiivista maapolitiikkaa. (Valtonen 2019.)  

2.2 Maapoliittinen ohjelma 

Maapoliittinen ohjelma sisältää kunnan maapolitiikan strategiset tavoitteet, toimintaperiaat-

teet ja tarpeen mukaan käytettävät maapolitiikan keinot. Kunnan maapoliittisella ohjelmalla 

on tarkoitus luoda pitkäjänteiset linjaukset maapolitiikan harjoittamiseen. Tämä helpottaa 
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kunnan toiminnan ennustettavuutta sekä kuntalaisten tasapuolista ja oikeudenmukaista koh-

telua maapolitiikan toimissa. (Kuntaliitto 2009.)  

 

Maapoliittisten ohjelmien käytännöt vaihtelevat kunnittain, sillä sen sisällöstä tai linjauksista 

ei ole laissa säädetty. Näin ollen maapoliittisten ohjelmien sisällöt määräytyvät kuntien 

omien linjausten mukaan. Maapoliittisen ohjelman laatiminen ei myöskään ole pakollista, 

mutta usein kunnat silti kokevat sen tarpeelliseksi. (Koponen 2019.) 

 

Maapoliittinen ohjelma laaditaan usein ennalta määrätylle ajanjaksolle, jonka jälkeen sen 

käytäntöjä pohditaan uudelleen. Tämä ajanjakso on usein esimerkiksi kymmenen vuotta tai 

valtuustokauden mittainen. (Koponen 2019.) Kunnan maapoliittisen ohjelman valmistelevat 

yleensä virkamiehet. Heidän lisäksensä valmisteluprosessiin saattaa osallistua poliitikkoja. 

Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen tapahtuu kuitenkin yleensä kunnanhallituksessa tai 

-valtuustossa. (Uudenmaan liitto 2007.) 

2.3 Maankäyttösopimus 

Maankäyttösopimukset ovat kunnan sekä maanomistajan välillä tehtäviä sopimuksia. Maan-

käyttösopimuksilla sovitaan maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnis-

tämisestä sekä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista, joita kaavan toteuttamiseen 

liittyy. (Holopainen 2020a.) Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla on velvollisuus 

osallistua kunnalle aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, jos hänelle aiheutuu 

merkittävää hyötyä asemakaavasta. Kunnan on pyrittävä sopimaan kustannuksiin osallistu-

misesta maanomistajan kanssa. Tällöin maanomistajia täytyy kohdella yhdenvertaisesti. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä maankäyttösopimuksia, 

mutta niissä ei voida kuitenkaan sopia sitovasti kaavojen sisällöstä. Maankäyttösopimusta ei 

voida tehdä osapuolia sitovaksi ennen kuin kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti näh-

tävillä. Tämä ei kuitenkaan koske maankäyttösopimusten tekemistä kaavoituksen käynnis-

tämisestä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan, kun kaava laaditaan. Aikomuksesta tehdä maankäyt-

tösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Niissä tilanteissa, joissa 

aikomus tehdä maankäyttösopimus ilmenee vasta sen jälkeen, kun osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma on laadittu, täytyy asiasta tiedottaa kaavan laatimisen yhteydessä osallisten tie-

donsaannin kannalta sopivalla tavalla. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) Tällä sopimus-

menettelyllä pystytään takaamaan maankäyttöön liittyvä julkisuus sekä asukkaiden vaiku-

tusmahdollisuudet (HE 101/1998). 

 

Maankäyttösopimuksen tekeminen voi käynnistyä sekä maanomistajan että kunnan aloit-

teesta. Maankäyttösopimuksella sovitaan kaavasta aiheutuvien kustannusten jakamisesta 

maanomistajan ja kunnan välillä. Kustannusten jakautumisella on merkitystä kuntatalouden 

kannalta, sillä kunnan maksama osuus kustannetaan yleensä verovaroista. (Uudenmaan liitto 

2017.) 

 

Maankäyttösopimuksissa on yleistä, että maanomistajan sovitaan osallistuvan kunnalle ai-

heutuviin kustannuksiin sen hyödyn perusteella, joka maanomistajalle on arvioitu kaavasta 

aiheutuvan. Maankäyttösopimuksissa usein myös sovitaan maanomistajan velvollisuudesta 

noudattaa asuntotuotannon laadulle, määrälle ja rakentamisaikataululle asetettuja tavoitteita 
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sekä esimerkiksi asuntotuotannon hallintamuodon jakautumisesta sopimusalueella. (Kunta-

liitto 2020a.) 

 

Maankäyttösopimusten pitää perustua maankäyttö- ja rakennuslakiin. Mikäli maankäyttöso-

pimusten osana sovitaan myös kiinteistön luovutuksista, täytyy maankäyttösopimuksessa 

soveltaa myös maakaaren säännöksiä. Maankäyttösopimukset ja niiden sisältö eroavat toi-

sistaan eri kunnista, kaavoitettavista alueista ja alueiden omistussuhteista.  (Kuntaliitto 

2020a.) Yksinkertaisimmillaan maankäyttösopimukset saattavat sisältää vain yhden tai kah-

den sivun maininnat asemakaavan laadinnasta sekä maanomistajan kunnalle maksettavasta 

maankäyttömaksusta, mutta yleensä maankäyttösopimukset ovat kuitenkin laajempia. Usein 

maankäyttösopimuksissa edellytetään, että maanomistaja luovuttaa yleiset alueet kunnalle 

korvauksetta maankäyttömaksun lisäksi. (Häkkänen 2020.) 

 

Maankäyttösopimus täytyy aina allekirjoittaa ennen kuin asemakaava hyväksytään. Tällä 

varmistetaan maankäyttösopimuksen ohjausvaikutus alueen toteutumiseen halutulla tavalla 

sekä haluttuna ajankohtana. Vaikka maankäyttösopimus ei välttämättä tuotakaan maanomis-

tajalle heti tuloja, on maankäyttömaksu silti maksettava kunnalle sovittuna ajankohtana. 

(Uudenmaan liitto 2017.) 

 

Maankäyttösopimuksien koetaan soveltuvan hyvin rakennettuja sekä muissa yhdyskuntatoi-

mintojen käytössä olleita alueita kaavoitettaessa. Usein maanomistajat ovat sitoutuneita yh-

teistyöhön ja kunta pystyy kattamaan kaavan laatimisesta ja toteuttamisesta aiheutuvia kus-

tannuksia. Maankäyttösopimusten ongelmana saattaa kuitenkin olla, että niiden lopputulos 

riippuu neuvotteluista ja kyseisestä tilanteesta, ne eivät ole läpinäkyviä sekä niiden käyttö 

saattaa rajoittua vain suurimpiin rakennuskohteisiin. (Loikkanen 2013.) 

 

Suomessa maankäyttösopimuksia tehtäessä yksityisellä maanomistajalla on monopoliasema 

paikallisessa strategisesti tärkeän maa-alueen omistajana. Tällöin kunnan kannalta ongel-

maksi saattaa muodostua kunnan mahdollinen heikko asema maankäyttösopimuksien neu-

votteluissa. Kunnalla keinoina on lähinnä joko jättää maankäyttösopimus hyväksymättä, jol-

loin maa-alueen kehittyminen ei edisty tai maa-alueen lunastusmahdollisuus, jossa riskinä 

saattaa olla kunnan haluttomuus viedä lunastusprosessi läpi ja toteuttaa maankäytön kehit-

täminen omin voimin. (Loikkanen 2013.)  

2.4 Kehittämiskorvaus 

Tilanteissa, joissa kunta ja maanomistaja eivät pääse sopimukseen maanomistajan osallistu-

misesta yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, kunnalla on 

mahdollisuus periä maanomistajalta kehittämiskorvausta. Kehittämiskorvaus määräytyy 

asemakaavan mukaiselle tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoi-

keuden lisäyksen tai käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun 

suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioi-

duista kustannuksista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kunta voi periä kehittämiskorvauksen niiltä maanomistajilta, jotka saavat kaavasta merkit-

tävää hyötyä. Kehittämiskorvauksena voidaan periä ne yhdyskuntarakentamisen kustannuk-

set, jotka aiheutuvat kunnalle kaavasta ja joiden lain mukainen toteutusvastuu kuuluu kun-

nalle. (Kuntaliitto 2020b.) Maanomistajalle ei saa määrätä kehittämiskorvausta, jos hänen 

omistamille alueille osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta vain asuntorakentamiseen 

eikä rakennusoikeuden tai rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylitä 500 kerrosneliömetriä 
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(k-m2). Kehittämiskorvauksen suuruus voi olla enintään 60 % asemakaavasta aiheutuvasta 

asemakaavan mukaisen tontin arvonnoususta, mutta halutessaan kunnanvaltuusto voi päät-

tää myös kunnassa tai kaavoitettavalla alueella sovellettavasta alhaisemmasta kehittämiskor-

vauksen enimmäismäärästä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kaava-alueella sekä sen ulkopuolella sijaitsevien kaava-aluetta merkittävässä määrin palve-

levien katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-, suunnittelu- ja rakentamis-

kustannukset voidaan ottaa huomioon kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen 

kustannuksina. Lisäksi maanhankintakustannukset kaava-aluetta merkittävässä määrin pal-

velevien yleisten rakennusten rakentamiseksi voidaan huomioida kaava-aluetta palvelevan 

yhdyskuntarakentamisen kustannuksina, siltä osin kuin ne palvelevat kaava-aluetta. Kaava-

alueen maaperän kunnostamisesta ja kaava-alueen välttämättömästä melutorjunnasta aiheu-

tuvat kustannukset sekä kunnalle aiheutuvat kaavoituskustannukset, joita ei ole vielä peritty, 

voidaan myös ottaa huomioon kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustan-

nuksina. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Edellä mainittujen huomioon otettavien kustannusten täytyy olla alueen luonteeseen ja olo-

suhteisiin nähden kohtuullisia. Mikäli asemakaava tai asemakaavan muutos laaditaan alu-

eelle, jossa edellä mainitut toimenpiteet on merkittävältä osin toteutettu, voidaan kehittämis-

korvaus määrätä arvioimalla ne kustannukset, jotka kaava-aluetta merkittävässä määrin pal-

velevan yhdyskuntarakenteen aikaansaaminen aiheuttaisi hyväksymishetkellä. Niistä kus-

tannuksista, jotka on otettu huomioon kehittämiskorvausta määritettäessä, täytyy kunnan 

pyrkiä toteuttamaan toimenpiteet viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun kehittämiskor-

vauksen määräämistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. (Maankäyttö- ja rakennus-

laki 1999a.) 

 

Kehittämiskorvauksesta on maksettava kahden prosentin vuotuinen korko, joka alkaa kah-

den vuoden kuluttua siitä ajankohdasta, kun asemakaava on tullut voimaan ja kehittämiskor-

vauksen määräämisestä koskeva päätös tullut lainvoimaiseksi. Korkoa ei kuitenkaan suori-

teta ajalta, jolloin tontilla on voimassa mahdollinen rakennuskielto. (Maankäyttö- ja raken-

nuslaki 1999a.) 

 

Kehittämiskorvauksen maksamisesta on vastuussa se, joka omistaa alueen sinä ajankohtana, 

kun kehittämiskorvaus on määrätty tai se, jolle alue on tältä siirtynyt vastikkeettomalla saan-

nolla. Kunnan täytyy laittaa kehittämiskorvaus maksuun heti sen jälkeen, kun kiinteistö on 

asemakaavan perusteella myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennettavissa. Mikäli kaa-

vatonttiin kuuluva alue on luovutettu vastikkeellisella saannolla ennen edellä mainittua ajan-

kohtaa, kehittämiskorvaus on pantava maksuun heti luovutuksen jälkeen. Maanomistajan 

pyynnöstä on mahdollista laittaa kehittämiskorvaus maksuun jo ennen kuin tontti on lain-

voimaisen rakennusluvan perusteella rakennettavissa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kehittämiskorvauksen perimisestä on kunnan toimitettava kehittämiskorvauksesta vas-

tuussa olevalle maksulippu, jossa on kehittämiskorvauksen suuruus ja sille laskettu korko. 

Kehittämiskorvaus on suoritettava kolmen kuukauden sisällä maksuunpanosta. Mikäli ke-

hittämiskorvausta ei suoriteta kyseisten kolmen kuukauden aikana, voidaan kehittämiskor-

vaus ulosottaa ilman erillistä tuomiota tai päätöstä. Mikäli rakennuslupa koskee tonttia, jolle 

on annettu rakentamiskehotus, on korvauksen suorittamiseen aikaa vuosi. (Maankäyttö- ja 

rakennuslaki 1999a.) 
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Tilanteissa, joissa kehittämiskorvausta ei ole määrätty tonttikohtaisesti, on se ennen mak-

suunpanoa kohdistettava tonttikohtaisesti tonttien pinta-alojen suhteessa. Kehittämiskorvaus 

täytyy myös kohdistaa ennen maksuunpanoa siihen kaavatontin tai korttelin osaan, joka on 

vastikkeellisen luovutuksen kohteena. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kunnan täytyy jättää kehittämiskorvaus perimättä, jos kunta muuttaa asemakaavaa tai tont-

tijakoa siten, ettei kehittämiskorvaukselle ole enää perusteita. Lisäksi kunta voi myöntää va-

pautuksen kokonaan tai osittain kehittämiskorvauksen suorittamisesta tai myöntää lykkäystä 

maksun suorittamiseen niissä tilanteissa, joissa kehittämiskorvauksen suorittaminen olisi sen 

määräämisen perusteissa tapahtuneen olennaisen muutoksen vuoksi kohtuutonta. Tilan-

teissa, joissa kehittämiskorvauksen perusteet muuttuvat vain vähän esimerkiksi tonttijaon 

muuttumisen vuoksi, kehittämiskorvaus täytyy muuttaa uutta tilannetta vastaavaksi mak-

suunpanon yhteydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999a.) 

 

Kunnalla on velvollisuus pitää kirjaa kehittämiskorvauksista. Kun kunta on määrännyt ke-

hittämiskorvauksen perittäväksi, täytyy tästä viipymättä ilmoittaa kirjaamisviranomaiselle, 

jonka alueella kiinteistö sijaitsee, jotta hän voi tehdä tästä merkinnän lainhuuto- ja kiinnitys-

rekisteriin. Kirjaamisviranomaiselle täytyy toimittaa luettelo kiinteistöistä ja niitä koskevista 

kehittämiskorvauksista sekä tiedot kehittämiskorvauksen tonttikohtaisesta osittelusta tai uu-

delleen kohdentamisesta. Lisäksi suoritettu kehittämiskorvaus tulee ilmoittaa kirjaamisvi-

ranomaiselle merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. (Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki 1999a.) 

 

Kehittämiskorvaus on kunnan apuväline, jonka avulla kunta pystyy kohtelemaan kaikkia 

maanomistajia tasapuolisesti. Tilanteissa, joissa kunta kokee maankäyttösopimuksen teke-

misen kunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi, kehittämiskorvaus varmistaa maanomista-

jien tasapuolisen kohtelun riippumatta siitä ovatko kaikki kaavoitettavan alueen maanomis-

tajat halukkaita tekemään maankäyttösopimusta. Maankäyttösopimukset pyritään aina sopi-

maan maanomistajan ja kunnan välillä, mutta mikäli tästä ei päästä yhteisymmärrykseen, on 

kunnalla mahdollisuus periä kehittämiskorvaus. (Kuntaliitto 2020b.) 

 

Kuntien maapoliittisissa ohjelmissa usein ilmoitetaan, että yksityistä maata asemakaavoitet-

taessa, kunnalla on mahdollisuus käyttää kehittämiskorvausmenettelyä, jos maanomistajan 

kanssa ei päästä sopimukseen maankäyttösopimuksesta. Kehittämiskorvauksen määräämi-

nen on kuitenkin erittäin harvinaista, vaikka sen mahdollisuus saattaa olla esillä maankäyt-

tösopimuksen neuvotteluissa. Yleensä on todennäköisempää, että sopimuksen syntymättä 

jääminen johtaa kaavahankkeen pysähtymiseen tai maankäyttösopimuksesta kieltäytyneen 

maanomistajan alueen rajaamiseen kaavan ulkopuolelle. (Häkkänen 2020.) 

 

Kehittämiskorvausta ei siis yleensä määrätä, vaikka sille mahdollisuus onkin. Tähän selityk-

senä on muun muassa, että kehittämiskorvausta ei ole mahdollista määrätä, jos alueelle ei 

ole laadittu sitovaa tonttijakoa, sillä tällöin maksun osittelu omistusyksikölle ei ole mahdol-

lista. Kehittämiskorvauksella ei myöskään voida maksun ohella velvoittaa maanomistajaa 

kaavan toteuttamiseen esimerkiksi rakentamiseen tai muihin toimenpiteisiin. Lisäksi kehit-

tämiskorvauksen määräämisestä aiheutuvamenettely on hallinnollisesti monimutkaisempi 

kuin maankäyttösopimuksista aiheutuva menettely. (Häkkänen 2020.) 
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2.5 Maankäyttömaksu 

Maankäyttömaksu määritetään maankäyttösopimuksessa. Se on rahana ilmaistu maanomis-

tajan maksuvelvoite, joka on usein maankäyttösopimusten keskeisin ehto. Maankäyttö-

maksu voidaan kuitenkin suorittaa esimerkiksi osittain rahana ja osittain muuna omaisuutena 

kuten vaihtomaana tai rakennusoikeutena. Maankäyttömaksuihin liittyy maankäyttösopi-

musten vaikeimmat oikeudelliset ongelmat. Maankäyttömaksujen oikeudelliset arvioinnit 

muodostuvat kehittämiskorvausta koskevista säännöksistä. (Häkkänen 2020.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999a) mukaan maankäyttösopimuksilla voidaan kehittämis-

korvausta koskevien säännösten rajoittamatta sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja vel-

voitteista. Kehittämiskorvausta koskevat säännökset muodostavat kuitenkin maankäyttöso-

pimuksiin perustuvien maankäyttömaksujen perusteet oikeudelliselle arvioinnille. Vaikka 

oikeudellisesti sallitun poikkeamisen määrää ei voida lukea laista, voidaan kuitenkin sanoa, 

että kehittämiskorvaukselle maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt ehdot luovat raamit 

maankäyttömaksujen määräytymisperusteille. (Häkkänen 2020.) 

 

Jokaisella kunnalla on omat käytäntönsä maankäyttömaksun suuruuden määrittämiseen. 

Maankäyttömaksu määritetään asemakaavan aiheuttaman kohteen arvonnousun perusteella 

sekä kunnalle aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannuksien perusteella. Arvonnousu 

vaikuttaa merkittävän hyödyn syntymiseen, jonka perusteella määritetään, onko maanomis-

taja velvollinen osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mikäli 

arvonnousu ylittää merkittävän hyödyn rajan, velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentami-

sen kustannuksiin jaetaan yleensä asemakaava-alueen tonteille siinä suhteessa, kuin näiden 

arvo nousee asemakaavan vuoksi. (Häkkänen 2020.) 

 

Maankäyttömaksuissa mahdollisesti huomioitavilla alennuksilla voidaan tukea kannattavien 

hankkeiden syntymistä. Joissakin tilanteissa maankäyttömaksun suuruus saattaa tehdä muu-

ten kannattavasta hankkeesta kannattamatonta. Näin ollen maankäyttömaksuille annetuilla 

alennuksilla saattaa olla merkittävä vaikutus hankkeen kannattavuuteen ja myös sen toteu-

tumiseen. (Nykänen ym. 2013.) 

2.6 Täydennysrakentaminen 

Kaupungistuminen sekä kestävän kaupunkikehityksen vaatimukset korostavat täydennysra-

kentamisen merkitystä kasvavilla kaupunkiseuduilla (Puustinen 2020). Viime vuosien ai-

kana täydennysrakentamisen hyödyt ovatkin korostuneet ilmastonmuutoksen hillinnän sekä 

taloudellisten seikkojen kautta. Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista jo ole-

massa olevan rakenteen sisällä. Täydennysrakentaminen tapahtuu vajaasti rakennetuilla tai 

tyhjäksi jääneillä alueilla, jolloin olemassa olevaa infrastruktuuria pystytään hyödyntämään. 

(Ympäristöministeriö 2014.) 

 

Täydennysrakentaminen on monimuotoista. Se voi kohdistua laajoille alueille tai ainoastaan 

yhdelle tontille. Täydennysrakentamisesta puhuttaessa, tarkoitetaan usein kokonaan uusien 

rakennusten rakentamista joko tonttijaon säilyttäen tai sitä muuttaen. Täydennysrakentami-

sessa on kuitenkin myös lisärakentamisen muoto. Tällöin rakentaminen tapahtuu jo ole-

massa olevan tontin sisällä, esimerkiksi ullakkorakentamisena, uusien lisäkerrosten rakenta-

misena nykyisten yläpuolelle tai rakennuksen jatkamisena. (Ympäristöministeriö 2014.) 

 

Laajempi alueellinen täydennysrakentaminen tapahtuu asuntoalueen sisällä, sen reunoilla tai 

asuntoalueiden välillä. Vajaakäyttöiset tontit sekä pysäköinti- ja puistoalueet voivat olla 



16 

 

asuntoalueen sisällä olevia täydennysrakentamiskohteita varsinkin silloin, jos ne ovat luon-

teeltaan joutomaata. Alueellisia täydennysrakentamiskohteita ovat myös elinkeinorakenteen 

muuttuessa tyhjiksi jääneet satama- ja teollisuusalueet, jotka ovat kokonaisuudessaan mah-

dollista ottaa uuteen käyttöön. Nämä sijaitsevat yleensä meren rannalla tai liikenneyhteyk-

sien varrella, jotka tuovat alueille lisäarvoa. Haasteena näissä saattaa kuitenkin olla maaperä, 

joka voi olla pilaantunutta tai se voi koostua vaihtelevasta maantäyttöaineksesta. (Ympäris-

töministeriö 2014.) 

 

Yksi täydennysrakentamisen muodoista on myös maanalainen rakentaminen. Tällä pysty-

tään usein irtautumaan maanpäällisistä kiinteistörajoista, mutta se edellyttää kiinteistön-

omistajilta hyvää yhteistyötä ja kattavia sopimuksia sekä kaupungilta luovaa otetta näiden 

alueiden kaavoittamiseen. Maanalainen rakentaminen voikin olla tonttikohtaista lisäraken-

tamista, mutta yleensä siinä on kyse laajemmasta alueellisesta rakentamisesta. (Ympäristö-

ministeriö 2014.) 

 

Kunnille syntyy selkeitä säästöjä kunnallistekniikassa sekä palveluiden rakentamisessa, kun 

tehdään täydennysrakentamista. Tällä saadaan asuinalueelle lisää asukkaita, mikä tukee alu-

een palveluiden menestymistä sekä joukkoliikenteen järjestämistä. Näin ollen pystytään te-

hostamaan vajaakäytössä olevia toimintoja. Lisäksi täydennysrakentamisen tapauksissa inf-

rastruktuuri on jo valmiiksi olemassa. Tällöin ei tarvitse esimerkiksi rakentaa kokonaan uu-

sia teitä, kuten kaupungin laajentamisen yhteydessä usein täytyy. (Johansson 2016.) 

 

Asunto-osakeyhtiöt sekä ei-ammatilliset kiinteistönomistajat ovat usein täydennysrakennus 

hankkeiden käynnistäjiä. He usein omistavat melko pieniä tontteja, jotka soveltuvat hyvin 

täydennysrakentamiskohteiksi. Asunto-osakeyhtiöt kutsuvat usein täydennysrakentamista 

lisärakentamiseksi. Asunto-osakeyhtiöiden ja ei-ammattimaisten kiinteistönomistajien syy 

lisärakentamiselle on siitä saatava taloudellinen voitto. Lisärakentamisesta aiheutuvia talou-

dellisia vaikutuksia saattaa kuitenkin olla vaikea ennustaa, jonka vuoksi hankkeet yleensä 

vaativat tukea ja ammattiapua esimerkiksi suunnittelussa, prosessinhallinnassa sekä talou-

dellisissa ja juridisissa asioissa. (Puustinen 2016.) 

 

Täydennysrakentamisen hyödyistä huolimatta, on täydennysrakentamiseen myös useita 

sääntelyllisiä, taloudellisia, poliittisia sekä sosiaalisia esteitä. Esimerkiksi erilaiset kerrosta-

lojen omistusasumisen muodot vaikeuttavat täydennysrakentamista useilla kaupunkialueilla. 

Tällöin täydennysrakentamiseen vaaditaan omistajien yhteistä päätöksentekoa. (Puustinen 

2020.) 

 

Yhteistä päätöksentekoa hankaloittaa usein täydennysrakentamisesta koetut haitat, jotka voi-

vat jakautua epätasaisesti osakkaiden kesken johtuen täydennysrakentamisen sijoittumisesta 

tontilla. Tällainen haitta voi esimerkiksi olla maiseman menetys niiden asuntojen ikku-

nanäkymien osalta, joiden eteen uusi rakennus sijoittuu. Alimpien kerrosten asukkaille haitta 

saattaa myös usein olla suurempi kuin ylempien kerrosten, mikäli ylempien kerrosten ikku-

nanäkymille ei tapahdu mitään. Näin ollen asukkaat saattavat olla eriarvoisessa asemassa 

varsinkin niissä tilanteissa, joissa saatu rahallinen hyöty jaetaan tasan osakkaiden kesken. 

Nämä haitat täytyisikin huomioida kyseisten asuntojen mahdollisen arvonlaskun osalta. 

(Puustinen ym. 2018.) 

 

Asunto-osakeyhtiöiden lisärakentamisen suurimmat kustannukset aiheutuvat usein auto-

paikkojen uudelleenjärjestämisestä sekä maankäyttömaksuista. Lisärakentamisella saadaan 
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usein kuitenkin asunto-osakeyhtiöissä osakkeiden arvo nousemaan tai ainakin arvo säilytet-

tyä. Lisäksi lisärakentamisesta saadaan tuloja peruskorjaus- tai perusparannushankkeisiin. 

Lisärakentamisen yhteydessä pystytään usein myös parantamaan kohteiden ominaisuuksia 

ja alueet saattavat kehittyä uusien asukkaiden seurauksena. (Johansson 2016.) 

 

Täydennysrakennusprosessit ovat usein melko monimutkaisia. Ne saattavat viedä paljon ai-

kaa ja olla huonosti ennustettavissa. Esimerkiksi kaavamuutokset saattavat kestää jopa useita 

vuosia valitusprosessien kanssa eikä lopputuloksesta ole varmuutta. Aina täydennysrakenta-

misen yhteydessä ei kuitenkaan vaadita kaavamuutoksia. (Puustinen 2016.) 

2.7 Maankäyttösopimusten kehitys Suomessa 

Maankäyttösopimusten historiassa on ollut kolme eri vaihetta: rakennuslain aika, joka tuli 

voimaan 1.7.1959 ja kesti vuoden 1999 loppuun saakka, Maankäyttö- ja rakennuslain alku-

aika, joka oli 1.1.2000–30.6.2003 sekä Maankäyttö- ja rakennuslain nykytila 1.7.2003 al-

kaen, kun tuli voimaan lain 12a luku. (Hovila 2013.)  

2.7.1 Rakennuslain aika 

Kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat maankäyttösopimukset yleistyivät 1960-luvun lopulla. 

Tuolloin kunnan ja rakentajien välillä tehtyjä sopimuksia kutsuttiin aluerakentamissopimuk-

siksi. Aluerakentamissopimuksilla tarkoitettiin kaikkea alueittain tapahtuvaa rakentamista, 

jossa pyrittiin koko alueen suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Aluerakentamista on kuiten-

kin ollut jo ennen rakennuslain voimaantuloa.  Ensimmäisiä aluerakentamiskohteita olivat 

1920-luvulla rakennettu Helsingin Käpylän puutarhakaupunki sekä Helsingin Olympiakylä 

ja Espoon Tapiolan puutarhakaupunki 1930-luvun lopulla. Pääsääntöisesti aluerakentaminen 

kuitenkin tapahtui kunnan omistamilla mailla 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa. (Härkönen 

2015.) 

 

1960- ja 1970-luvuilla kasvavissa kunnissa rakennettiin lähiöitä nopeasti. Aluerakentamis-

sopimusten avulla saatiin riittävästi yhtenäisiä alueita uusien asuinalueiden rakentamiseen. 

Samoihin aikoihin rakennusyritykset alkoivat hankkia laajoja maa-alueita, jotta rakennus-

tuotannon jatkuminen sekä kilpailuasema rakennusmarkkinoilla pystyttiin turvaamaan. 

1970- ja 1980-luvuilla Etelä-Suomessa rakennetuista asuinnoista suuri osa on rakennettu 

aluerakentamisena. Ilman aluerakentamissopimuksia, yksityisiä maita ei olisi pystytty kaa-

voittamaan, sillä kunnat olisivat muuten joutuneet vaikeuksiin. (Härkönen 2015.) 

 

Maankäyttösopimusten ansiosta kunnilla syntyi mahdollisuus pitkäjänteiseen asuntotuotan-

non suunnitteluun ja sääntelyyn. Rakentajat alkoivat osallistua kunnallisteknisien kustan-

nusten kattamiseen ja samalla pystyttiin sopimaan kunnalle tulevista alueluovutuksista. 

Kaikki eivät olleet kuitenkaan tyytyväisiä maankäyttösopimuksista aiheutuviin seurauksiin. 

Kritiikkinä oli esimerkiksi, että suuria rakennusliikkeitä olisi suosittu eivätkä pienet ja kes-

kisuuret rakennusliikkeet pystyneet rakentamaan valtion lainoittamaa asuntotuotantoa. Li-

säksi kritisoitiin rakentajan rakennusoikeuksien velvollisuuksien ja maksujen siirtyvän suo-

raan asuntojen hintoihin ja näin ollen asukkaiden maksettavaksi. Ilman maankäyttösopimuk-

sia ja -maksuja nämä kustannukset olisi katettu verovaroista ja näin ollen ne olisivat olleet 

kaikkien kuntalaisten maksettavana. (Härkönen 2015.) 

 

Rakennuslain aikaan maankäyttösopimuksilla oli oikeuskäytännön laillisuus lähinnä yksi-

tyisoikeudellisina sopimuksina. Tällöin maankäyttösopimuksia koskevat riidat perustuivat 

usein väitteisiin siitä, että kunnallisesta maankäytöstä oli päätetty muussa kuin rakennuslain 
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mukaisessa järjestyksessä. Oikeuskäytännössä tätä vastaan vakiintui kuitenkin väite siitä, 

ettei sopimuksella ole voitu ratkaista laadittavan kaavan sisältöä. (Hovila 2013.) 

 

1980- ja 1990-luvuilla rakentaminen muuttui uudisrakentamisesta keskusta-alueiden tiivis-

tämiseen, korjausrakentamiseen ja olemassa olevan ympäristön uudistamiseen. Laajojen alu-

eiden maankäyttösopimuksista siirryttiin raakamaa-alueita käsitteleviin sopimuksiin raken-

tamisen määrän vähentyessä. Maankäyttösopimuksia alettiin tehdä matkailukeskuksien, lo-

makylien, liikekeskuksien ja hotellien toteuttamiseksi. Rakennusliikkeiden ja suurien maan-

omistajien lisäksi myös kuntien sopijapuoliksi tulivat yksittäiset omakotitonttien omistajat.  

1990-luvulla olleella taloudellisella lamallakin oli vaikutus maankäyttösopimusten sisäl-

töön, kun maankäyttömaksujen maksuaikatauluissa jouduttiin joustamaan. (Härkönen 

2015.) 

 

Maankäyttösopimukset olivat vakiintuneet yleisiin kaavoitusperiaatteisiin, vaikka niiden 

keskeiset tavoitteet määritettiin rakennuslaista poikkeavalla tavalla. Tätä perusteltiin sillä, 

etteivät rakennuslain säännökset kaavoituksen ja maankäytön toteuttamisesta aiheutuvista 

kustannuksista sekä arvonnousun perimisestä ollut kuntien mukaan oikeansuuntaisia. (Här-

könen 2015.) 

 

Kunnan harkintavallan väärinkäytöksen seurauksena oikeuskäytännön linja maankäyttöso-

pimusten hyväksyttävyyteen tiukentui 1990-luvulla. Aiemmin kunnat olivat edellyttäneet 

maanomistajilta sopimuksen tekemistä laissa säädettyä suuremmasta maksuvelvollisuudesta 

asemakaavamuutoksen ehtona. 1990-luvun oikeuskäytännöistä maankäyttömaksujen peri-

misen osalta seurasi, ettei maankäyttösopimusta saanut vaatia laadittavan kaavan ehtona, 

kunnallistekniikan korvauksista voitiin sopia vain tietyissä rajoissa eikä arvonnousun peri-

minen maankäyttösopimuksin ollut mahdollista. (Hovila 2013.) 

 

Rakennuslaki oli kielteinen rakennusoikeuden myymisen suhteen. Tästä huolimatta kunnat 

yleisesti edellyttivät maanomistajalta erityisiä korvauksia kaavasta tai kaavamuutoksesta ai-

heutuvasta arvonnoususta eli pääasiassa rakennusoikeudesta. Kunnat hyväksyivät esimer-

kiksi periaatepäätöksiä, joiden mukaan maksusitoumus oli kaavan laatimisen ja hyväksymi-

sen edellytyksenä. Nämä lakiin perustumattomat käytännöt kestivät vuosikymmeniä ennen 

kuin niihin puututtiin 1990-luvulla. (Hovila 2013.) 

 

Oikeudellisen puuttumisen maankäyttösopimuksiin kasvaessa 1990-luvulla jäi kuitenkin 

maankäyttösopimusten periaatteellinen tavoite huomaamatta. Tämä tavoite oli oikeudenmu-

kainen kustannustenjako kaavoituksessa. Tämän vuoksi 1.1.2000 voimaan tulleeseen Maan-

käyttö- ja rakennuslakiin säädettiin 11 §, jolla ei tavoiteltu suurta muutosta käytäntöihin, 

vaan oikeudenmukaiseksi koetun käytännön vahvistamista lain tasolle. (Hovila 2013.) 

2.7.2 Maankäyttö- ja rakennuslain alkuaika 

Ennen maankäyttö- ja rakennuslakia ei ollut selvää ovatko maankäyttösopimukset sallittuja, 

kun niistä ei rakennuslaissa ollut säädetty. Vasta Maankäyttö- ja rakennuslaissa maankäyt-

tösopimusten olemassaolo tunnustettiin. Tällöin laissa ilmaistiin, etteivät kaavoitukseen ja 

kaavojen toteuttamiseen liittyvät maankäyttösopimukset voi syrjäyttää kaavoitukselle laissa 

asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Uutena asiana oli, että maankäyttösopimuksista 

täytyy tiedottaa kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä. 2000-luvun alussa 

ei kuitenkaan määritelty mitä maankäyttösopimuksissa voidaan sopia tai missä vaiheessa 

sopimukset täytyy tehdä. (Härkönen 2015.) 



19 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavoitukselta odotettiin avoimuutta ja vuorovaikutusta. 

Kunnalle ja yksityisen maanomistajalle avoimuus ja vuorovaikutus olivat kuitenkin ristirii-

taista. Maankäyttösopimuksilla ei enää voitu sopia etukäteen kaavan sisällöstä vaan piti 

odottaa, että kaavoitusmenettely oli edennyt tarpeeksi pitkälle ja kaava ollut julkisesti näky-

villä. Maankäyttö- ja rakennuslain 11 §:n tavoitteena olikin selkeyttää sopimusten asemaa 

sekä merkitystä suhteessa kaavoitukseen. (Härkönen 2015.) 

 

Maankäyttösopimusten käyttö kaavoituksessa lisäsi tasa-arvoa kunnan ja yksityisen maan-

omistajan maiden välille. Maanomistajille aiheutuvan hyödyn perusteella perittävät kustan-

nukset olivat oikeudenmukaisia ja niillä pystyttiin ohjaamaan kuntien kehityksen kannalta 

toivottuja toimintoja. (Härkönen 2015.) 

 

2000-luvun alussa koettiin, että Maankäyttö- ja rakennuslain maapoliittinen säännöstö loi 

kohtuulliset edellytykset kunnalle hankkia yhdyskuntarakentamiseen tarpeellisen maan 

omistukseensa ennen sen asemakaavoitusta. Käytettävissä oli mahdollisuus maan lunasta-

miseen sekä etuosto-oikeus yksityisten välisissä kiinteistökaupoissa. Näitä pakkotoimien 

käyttö oli melko vähäistä, mutta helpotti vapaaehtoisiin kauppoihin perustuvaa kuntien 

maanhankintaa. (HE 167/2002.) 

 

Ongelmaksi koettiin Suomessa huomattavissa määrin olevat kaavoitetut rakennusmaat, jotka 

olivat kunnallistekniikan piirissä. Näiden alueiden osalta maanomistajat eivät olleet haluk-

kaita rakentamaan tai vaihtoehtoisesti luovuttamaan alueita rakennettavaksi. Joillekin näistä 

alueista ei puolestaan ollut markkinakysyntää. Toteuttamattomista kaava-alueista aiheutui 

kunnille ylimääräisiä kustannuksia. Lisäksi vähäinen tonttien tarjonta nosti tonttien hintaa, 

jonka seurauksena kaavat saattoivat vanheta ennen niiden toteuttamista. Kaavojen laatimis-

prosessissa ei riittävän aikaisessa vaiheeseen liittynyt toteuttamisedellytysten varmistami-

nen, jonka vuoksi kaavojen toteuttaminen saattoi myös viivästyä tai jäädä toteuttamatta. (HE 

167/2002.) 

 

Kaavoituksesta aiheutuvat hyödyt sekä välittömät ja välilliset kustannukset eivät kohdan-

neet, jos kunta ei päässyt maanomistajan kanssa sopimukseen maanomistajan osallistumi-

sesta kustannuksiin. Tämän vuoksi kunnissa päädyttiin usein runsaaseen maankäyttösopi-

muskäytäntöön yksityistä maata kaavoitettaessa. (HE 167/2002.) 

 

Maankäyttösopimuksia tehtiin laajoista asemakaava-alueista yksittäisiin kiinteistöihin. 

Maankäyttösopimusten sisältö vaihteli tapauskohtaisesti. Yleensä niissä sovittiin kaavoituk-

sesta, kaavoituskustannuksista, sopimusalueen rakentamisesta ja rakentamisaikataulusta, 

alueluovutuksista, yhdyskuntatekniikan rakentamisesta ja sen kustannuksista, sopimuksen 

voimaantulosta ja mahdollisista purkuedellytyksistä sekä sopimussanktioista. (HE 

167/2002.) 

 

Ongelmaksi koettiin, ettei pelkillä maankäyttösopimuksilla päästy kaava-alueen maanomis-

tajien tasapuoliseen kohteluun. Esimerkiksi tilanteissa, joissa osa maanomistajista hyväksyi-

vät maankäyttösopimuksen, mutta osa ei hyväksynyt, oli mahdollista saada kaavasta aiheu-

tuva hyöty osallistumatta kustannuksiin, joihin sopimuksen tehneet maanomistajat olivat si-

toutuneet. (HE 167/2002.) 
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Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyllä 11 §:llä pyrittiin selkeyttämään sopimusten asemaa 

ja merkitystä suhteessa kaavoitusmenettelyyn. Tästä huolimatta maankäyttösopimusten oi-

keudellisia perusteita ajoittain kyseenalaistettiin oikeuskäytännön ja oikeudellisen tutkimuk-

sen piirissä. (HE 167/2002.) 

2.7.3 Nykytila 

Kun vuonna 2003 kumottiin Maankäyttö- ja rakennuslain 11 § ja tilalle tuli voimaan Maan-

käyttö- ja rakennuslain 12a luku, muutettiin lainkohtien maankäyttösopimusten oikeudellista 

asemaa. Merkittävin muutos, joka kohdistui maankäyttösopimuksiin, oli maanomistajan 

yleinen velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, mikä säädetään 

Maankäyttö- ja rakennuslain 91a §:ssä. Tämän lainmuutoksen jälkeen maankäyttösopimuk-

set eivät enää perustuneet pelkästään sopimusvapauteen, vaan ne ovat keino toteuttaa laissa 

asetettua velvollisuutta. (Hovila 2013.) 

2.8 Maapolitiikan vaikutus kuntatalouteen 

Maapolitiikalla on suuri vaikutus kuntataloudelle maanomistuksen kautta. Kunnalle aiheu-

tuu kuluja pääsääntöisesti kunnallistekniikan rakentamisen ja valmistelemisen toimenpi-

teistä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa maaperän kunnostus ja esirakentaminen. Kun-

nalle tuloja syntyy puolestaan tonttien vuokrauksesta ja myynnistä sekä yksityisen maan ta-

pauksessa maankäyttösopimuksista. Tuloihin vaikuttavat tonttityyppi ja etenkin asuinton-

teissa asuntokantatyypit. (Riipi 2018.) 

 

Yksittäisiä asemakaavoja tarkasteltaessa, huomioidaan tulojen sekä kulujen tasapaino. 

Kaava ei saa olla tappiollinen. Kunnalle on kannattavaa sekä omistaa maata, että harjoittaa 

maapolitiikkaa aktiivisesti. Tehokasta kuntapolitiikkaa harjoittavat kunnat saavat huomatta-

via tuloja maaomaisuudestaan. Kunta saattaa kuitenkin joutua hankkimaan myös tuottama-

tonta maata, jonka vuoksi sitä ei voida tarkastella liiketaloudelliselta kantilta. Maa-alueiden 

käyttöä pystytään hallitsemaan taloudellisesta näkökulmasta esimerkiksi kuntien sisäisillä 

vuokrilla. Tällöin hallintokunnilta veloitetaan vuokria käytön mukaan, jolloin syntyy rahan 

siirtämistä kunnan sisällä. (Riipi 2018.) 

 

Maankäyttömaksuista saatavat korvaukset eivät aina kata kaikkia kunnallistekniikan ja pal-

veluiden rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Maan myynti ja vuokraaminen ovat kun-

tatalouden kannalta usein edullisempia vaihtoehtoja kuin maankäyttösopimukset. Kuntata-

louden kannalta on kannattavaa harjoittaa aktiivista ja johdonmukaista maapolitiikkaa tästä 

näkökulmasta. (Riipi 2018.) 

 

Perinteistä maapolitiikkaa käytettäessä asemakaavasta aiheutuva arvonnousu kohdistuu ko-

konaan kunnalle. Kun käytetään maankäyttösopimuksia, saa kunta kaavan tuomasta arvon-

noususta vain osan. Tämä osuus on yleensä noin 40–60 %. Molemmissa tilanteissa kunnalla 

on kuitenkin mahdollisuus käyttää arvonnousu kattamaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia 

alueen kunnallisteknisiä ja palvelurakentamisen kustannuksia. (Keskinen 2010.) 

 

Kaavamuutostilanteissa maankäyttösopimusten tekeminen on yleensä toimiva ratkaisu. Täl-

löin alueiden kadut ja kunnallistekniikan runkoverkosto on jo rakennettu. Tämän vuoksi 

kunnalle aiheutuvat kustannukset jäävät tällaisessa tilanteessa paljon pienemmiksi kuin uutta 

aluetta rakentaessa. Mikäli kyseessä on kuitenkin rakentamaton raakamaa-alue, perinteinen 
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maanhankintaan perustuva maapolitiikka on yleensä taloudellisesti järkevin vaihtoehto. Täl-

löin yleensä alueen kehittäminen edellyttää kunnalta merkittäviä investointeja. (Keskinen 

2010.) 

 

Maanhankinnasta sekä maankäyttösopimuksista aiheutuvia tulo- ja menovaikutuksia voi-

daan vertailla arvioimalla muun muassa alueen maanhankintakustannukset, alustavat tont-

tien myynti- ja vuokratulot, alueen esirakentamisesta aiheutuvat kustannukset, sekä kunnal-

listekniikan ja palvelurakentamisen kustannukset. Lisäksi arvioinnissa voidaan huomioida 

esimerkiksi verotuloja, kunnallistekniikan ylläpitokustannuksia, maanvuokratuloja sekä jul-

kisten palveluiden toimintamenoja tietyllä aikavälillä. (Keskinen 2010.) 

 

Vaikutusten arvioinnilla pystytään selvittämään maapoliittisten ratkaisujen ja tulevaisuuden 

yhdyskuntarakenteen kuntataloudellisia vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vaiku-

tusten arvioinnissa pitää kuitenkin muistaa, että kyse on aina tapauskohtaisesta tarkastelusta. 

Tulot ja menot voivat vaihdella suuresti esimerkiksi alueen sijainnin, tulevan käyttötarkoi-

tuksen ja rakentamisen tehokkuuden mukaan. Eri kunnissa raakamaan hintataso ja maan-

käyttösopimusten periaatteet vaihtelevat ja joskus rakennuskustannuksissakin saattaa olla 

eroja eri puolilla Suomea. (Keskinen 2010.) 

 

Kun tarkastellaan kuntien roolia kilpailun edistämisen kannalta, kunta toimii alueen mark-

kinoiden osapuolena muun muassa maakaupoissa ja maankäyttösopimuksissa yrityksen 

kanssa samalla tasolla. Usein kuitenkin unohdetaan, että näiden lisäksi kunta toimii markki-

noiden institutionaalisena järjestäjänä, jolla on vastuu niiden pitkäjänteisestä toimintaky-

vystä. Tämän vuoksi kunnille asetetaan usein ristiriitaisia vaatimuksia alueidensa markki-

noiden toimivuutta edistävinä toimijoina. Esimerkiksi kaupan alalla vaaditaan kunnalta no-

peaa reagointia markkinoiden muutoksiin sekä uusien markkinoiden esiintuloon. Tämän li-

säksi vaaditaan kuitenkin myös vakautta ja ennustettavuutta markkinoilla. (Mäntysalo & 

Mattila 2016.) 

2.9 Asemakaavan osapuolet 

Usein ihmiset kiinnostuvat kaava-asioista, kun muutoksia on tulossa heidän omaan elinym-

päristöönsä (Rytkölä 2018). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen suunnittelun 

lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmistettaessa pitää tie-

dottaa ja järjestää lain edellyttämällä tavalla. Tällöin maanomistajilla ja niillä, joiden asumi-

seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa on mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 

suullisesti mielipiteensä asiasta. Lisäksi viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suun-

nittelussa käsitellään, on samat oikeudet. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999b.) 

2.9.1 Kaavoittaja 

Kunnalla on velvollisuus huolehtia yleis- ja asemakaavojen laatimisesta alueellaan. Kaavan 

yleensä laatii kunnan palveluksessa oleva kaavoittaja tai ulkopuolinen konsultti. Kunnan 

kaavoittajan vastuulla on myös osallistumisen ja muun tarpeellisen yhteistyön järjestäminen 

kunnan hallintokuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Tilanteissa, joissa käytetään ulko-

puolista konsulttia kaavan laatimisessa, sovitaan hänen tehtävänsä toimeksiannossa. (Tulkki 

& Vehmas 2007.) 
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Kaavoittajalla on keskeinen rooli vuorovaikutuksessa. Kaavoittaja tiedottaa kuntalaisille 

kaavoituksesta, kerää ja analysoi asukkaiden sekä muiden osallisten näkemyksiä suunnitte-

lua varten, järjestää osallistumistilaisuudet ja toimii niiden vetäjänä. Kaavoittajan tehtävänä 

on myös neuvotella suunnittelijoiden, kunnan hallintokuntien ja valtion virkamiesten kanssa 

sekä sovitella osapuolten välisiä riitoja. Lisäksi kaavoittaja esittelee kaava-asioita luottamus-

henkilöille kunnan toimielinten kokouksissa sekä toimii yleensä virallisena esittelijänä 

kaava-asioista käsittelevässä lautakunnassa. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

2.9.2 Osalliset 

Osallisten asemassa ja osallistumisen tavoissa on eroja. Samalla henkilöllä on mahdollista 

olla osallinen usealla eri perusteella kuten asukkaana, yrittäjänä tai järjestön edustajana. 

Kaava-alueen maanomistajat sekä -haltijat ovat aina osallisia. Maanomistajia ovat muun mu-

assa tontinomistajat, taloyhtiöt, maatalousyrittäjät ja yritykset kuten rakennusliikkeet ja kiin-

teistöyhtiöt. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Osallisia ovat myös kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa. Heitä ovat muun muassa kaava-alueen tai kaavan vaikutusalueen 

asukkaat, ulkoilijat tai virkistyskäyttäjät sekä alueella toimivat yritykset ja laitokset sekä nii-

den työntekijät. Mikäli kaava vaikuttaa yli kunnan rajojen, voivat myös naapurikunnassa 

asuvat tai siellä toimivat yritykset olla osallisia. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Yhteisöt ovat osallisia omaa toimialaa koskevissa tapauksissa. Tällaiset yhteisöt voivat esi-

merkiksi edustaa maanomistajia, asukkaita tai tiettyjä intressejä, kuten omakoti-, asukas- tai 

luonnonsuojeluyhdistykset tekevät. Yhteisöjä voivat olla myös yritykset, jotka vastaavat esi-

merkiksi tietoliikenteestä, energian jakelusta tai vesihuollosta. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Viranomaiset ovat osallisia suunnittelun koskiessa heidän toimialaansa. Tällaisia viranomai-

sia ovat esimerkiksi kunnan omat hallintokunnat, valtion sektoriviranomaiset, maakuntien 

liitot sekä naapurikunnat. Viranomaisille on keskeistä osallistua kaavoista järjestettäviin vi-

ranomaisneuvotteluihin sekä kaavoista annettavat lausunnot. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

2.9.3 Päätöksentekijät 

Kunnanvaltuustolla, kunnanhallituksella ja lautakunnalla on päätösvalta keskeisissä kaavoi-

tusta koskevissa asioissa. Päätösvalta on luottamushenkilöillä. Kunnan viranhaltijat esittele-

vät ja valmistelevat päätösesityksen. Toimielimien päätösvalta voidaan siirtää johtosään-

nöllä myös viranhaltijalle. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Kunnanvaltuusto hyväksyy yleis- ja asemakaavat. Muut kuin vaikutukseltaan merkittävät 

asemakaavat voidaan siirtää johtosäännöllä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja lauta-

kunnalle. Lisäksi kuntien yhteisen yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin, mikäli 

kunnat ovat näin päättäneet. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Kunnan toimielimet päättävät myös muun muassa kaavoitukseen ryhtymisestä, hyväksyvät 

kaavan tavoitteet, valitsevat vaihtoehdot ja päättävät kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen näh-

täville asettamisesta. Näitä valmistelua koskevia päätöksiä tekevät usein myös kaavoja val-

mistelevat viranhaltijat. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

 

Jotta kunnan luottamushenkilöt pystyvät tekemään päätöksiä, tarvitsevat he tietoa sekä kaa-

vasta että osallisten näkemyksistä. Nämä tiedot he saavat yleensä kaavoittajan välityksellä 
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kaava-asiakirjoista, kokouksen esityslistoista ja kaava-asian esittelijältä. Lisäksi luottamus-

henkilöille tieto osallisten näkemyksistä tulee suorina yhteydenottoina, osallistumistilai-

suuksista sekä tiedotusvälineistä. (Tulkki & Vehmas 2007.) 

2.9.4 ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tehtävänä on edistää ja ohjata 

kunnan alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. ELY-keskuksen on 

valvottava, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomi-

oon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, muut alueiden käyttöä ja rakentamista koske-

vat tavoitteet sekä kaavoitusasioiden ja rakennustoimen hoitoa koskevat säännökset. Tällä 

valvotaan kuntien kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon laillisuutta. (Haapanala 2013.) 

 

ELY- keskuksen ensisijainen ohjausmuoto kuntien kaavoitukseen on viranomaisneuvottelut. 

Sekä yleiskaavaa että asemakaavaa laadittaessa on kunnan oltava yhteydessä ELY-keskuk-

seen niissä tilanteissa, joissa kaava koskee valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueiden-

käyttötavoitteita, on valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä tai on 

muutoin erityisen merkittävä yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, luonnonarvojen tai 

kulttuuriympäristön kannalta. Näissä tilanteissa on järjestettävä viranomaisneuvottelut ELY-

keskuksen ja kunnan kesken ja neuvotteluihin täytyy kutsua ne viranomaiset, joiden toimia-

laa asia saattaa koskea. (Haapanala 2013.) 
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3 Tutkimustulokset 
Tutkimusaineistoa kerättiin 14 Suomen suurimmasta kaupungista: Espoo, Helsinki, Joensuu, 

Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vaasa ja 

Vantaa. Tulokset perustuvat kaupunkien edustajien kanssa pidettyihin haastatteluihin sekä 

kaupunkien maapoliittisiin ohjelmiin. Jokaisesta kaupungista osallistui 1–2 henkilöä haas-

tatteluun. 

 

Haastatteluissa käytiin läpi, miten maankäyttömaksut määräytyvät eri kaupungeissa. Haas-

tatteluissa keskusteltiin siitä, perustuuko eri kaupungeissa maankäyttömaksun suuruus 

maanarvon nousuun vai kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sekä huomioidaanko maankäyt-

tömaksuissa esimerkiksi joitain mahdollisia kuluja, joita muun muassa purkukustannuksista 

saattaa aiheutua maanomistajalle. Lisäksi keskusteltiin siitä, mikä taho eri kaupungeissa 

määrittää maankäyttömaksun määrän sekä koetaanko kaupungeissa tällä hetkellä muutostar-

vetta maankäyttömaksujen määräytymisperusteille sekä suuruudelle. Haastattelurunko on 

liitteenä 1. 

 

Haastatteluista saatuja tietoja on verrattu kaupunkien maapoliittisiin ohjelmiin ja niistä saa-

dut tulokset on koottu kaupungeittain tässä luvussa. Keskeisiä teemoja, joihin on keskitytty 

eri kaupunkien osalla ovat: tehdäänkö maankäyttösopimuksia ensimmäisen asemakaavan 

yhteydessä, maankäyttömaksujen määräytymisen lähtökohdat, maankäyttömaksujen maksu-

aikataulut, mahdolliset vähennykset maankäyttömaksuista, täydennysrakentamisen kannus-

tuskeinot, maankäyttömaksusta ja -sopimuksista neuvottelevat tahot sekä maankäyttömak-

sujen määräytymisperusteiden muutostarpeet. 

3.1 Espoo 

Espoossa maankäyttösopimus tehdään uudesta kaavasta tai asemakaavan muutoksesta mer-

kittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa. Espoossa maankäyttömaksu perustuu läh-

tökohtaisesti maanarvon nousuun, josta maanomistaja saa hyötyä. Mikäli hankkeesta kuiten-

kin aiheutuu mittavia kunnallisteknisiä kustannuksia, saattaa sopimuskorvausprosentti 

nousta ylöspäin. Merkittävän hyödyn rajana on 250 000 €, jota pidetään sopimuskynnyksenä 

Espoossa. Maankäyttömaksua peritään vain sopimuskynnyksen ylittävältä osalta. Tällä mah-

dollistetaan esimerkiksi pienen rakennusoikeuden lisäys ilman tarvetta maankäyttösopimuk-

selle tai yhden omakotitalon rakentamisen alueen sijainnista ja laadusta riippuen. (Espoon 

kaupunki 2015.) 

 

Espoossa on yleisenä käytäntönä, että sopimuskynnyksen ylittävästä osasta peritään maan-

omistajalta maankäyttömaksuna 40 % hänen saamasta hyödystä. Perittävä korvaus saattaa 

kuitenkin olla suurempi, mikäli kunnallisteknisten kustannusten kattaminen tätä vaatii. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissakin mainittu 60 % saadusta hyödystä toimii kuitenkin maan-

käyttömaksun ylärajana. Mikäli vastaan tulee hanke, josta aiheutuvat kunnallistekniset rat-

kaisut palvelevat vain kyseistä hanketta, saatetaan kyseisen hankkeen kohdalla käyttää jopa 

60 % ylittävää korvausprosenttia. (Espoon kaupunki 2015.) 

 

Espoossa lähtökohtana on, että maankäyttömaksu pitää suorittaa 3–6 kuukauden kuluessa 

kaavan lainvoimaiseksi tulosta. Korvauksen suorittaminen on sidottuna indeksiin ja suurissa 

sopimuksissa voidaan suoritukset jakaa useampaan erään ja pidemmälle ajalle. Erityista-
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pauksissa maksuaikataulu voidaan Espoossa sopia myös kiinteistön luovutukseen tai raken-

nusluvan myöntämiseen. Takaraja sopimuskorvuksen suorittamiselle asetetaan kuitenkin jo-

kaisen maankäyttösopimuksen teon yhteydessä. (Espoon kaupunki 2015.) 

 

Alueelle tehdyn kaavoituksen tuoma hyöty arvioidaan yleensä kauppa-arvo menetelmällä. 

Ensin määritellään sopimuskohteen arvo ennen uutta kaavaa tai kaavamuutosta ja tämän jäl-

keen määritellään arvo kaavamuutoksen jälkeen. Kohteen arvonnousu saadaan uuden arvon 

ja alkuperäisen arvon erotuksena. Maanomistajan saamaksi hyödyksi katsotaan arvonnousu, 

josta on vähennetty mahdolliset kustannustekijät, jotka aiheutuvat kaavan saattamisesta to-

teuttamiskelpoiseksi. (Espoon kaupunki 2015.) 

 

Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen hintavyöhykekartta teetetään muutaman vuoden vä-

lein. Lisäksi Espoossa on teetetty asuntotonttien hintavyöhykekartta. Nämä toimivat virka-

miesten apuna kohteiden arvonmäärityksessä. Alueilla, joilla tapahtuu paljon kauppaa, arvi-

oita peilataan aiemmin toteutuneisiin kauppahintoihin ja muodostetaan näihin perustuen ar-

vio. Haastavissa tapauksissa voidaan kuitenkin tilata erikseen ulkopuolisia kiinteistöarvioita 

tukemaan omia arvioita sekä lähtöarvosta että uuden kaavan mukaisesta arvosta. (Vikman 

2020.) 

 

Maankäyttösopimuksia tehtäessä kaavamuutoksien suunnittelukulut huomioidaan vähen-

nyksinä Espoon maankäyttömaksuissa siltä osin, mitä katsotaan kohtuullisiksi. Suunnitte-

lusta hyväksytään ne kulut mitkä nimenomaan liittyvät kyseisen kaavan suunnitteluun. Esi-

merkiksi pienissä kaavoissa suunnittelukulut voivat tapauskohtaisesti nousta huomattavan 

suureksi hankeen laajuuteen nähden. Rakennettujen kiinteistöjen osalta purkukulut yleensä 

huomioidaan maankäyttömaksujen vähennyksissä Espoossa. Tällöin voidaan pyytää purku-

urakoitsijoilta tarjoukset, jonka mukaan vähennys huomioidaan maankäyttösopimuksia teh-

täessä. Pilaantuneesta maasta (pima) aiheutuvia kuluja ei Espoossa hyväksytä, sillä maan 

katsotaan olevan pilaantunut kaavahankkeesta riippumatta. Kuten laissa on säädetty, pilaan-

tuneesta maasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Espoossa pilaantuneen maan aiheuttaja, 

tai mikäli aiheuttajaa ei tiedetä, vastuu on maanomistajalla. (Vikman 2020.) 

 

Täydennysrakentamisen edistämiseksi otetaan Espoossa useita asioita huomioon maankäyt-

tömaksujen vähennyksissä. Esimerkiksi lisäkerrosten rakentaminen olemassa olevaan raken-

nukseen saattaa olla haastavaa. Tällöin saattaa aiheutua huomattavia kustannuksia, joita voi-

daan huomioida vähennyksinä maankäyttömaksua määrittäessä. Hissien rakentaminen saat-

taa olla myös tarpeellista rakennuksen kerrosluvun kasvaessa, jolloin hissinkin rakentami-

sesta aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää maankäyttömaksuista. (Espoon kaupunki 

2015.) Yleinen tapa täydennysrakentamiselle on kuitenkin rakentaa uusi rakennus vanhan 

maantasaisen pysäköintialueen kohdalle. Tämä saattaa edellyttää rakenteellista pysäköintiä 

maantasopysäköinnin sijasta. Tällöin sekä olemassa oleville että uusille autopaikoille tulee 

rakennuttaa pysäköintilaitos. Tämä on kuitenkin kallista, joten täydennysrakentamisen edis-

tämiseksi voidaan nykyisten olemassa olevien rakennusten korvaavien autopaikkojen raken-

teelliset kustannuksia vähentää maankäyttömaksuista. Tällöin kustannuksia tarkastellaan ta-

pauskohtaisesti. (Vikman 2020.) 

 

Opiskelija-asuntojen kohdalla maankäyttömaksuissa huomioidaan Asumisen rahoitus- ja ke-

hittämiskeskuksen (ARA) hinnoittelu Espoossa. Kun nykyisen kaavan mukaiset rakennukset 

ovat ARA käytössä sekä uuden kaavan mukaiset rakennukset ovat ARA käytössä, huomioi-

daan laskelmissa myös ARA:n mukaiset hinnat. Tämän lisäksi myös suurien hankkeiden 
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kohdalla, joissa asumisen määrä on merkittävä, kaupunki ohjaa maankäyttösopimuksilla 

osan yksityiselle tulevasta lisärakennusoikeudesta ARA tuotantoon, jolloin nämä ARA tuo-

tantoon osoitettavat kohteet arvioidaan ARA:n määrittämällä tonttihinnalla. (Vikman 2020.) 

 

Maankäyttösopimuksista Espoossa vastaa pääsääntöisesti Espoon kaupungin tonttiyksikkö, 

joka kuuluu teknisen ympäristötoimen esikuntaan. Virkamiehet määrittävät maankäyttöso-

pimuskorvauksien perusteet sekä neuvottelevat maankäyttösopimukset maanomistajien 

kanssa. Lisäksi tapauskohtaisesti eri alueiden projektinjohtajat saattavat olla mukana maan-

käyttösopimusten määrittämisessä, sillä he toimivat kyseisellä alueella, jolloin heillä saattaa 

olla parempaa tietoa toimintaympäristöstä. Teknisen toimen johtaja on kaupunginhallituksen 

esittelijänä kaava-asioissa sekä hyväksyy jokaisen maankäyttösopimuksen itse, jolloin hä-

nellä on ratkaisuvalta siitä, hyväksytäänkö maankäyttösopimus ja viedäänkö se kaupungin-

hallituksen käsittelyyn. Lopuksi Espoon kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttösopimuk-

set. (Vikman 2020.) 

 

Espoossa maankäyttömaksujen määräytymisperusteita on tarkoituksena päivittää valtuusto-

kausittain. Edellinen päivitys on tapahtunut vuonna 2015 ja vuonna 2019 oli tarkoituksena 

päivittää määräytymisperusteita uudestaan. Niitä ei kuitenkaan ole vielä päivitetty, mutta 

vuoden 2021 aikana Espoossa olisi maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden päivityk-

set tarkoitus saada etenemään. (Vikman 2020.) 

 

Espoon kaupunki ei ole vielä julkistanut uusia maankäyttömaksujen periaatteita, jonka 

vuoksi Vikman (2020) ei voi kertoa uusien periaatteiden päivityksistä. Lähtökohtana heillä 

kuitenkin on pyrkiä selkeyttämään ja kehittämään prosessia erityisesti arvonleikkausprosen-

tin osalta ja tuomaan ennakoitavuutta sopimuskorvauksen perusteiden määräytymiselle. 

(Vikman 2020.) 

 

Markkina-arvojen muutokset vaikuttavat maankäyttömaksujen suuruuteen, koska arvonnou-

sun määrittäminen perustuu kohteiden markkina-arvoon. Taloussuhdanteet voivat tätä kautta 

vaikuttaa maankäyttömaksujen suuruuteen. Isossa kuvassa ne näkyvät esimerkiksi siten, että 

toimistokysyntää on lähinnä parhailla alueilla, joita ovat Keilaniemi, Otaniemi sekä Leppä-

vaara. Tästä seurauksena on esimerkiksi Länsiväylän varrella olevat toteutumattomat toi-

mistokaava-alueet. (Vikman 2020.) 

3.2 Helsinki 

Helsingissä maankäyttösopimukset perustuvat kaavoituksen tuomaan arvonnousuun. Sopi-

mukset neuvotellaan maanomistajan kanssa, mikäli uuden kaavan tuoma arvonnousu on 

merkittävä. Merkittävän hyödyn rajana pidetään 700 000 €. Kaupunki perii maanomistajalta 

korvausprosenttina merkittävän hyödyn ylittävältä osalta 35 % arvonnoususta, mutta mikäli 

kyseessä on ensimmäisen asemakaavan laatiminen kyseiselle alueelle tai suunnittelutarve-

ratkaisun tekeminen, kaupunki perii 50 % siitä arvonnoususta, joka ylittää 700 000 €. Täy-

dennysrakentamisen edistämiseksi, niissä tapauksissa, joissa kyse on asuntorakentamisesta, 

merkittävän hyödyn rajana on 1 000 000 €. (Helsingin kaupunki 2014.) 

 

Helsingissä maankäyttömaksu suoritetaan kaupungille sen jälkeen, kun asemakaava on saa-

nut lainvoiman. Mikäli kyseessä on alueen ensimmäinen asemakaava. maankäyttömaksu pe-

ritään usein raakamaa-alueina, jotka ovat tärkeitä kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen 

kannalta. Korvausten lisäksi maanomistajan on luovutettava kaupungille kaikki omista-
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mansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet korvauksetta. Tässä kuitenkin enimmäismää-

ränä on 50 % maanomistajan maapinta-alasta kyseisellä asemakaava-alueella, kun kyseessä 

on alueen ensimmäinen asemakaava. (Helsingin kaupunki 2014.) Asemakaavan muutosti-

lanteissa luovutettavien yleisten alueiden pinta-alan enimmäismäärä on 35 % (Federley 

2020.) Lisäksi korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei saa ylittää maan-

omistajalle kyseisellä asemakaava-alueella osoitetun rakennusoikeuden määrää (Helsingin 

kaupunki 2014).  

 

Helsingin kaupunki tekee kohteiden arviointityön pääsääntöisesti itse omana asiantuntija 

työnä. Kaupunki määrittelee arvonnousun vakiintuneiden arviointiperiaatteiden mukaisesti 

virkatyönä ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisia arvioitsijoita. Kohteen nykyarvo määritel-

lään nykyisen markkina-arvon mukaisesti tarkastelemalla alueen toteutuneita kauppoja. Uu-

den kaavan mukainen tilanne arvioidaan vastaavasti, mutta arviossa voidaan huomioida 

myös kaavan toteuttamiseen liittyviä kustannuksia. Arviointityössä verrataan aiempiin sopi-

muksiin ja lähtökohtana on tasapuolinen ja yhdenmukainen kohtelu. (Federley 2020.) 

 

Helsingissä purkukustannukset huomioidaan vähennyksinä maankäyttömaksuja määritettä-

essä. Purkukustannuksien kohdalla käytetään kiinteää vähennystä 20 € per kuutio, vaikka 

todelliset kustannukset saattavatkin olla suuremmat. Suunnittelu- ja maaperän puhdistuskus-

tannuksia ei lähtökohtaisesti hyväksytä vähennyksenä eli ne jäävät maanomistajalle makset-

tavaksi. Mikäli kaava edellyttää vanhan rakennuksen säilyttämistä, vanhan rakenteen rajoit-

teet voidaan ottaa huomioon uuden käyttötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden mark-

kina-arvoa alentavana. Alennus on noin 10–20 %. (Federley 2020.) 

 

Helsingin kaupunki määrittää kaavoitusprosessin aikana asemakaava-alueen tavoiteltavan 

asuntotuotannon hallintamuototavoitteen, jota maanomistajan velvoitetaan maankäyttösopi-

muksessa toteuttamaan omistamalleen alueelle. Jos maanomistajaa velvoitetaan toteutta-

maan esimerkiksi ARA-asuntotuotantoa, niin näissä tilanteissa ei käytetä normaalia markki-

nahintaa maankäyttömaksujen määräytymiseen vaan sen tilalla käytetään edullisempaa 

ARA-hinnoittelua.  Velvoitteet kirjataan maankäyttösopimuksiin ja näitä vahvistetaan sank-

tioehdoilla, jotta ne toteutuvat aikataulun mukaisesti. (Federley 2020.) 

 

Helsingin maankäyttösopimukset valmistellaan tonttiyksikön maanhankintatiimissä sen jäl-

keen, kun asemakaavan muutosehdotus on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa. 

Päätösvalta jakautuu kuitenkin kolmeen tasoon: tonttipäällikkö voi hyväksyä maankäyttöso-

pimukset, joissa korvaus ja siinä olevat aluejärjestelyt ovat maksimissaan 1 500 000 €, kau-

punkiympäristölautakunta hyväksyy sopimukset, joissa kokonaisarvo on 1 500 000 € – 

2 000 000 € ja yli 2 000 000 € olevat sopimukset menevät kaupunginhallitukselle hyväksyt-

täväksi. (Federley 2020.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytymisperusteet on Helsingissä viimeksi päivitetty vuonna 

2014. Maankäyttösopimuksien menettely on ollut melko vakiintunutta Helsingissä, ja peri-

aatteet ovat pysyneet ennallaan pitkään. Lisäksi koetaan, että Helsingin kaupungin menettely 

on hyvin ennakoitavissa sekä maksujen suuruutta on pidetty kohtuullisena, jonka vuoksi 

maankäyttömaksujen määräytymisperusteisiin ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia 

tällä hetkellä. (Federley 2020.) 
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Taloussuhdanteiden muutosten seurauksena markkina-arvot saattavat muuttua. Tällä on vai-

kutusta maankäyttömaksujen suuruuteen. Muuten taloussuhdanteiden vaikutusta ei ole 

maankäyttömaksujen määräytymisen perusteissa Helsingissä. (Federley 2020.) 

3.3 Joensuu 

Joensuun kaupunki asemakaavoittaa lähtökohtaisesti omistamiaan maita, jonka vuoksi en-

nen asemakaavoituksen aloittamista, kaupunki pyrkii hankkimaan maat omistukseensa. Yri-

tysten omistamien asemakaavoittamattomien alueiden osalta voidaan tehdä sopimuksia ase-

makaavoittamiseen, mikäli siihen on jokin erityinen syy. Tällöin maanomistajan tulee luo-

vuttaa kaupungin omistukseen kaavassa osoitetut yleiset alueet sekä toimistojen tontit, joita 

tarvitaan yleisten rakennusten ja palveluiden toteuttamiseen. Lisäksi maanomistaja vastaa 

tällöin kustannuksellaan yhdyskuntatekniikan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista. 

(Joensuun kaupunki 2018.) 

 

Maankäyttösopimuksia käytetään Joensuussa kaavanmuutosalueilla, joita ei ole tarkoituk-

senmukaista hankkia kaupungin omistukseen. Maankäyttösopimusta edellytetään, kun ase-

makaavasta, asemakaavamuutoksesta tai poikkeamisluvasta aiheutuu maanomistajalle mer-

kittävää hyötyä. Maankäyttömaksua ei peritä, mikäli arvonnousu on vähäistä eli enintään      

5 %. Maankäyttömaksua ei myöskään peritä, mikäli korvattava summa on alle 3000 €. (Jo-

ensuun kaupunki 2018.) 

 

Maankäyttömaksun suuruus perustuu Joensuussa yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin 

kustannuksiin sekä sopimuskohteen arvonnousuun. Lähtökohtaisesti maanomistaja korvaa 

vähintään 30 % uudesta kaavasta syntyvästä arvonnoususta. Mikäli maanomistajan aloit-

teesta laaditun uuden kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin tätä 

suuremmat, maanomistajan tulee maksaa kustannukset kokonaisuudessaan. Tästä poikkeuk-

sena kuitenkin tilanteet, joissa kustannusten kattaminen verovaroista on perusteltua yleisen 

tarpeen näkökulmasta. (Joensuun kaupunki 2018.) 

 

Maankäyttömaksu voidaan maksaa Joensuun kaupungille esimerkiksi rahakorvauksena tai 

maanluovutuksilla. Korvaustapa sovitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Katualueet tulee 

kuitenkin luovuttaa kaupungilla korvauksetta. Maankäyttömaksun maksamiseen on pää-

sääntöisesti aikaa kolme kuukautta kaavan lainvoimaistumisesta. Mikäli sopimusalueen to-

teuttamiseen liittyy kuitenkin velvoitteita kaupungin puolelta, huomioidaan ne sopimuskor-

vauksen maksuaikataulua sovittaessa. (Joensuun kaupunki 2018.) 

 

Erityisestä syystä voidaan edellä mainitusta maksuaikataulusta poiketa. Tällöin maanomis-

tajan täytyy antaa kaupungille vakuus tulevista suorituksista ja maksuaikataulu sekä vakuu-

det sovitaan tapauskohtaisesti. Koko maankäyttömaksu täytyy olla suoritettuna viimeistään, 

kun uuden asemakaavan mukainen rakennuslupa myönnetään. Maankäyttömaksu täytyy olla 

suoritettuna pääsääntöisesti viimeistään kolmen vuoden kuluttua asemakaavan voimaantu-

losta. Maankäyttömaksulle lasketaan neljän prosentin vuotuinen korko siltä osin, kun se 

erääntyy yli yhden vuoden kuluttua asemakaavan voimaantulosta tai kun sopimusalue on 

toteutettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, että maankäyttömaksu sidotaan raken-

nuskustannusindeksiin tai Suomen Pankin vahvistamaan viitekorkoon sekä sovittavaan mar-

ginaaliin. (Joensuun kaupunki 2018.) 
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Maankäyttösopimuksien tekemisen helpottamiseksi, Joensuun kaupunki on teettänyt ulko-

puolisella arvioitsijalla vyöhykehinnoittelun tonteista. Vyöhykehinnoittelusta katsotaan ky-

seisen rakennusoikeuden arvo kohteen vyöhykkeellä nykykaavassa ja tämä kerrotaan raken-

nusoikeuden määrällä, josta saadaan kohteen arvo. Sama toteutetaan uuden kaavan tilan-

teesta ja näiden erotuksesta saadaan hyöty. (Siven 2020.) 

 

Lähtökohtaisesti vähennyksiä ei huomioida maankäyttömaksuissa Joensuun kaupungissa. 

On katsottu, että rakennuksen elinkaarikustannukset kuten purkukulut ovat omistajan asi-

oita. Tässä on huomioitu se, että Joensuun maankäyttömaksujen korvausprosentti on lähtö-

kohtaisesti vain 30 %. (Siven 2020.) Vähennyksissä voidaan kuitenkin poikkeustapauksissa 

ottaa huomioon korvausta alentavana tekijänä asemakaavassa suojeltavaksi tulevat alueet ja 

rakennukset (Joensuun kaupunki 2018). 

 

Täydennysrakentamista sekä kaupunkirakenteen tiivistämistä pyritään edistämään Joen-

suussa. Tätä kannustetaan asuntorakentamisen osalta siten, että olemassa olevien seinien si-

sällä tapahtuvasta lisärakentamisesta ei peritä maankäyttömaksua. Toisin sanoen ullakon ja 

kellarin käyttötarkoituksen muuttamisesta ei maanomistajan tarvitse maksaa korvausta kau-

pungille. (Joensuun kaupunki 2018.) 

 

Opiskelija-asumisen ja erityisryhmien asumisen kohteet ovat yleensä ARA rahoitteisia. 

ARA:n hyväksymät tonttihinnat ovat kuitenkin hyvin kaukana vapaarahoitteisten tonttien 

hinnoista. ARA:n hinnat ovat vuodelta 2014. Tästä syystä ARA-rahoitteisissa kohteissa tont-

tihinnasta neuvotellaan jatkossa ARA:n kanssa tapauskohtaisesti. (Siven 2020.)  

 

Joensuun maankäyttösopimuksista neuvottelee kaupungingeodeetti. Maankäyttömaksujen 

määräytymisen yhteydessä tarkastellaan vyöhykehinnoittelun ajantasaisuutta ja sitä verra-

taan mahdollisiin toteutuneisiin kauppoihin alueella. Kun kaupungingeodeetti ja maanomis-

taja ovat päässeet yhteisymmärrykseen maankäyttösopimuksesta, se etenee kaupunkiraken-

nelautakuntaan hyväksyttäväksi. (Siven 2020.) 

 

Joensuun kaupungin puolesta maankäyttösopimuksissa ei juurikaan ole neuvotteluvaraa, 

sillä ne perustuvat aina kohteen nykyarvoon ja uuden kaavan mukaiseen arvoon (Siven 

2020.). Mikäli sopimukseen ei päästä, joudutaan asemakaavatyö keskeyttämään tai vaihto-

ehtoisesti omistajan maksettavaksi saatetaan määrätä kehittämiskorvaus Joensuun kaupun-

gille. Tällöin kaupunki määrää maanomistajan maksettavaksi tulevan korvauksen, joka ei 

voi koskaan olla pienempi, kuin maankäyttösopimuksesta aiheutuva maankäyttömaksun 

suuruus. (Joensuun kaupunki 2018.)  

 

Maankäyttömaksujen määräytymisperusteet perustuu Joensuun maapoliittiseen ohjelmaan, 

joka hyväksytään valtuustokausittain. Tonttihinnoittelua oli tarkoituksena päivittää kahden 

vuoden välein mutta se on koettu melko rankaksi prosessiksi, jonka vuoksi ajatuksena on 

ollut, että sekin saatetaan uudistaa jatkossa vain neljän vuoden välein. (Siven 2020.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytymisen perusteet sekä sen suuruus koetaan tällä hetkellä toi-

miviksi Joensuussa. Maapoliittisen ohjelman 2018–2021 myötä on käytössä ensimmäistä 

kertaa prosenttiperusteinen maankäyttömaksu, jolla yksityinen maanomistaja osallistuu yh-

dyskuntarakentamisen kustannuksiin. Maapoliittista ohjelmaa 2018–2021 tehtäessä pohdit-

tiin olisiko korvausprosenttiluku 30 % vai 40 %, mutta Joensuussa päädyttiin 30 %. Joen-

suussa edelleen kuitenkin pohditaan olisiko korkeampi korvausprosenttiluku silti parempi 
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vaihtoehto, kun sillä katetaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, joita kaupungille ai-

heutuu. (Siven 2020.) 

 

Taloussuhdanteiden muutokset näkyvät Joensuussa esimerkiksi siinä, etteivät kohteet sa-

malla tavalla mene enää kaupaksi. Näin ollen joudutaan tarkastelemaan maankäyttömaksu-

jen pohjana olevaa tonttihinnoittelua sekä rakennusoikeuden arvoa. Tällöin joudutaan käyt-

tämään harkintaa tonttihinnoittelun tai rakennusoikeuden arvon alentamisesta. (Siven 2020.) 

3.4 Jyväskylä 

Jyväskylässä maankäyttösopimukset tehdään pääsääntöisesti kaavamuutosten yhteydessä. 

Ensimmäisen asemakaavan osalta yksityisen omistamaa raakamaata kaavoitetaan ja maan-

käyttösopimuksia tehdään vain erityisistä syistä. (Jyväskylän kaupunki 2013.) 

 

Jyväskylässä jokainen maankäyttösopimus neuvotellaan tapauskohtaisesti. Maankäyttö-

maksu perustuu pääsääntöiseesti maanarvon nousuun, mutta kaupungille aiheutuvia kunnal-

listeknisiä kustannuksia kuitenkin aina samalla tarkastellaan ja verrataan arvonnousuun. Jy-

väskylän kaupunki kokee tämän maanomistajia kohtaan yhdenvertaisemmaksi menettelyksi 

kuin, että maankäyttömaksu perustuisi yksinomaan vain kunnallisteknisiin kustannuksiin. 

Tämä perustellaan esimerkiksi sillä, että mikäli kaavoitetaan uusi kaava-alue, jonne järjes-

tetään uusi kunnallistekniikka, joutuisivat uudesta kaavasta hyötyä saavat maanomistajat 

osallistumaan siinä infrastruktuurin kustannuksiin. Jos kuitenkin tämän jälkeen samalle alu-

eelle haluaa toinen maanomistaja tehdä alueensa arvoa nostavan kaavamuutoksen ja aiem-

min on jo maksettu infrastruktuurin kustannukset, pääsee tämä toinen maanomistaja huo-

mattavasti halvemmalla tai jopa ilmaiseksi rakennetuille kaava-alueille. Lisäksi vaikka kaa-

vamuutos ei toisi kunnallisteknisiä kustannuksia juuri sillä hetkellä, voi esimerkiksi lisään-

tynyt asukasmäärä tai alueen käyttötarkoituksen muuttaminen johtaa tulevaisuudessa kus-

tannusten syntymiseen. Jyväskylässä maankäyttömaksuista saadut varat kohdennetaan suo-

raan kaavamuutosalueen tai sen lähialueen kunnallistekniikan sekä yleisten alueiden raken-

tamiseen. Maanomistajalla on myös mahdollisuus osallistua maksujen käyttökohteen mää-

rittämiseen. (Halt 2020.) 

 

Maankäyttömaksun suuruus Jyväskylässä on pääsääntöisesti 50 % kohteen arvonnoususta. 

Keskusta-aluetta on viime vuosina pyritty kehittämään ja turvaamaan elinvoimaisuutta 

siellä. Tämän vuoksi Jyväskylän keskusta-alueen maankäyttömaksujen suuruus on ollut al-

haisempi, vain 25–35 % arvonnoususta. Tällä pyritään kannustamaan rakentamista ja asuin-

rakentamista keskusta-alueella, jotta se saataisiin pysymään vireessä. Tämä keskustan alen-

nettu korvausprosentti on voimassa ainakin vielä vuonna 2021 käynnistettyjen kaavamuu-

tosten osalta. Tämän jälkeen erikseen päätetään, jatketaanko alennetun korvausprosentin 

käyttöä.  (Halt 2020.) Jyväskylän keskustan alennetun maankäyttömaksun korvausprosentin 

lisäksi täydennysrakentamiseen kannustetaan olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvalla 

lisärakentamisella. Tällöin maankäyttömaksua ei peritä. (Jyväskylän kaupunki 2020.) 

 

Jyväskylässä on käytössä hinnoitteluvyöhykkeet maanarvon määrittelyssä kaikkialla muu-

alla paitsi keskusta-alueella. Hinnoitteluvyöhykkeissä on arvotettu rakennusoikeutta, jota 

tarkastellaan nykykaavan mukaisen käyttötarkoituksen sekä rakennusoikeuden määrän 

kautta. Sama tehdään uuden kaavan mukaisessa tilanteessa ja näiden erotuksesta pyritään 

saamaan mahdollisimman oikea hinta. Hinnoitteluvyöhykkeiden lisäksi Jyväskylän kau-

punki tilaa säännöllisesti ulkopuolisten arvioitsijoiden näkemyksiä hinnoittelusta. Keskusta-

alueella arvo määritellään tapauskohtaisesti. Ydinkeskusta luonnollisesti katsotaan kaikkein 
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arvokkaimmaksi alueeksi ja ydinkeskustasta kauemmaksi mentäessä hinta hieman laskee 

alaspäin. (Halt 2020.) 

 

Jyväskylässä ei oteta lähtökohtaisesti vähennyksiä huomioon, lukuun ottamatta keskusta-

alueen kevennettyä menettelyä, jossa vähennysten määrä vaikuttaa alennusprosentin suuruu-

teen. Koetaan, että maankäyttösopimuksen solmimisen vaativa asemakaavan muutos aiheu-

tuu usein täydennysrakentamisen toteuttamiseen johtavasta kiinteistönkaupasta, jolloin 

kauppahinnassa on usein jo huomioitu asemakaavan muutoksesta aiheutuvia kuluja, kuten 

esimerkiksi rakennuksen purkukulut. Myöskään pima-kuluja Jyväskylän kaupunki ei 

yleensä hyvitä. Suojelurakennusten osalta voidaan hyvityksiä joissain tapauksissa tarkastella 

etenkin, jos uudessa kaavassa tuodaan raskaita suojelumääräyksiä kyseiseen kohteeseen. 

Tällöin tiedostetaan, että esimerkiksi suojelurakennukselle toimijoiden etsiminen ja raken-

nuksen mahdollinen korjaaminen ja ylläpito karsii jo paljon ostajaehdokkaita eikä näin ollen 

ole yhtä arvokasta kuin kohteen uudisrakentaminen olisi. Kaikkinensa erilaisia sopimusmak-

sun alentamiseen mahdollisesti vaikuttavia kuluja Jyväskylässä tarkastellaan tapauskohtai-

sesti, mutta kriittisesti ja niin, että maanomistajien tasavertainen kohtelu varmasti säilyy. 

ARA-hinnoittelua, joka on noin 78 % normaalista vyöhykehinnasta, käytetään tuetun asun-

totuotannon hinnoittelussa, johon kuuluu esimerkiksi opiskelija-asuminen sekä tuettu 

vuokra-asuminen. (Halt 2020.) 

 

Jyväskylässä maankäyttömaksujen maksuaikataulu vaihtelee sopimusten mukaan ja maksu-

aikataulu neuvotellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Maksuaikataulu voidaan sitoa use-

ampaan eri tilanteeseen ja se, mikä niistä ensimmäisenä toteutuu, laukaisee maksun. Näitä 

tilanteita voivat olla esimerkiksi sopimusalueen kunnallisteknisten töiden alkaminen, sopi-

musalueeseen saatu lainvoimainen rakennuslupa tai sopimusalueen omistajan vaihdos. Mak-

suaikataulu voidaan myös sitoa asemakaavamuutoksen lainvoimaisuuteen. Osa maanomis-

tajista haluaa maksaa maankäyttömaksunsa heti, jolloin he säästyvät vakuuden hankinnalta. 

Maankäyttömaksu voidaan myös maksaa erissä Jyväskylässä. Koko maksun maksamiselle 

on joka tapauksessa enintään kolme vuotta aikaa kaavamuutoksen lainvoimaisuudesta. 

(Halt, 2020.) 

 

Jyväskylässä maankäyttösopimukset neuvotellaan tontit ja maanhallinta nimisessä yksi-

kössä. Yksikkö kuuluu kaupunkisuunnittelu ja maankäytön palvelualueeseen, joka on osa 

kaupunkirakennepalvelu nimistä toimialaa. Kun maankäyttösopimukset on saatu neuvotel-

tua, etenee ne vielä kaupunginrakennelautakunnalle hyväksyttäväksi. (Halt 2020.) 

 

Vyöhykehinnat viedään päätöksentekoon kaupunkirakennelautakuntaan Jyväskylässä vuo-

sittain. Vyöhykehinnat ovat siis aina ajan tasalla, eikä neuvotteluhaarukkaa niiden osalta 

varsinaisesti ole maankäyttömaksuja määriteltäessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tutkimuksia 

tilataan tarpeen mukaan, joka toinen tai joka kolmas vuosi. Korvausprosenttiosuus on pysy-

nyt samana melko kauan, lukuun ottamatta keskustan kevennettyä menettelyä, joka on ollut 

melko uusi tapa vielä. Maankäyttömaksun määräytymisen perusteet ja suuruus tarkastellaan 

aina uusien maapoliittisten linjausten teon yhteydessä. (Halt 2020.) 

 

Keskustan kevennetty menettely on palvellut keskusta-alueen tilannetta. Taloussuhdantei-

den muutokset vaikuttavat maankäyttömaksujen suuruuteen Jyväskylässä keskustan kautta. 

Keskusta-alueelle ei ole meinattu saada elinvoimaa ja on koettu uuden rakentamisen tuomi-

nen alueelle liian kalliiksi. Tämän vuoksi on päädytty alentamaan maankäyttömaksuja. Koko 

maankäyttösopimusprosessi on Jyväskylässä tarkoitus lähitulevaisuudessa avata ja linjata 



32 

 

uudelleen joko päivitettävään, olemassa olevaan ”Jyväskylän kaupungin maapolitiikan peri-

aatteet” asiakirjaan tai uuteen laadittavaan maapoliittiseen ohjelmaan. Tässä yhteydessä huo-

mioidaan myös maankäyttö- ja rakennuslain tekeillä olevat uudistukset, jotka koskevat 

maankäyttösopimuksia. (Halt 2020.) 

3.5 Kouvola 

Kouvolassa maankäyttösopimukset eivät ole erityisen yleisiä. Niitä tehdään tällä hetkellä vai 

yksi tai kaksi vuodessa. Käytännöt ovat silti vakiintuneet maankäyttösopimusten osalta. 

(Suoknuuti 2020.) Kouvolassa yksityistä raakamaata ei lähtökohtaisesti kaavoiteta. Ensim-

mäinen asemakaava saatetaan kuitenkin laatia yksityiselle maalle, mikäli kaupungin omis-

taman alueen käyttöön saaminen sitä vaatii. (Kouvolan kaupunki 2018.) 

 

Asemakaavojen muutoksissa maanomistajan korvattavaksi tuleva maankäyttömaksu on läh-

tökohtaisesti 50 % uuden kaavan tuomasta kohteen arvonnoususta. Kaupunki voi periä kor-

vauksen kokonaan tai osittain rakennuspaikkoina tai muuna maaomaisuutena. Merkittävän 

hyödyn rajana Kouvolassa pidetään 5 000 €. (Kouvolan kaupunki 2018.) Käytännössä maan-

käyttömaksussa on mukana infrastruktuurin kustannukset, eikä niitä yleensä erikseen las-

keta.  Mikäli jossain tapauksessa rakentaminen on erityisen kallista, huomioidaan se silloin 

maankäyttömaksua korottavasti. (Suoknuuti 2020.) 

 

Kun kaavamuutos tulee lainvoimaiseksi, on maanomistajalla kaksi kuukautta aikaa maksaa 

vähintään puolet sovitusta maankäyttömaksusta. Loppuosa on maksettava kahden kuukau-

den kuluessa ensimmäisen rakennusluvan myöntämisestä, tässä kuitenkin aikaa on enintään 

kaksi vuotta kaavamuutoksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vain erityisestä syystä voidaan 

poiketa tästä maksuaikataulusta. (Kouvolan kaupunki 2018.) 

 

Kohteen arvon määrittelyssä käytetään Kouvolassa apuna vähintään viiden vuoden välein 

tehtyä ulkopuolisen konsultin arviolausuntoa. Tämä on sekä nykyarvoa määritettäessä, että 

uuden kaavan mukaista arvoa määritettäessä. Arviolausunnosta löytyy hintahaarukka, johon 

kuuluvat yläraja, alaraja sekä mediaani. Erikoistapauksissa saatetaan pyytää kahta arvioitsi-

jaa tekemään arviot. Tällöin kaupunki yleensä pyytää yhdeltä arvioitsijalta arvion ja maan-

omistaja saa itse valita toisen arvioitsijan arvioimaan kohteen. Näitä sitten verrataan keske-

nään ja pyritään saamaan mahdollisimman oikea hinta. (Suoknuuti 2020.) 

 

Kouvolassa ei lähtökohtaisesti hyväksytä vähennyksiä maankäyttömaksuissa. Suunnittelu- 

ja purkukuluja ei huomioida. Pima-kulujakaan ei yleensä huomioida, mutta niitä tarkastel-

laan tapauksen mukaan. Viime vuosien aikana niitä ei kuitenkaan ole kertaakaan hyvitetty. 

Opiskelija-asuntojakaan ei Kouvolassa juurikaan ole, joten niidenkään osalta ei erikoisrat-

kaisuja ole tarvinnut pohtia. (Suoknuuti 2020.) 

 

Maankäyttömaksun suuruus määritetään Kouvolan maankäytöstä vastaavassa tiimissä. 

Yleensä yksi tai kaksi henkilöä neuvottelee maankäyttösopimuksesta ja he konsultoivat 

muita tarpeen mukaan. Kun maanomistajan kanssa on päästy yhteisymmärrykseen, etenee 

maankäyttösopimus kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Mikäli sopimukseen ei mei-

nata päästä maanomistajan kanssa, ei myöskään kaava etene. (Suoknuuti 2020.) Tällöin 

Kouvolan kaupungin on myös mahdollista periä maanomistajalta kehittämiskorvaus, jonka 

avulla saadaan maanomistaja osallistumaan kaavan toteuttamisesta aiheutuviin kuluihin. 

Tämä on kuitenkin työläs tapa, jonka vuoksi sitä ei mielellään käytetä. (Kouvolan kaupunki 

2018.) 
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Maankäyttömaksujen määräytymisperusteita päivitetään Kouvolassa lähtökohtaisesti val-

tuustokausittain maapoliittisten linjausten yhteydessä. Uusimman maapoliittisten linjausten 

myötä on päästy jo paljon yksikertaisempiin ja käytännönläheisempiin määräytymisperus-

teisiin, kuin mitä ne olivat aiemmin. Tällä hetkellä Kouvolassa ei koetakaan muuten muu-

tostarvetta maankäyttömaksujen määräytymisperusteille ja suuruudelle kuin, että alarajan 

nostaminen korkeammaksi saattaisi alentaa kynnystä lisärakentamiselle, jolle olisi tällä het-

kellä tarvetta. Lisäksi usein ei koeta olevan kannattavaa lähteä muuttamaan asemakaavaa, 

kun kaupunki ottaa puolet kohteen arvonnoususta heti pienimmissäkin tapauksissa. Maksu-

aikataulua haluttaisiin myös muuttaa Kouvolassa, sillä usein kiinteistönomistaja on haluton 

maksamaan ennen kuin hänellä on rakennuslupaa tai konkreettista hanketta olemassa. 

(Suoknuuti 2020.) 

 

Kouvolassa maanhinnan tai maanarvon ei juurikaan koeta seuraavan yleisiä taloussuhdan-

teita. Kouvolan kaupungilla saattaa kuitenkin olla haluttomuutta esimerkiksi nostaa maan-

käyttömaksujen alarajaa kaupungintalouden ollessa tiukalla. Toki tässä koetaan sitten ongel-

maksi rakentamisen vähäisyys, kun on ollut tapauksia, joissa maankäyttömaksu on muodos-

tunut kynnyskysymykseksi. (Suoknuuti 2020.) 

 

Maankäyttösopimukset ovat Kouvolassa harvinaisia tapauksia, jonka vuoksi maanomista-

jien kanssa saattaa syntyä epäselvyyksiä. Tällä hetkellä koetaan, etteivät maanomistajat tiedä 

maankäyttösopimusten määräytymisperusteista riittävästi. Mikäli maankäyttösopimuksia 

tehtäisiin useampia vuodessa, silloin todennäköisesti myös maanomistajat tietäisivät niistä 

paremmin. (Suoknuuti 2020.) 

3.6 Kuopio 

Kuopiossa maankäyttösopimusta ei käytetä rakentamattomien alueiden saamiseksi yhdys-

kuntarakentamisen piiriin. Tästä poikkeuksena on pidetty pieniä alueita, joilla on kaupunki-

kehityksen kannalta vain vähän merkitystä. (Kuopion kaupunki 2015.) 

 

Kuopiossa maankäyttömaksu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymiin maapoliittisiin 

linjauksiin. Lähtökohtana on, että maankäyttömaksun määrä on 30 % uuden kaavan aiheut-

tamasta kohteen arvonnoususta. (Kuopion kaupunki 2015.) Tämä 30 % on vähimmäismäärä 

maankäyttömaksulle ja se voi myös nousta korkeammaksi, mikäli kaupungille aiheutuvat 

kunnallistekniset kustannukset ovat tätä suuremmat. Tällöin maankäyttösopimukset neuvo-

tellaan toteutuvien kustannusten mukaisesti. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Mikäli kohteen arvonnousu on vähäinen, enintään 5 %, ei maankäyttömaksua peritä Kuopi-

ossa. Lisäksi, kun kaavoitetaan kaupungin laajenemisalueilla olevia alueita, saatetaan jois-

sakin tapauksissa pitää 500 k-m2 rajana. Mikäli rakennusoikeus on sen alle, ei maankäyttö-

sopimusta edellytetä, mutta mikäli rakennusoikeus on yli 500 k-m2, neuvotellaan maanomis-

tajan kanssa maankäyttösopimukset. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Maankäyttösopimuksessa sovitaan tapauskohtaisesti maankäyttömaksusta, jolla kiinteistön-

omistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Rahana maksettavan korvauk-

sen lisäksi, maankäyttömaksu voi muodostua maanluovutuksista. Tarpeen mukaan maan-

käyttösopimuksessa sovitaan muun muassa toteuttamisaikataulusta sekä rasitteista. (Kuo-

pion kaupunki 2015.) 
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Kuopion kaupunki tekee pääsääntöisesti kohteiden arvioinnin itse. He huomioivat lähtöti-

lanteessa olemassa olevan asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden, 

joidenka mukaan määritellään tontin nykyarvo. Sama toistetaan uuden kaavan mukaiselle 

tilanteelle ja näiden erotuksesta muodostuu arvonnousu. Hankalammissa tapauksissa, joissa 

tuntuu, ettei ole selvää hintakäsitystä kohteesta, käytetään ulkopuolista arvioitsijaa apuna 

Kuopiossa. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Vähennyksiä ei pääsääntöisesti oteta huomioon maankäyttömaksuja määritettäessä Kuopi-

ossa. Tämä perustellaan sillä, että heidän lähtökohtainen korvausprosenttinsa on vain 30 %. 

Täydennysrakentamista pyritään kuitenkin edistämään Kuopiossa. Esimerkiksi asemakaa-

van muutostilanteessa hissittömän asuinrakennuksen laajentamisesta voidaan antaa jopa 80 

% alennus maankäyttömaksusta, mikäli hissi rakennetaan rakennukseen laajennuksen yhtey-

dessä. Toisena keinona täydennysrakentamisen kannustamiseen on pidetty ullakkokerroksen 

muuttamista asumiseen. Mikäli tämä muutos tapahtuu nykyisen rakennuksen sisällä sekä 

vaatii asemakaavan muutoksen, ei korvausta välttämättä peritä ollenkaan. Kolmantena täy-

dennysrakentamisen kannustin liittyy kerroskorotukseen. Mikäli asuinkerrostaloa korote-

taan myöntämällä asemakaavamuutoksella lisärakennusoikeutta, voidaan maankäyttömak-

sua alentaa 30 %. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Mikäli rakennetaan valtion tukemaa asuntotuotantoa, kuten opiskelija-asuntoja, käytetään 

Kuopiossa ARA-hintoja. Tällöin osa kaava-alueesta osoitetaan ARA-tuotantoon ja ARA-

osuudessa käytetään alhaisempaa tonttihintaa. ARA-tuotannon osalta siis maakäyttökorvaus 

on pienempi kuin vapaarahoitteisessa tuotannossa. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Maankäyttömaksuista vastaa Kuopiossa tonttipalvelut niminen yksikkö. Kun he ovat saaneet 

maankäyttösopimuksen neuvoteltua maanomistajan kanssa, etenee se kaupunginhallituk-

selle hyväksyttäväksi. Maankäyttömaksujen määräytymisperusteita päivitetään maapoliittis-

ten ohjelmien päivitysten yhteydessä. Tämä on edellisen kerran tapahtunut vuonna 2015 

kuntaliitosten yhteydessä, mutta määräytymisperusteiden pääperiaatteet ovat olleet voi-

massa jo pitkään. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Tällä hetkellä maankäyttömaksun määräytymisperusteille tai suuruudelle ei koeta muutos-

tarvetta Kuopiossa. Nykyiset perusteet koetaan yksinkertaisiksi ja helposti ymmärrettäviksi 

hankkeeseen ryhtyville. Muutokset määräytymisperusteissa saattaisivat lisätä vaikeutta 

maankäyttömaksujen määräytymisessä sekä paineet ottaa vähennyksiä huomioon saattaisi-

vat muuten kasvaa. Taloussuhdanteiden muutostenkaan ei koeta vaikuttavan maankäyttö-

maksujen suuruuteen, sillä maanhinta ei muutu kovinkaan nopeasti ja apuna käytettävien 

arviolausuntojen sisältämien kauppa-arvomenetelmällä tehtyjen arviointien perusteella hin-

tapiikit tasoittuvat. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

 

Kuopiossa on vahva kaupungin maaomistus, jonka vuoksi ydinkeskustan ulkopuolella ole-

vat hankkeet lähtevät yleensä kaupungin aloitteesta. Viime vuosina täydennysrakentamisen 

merkitys ja erityisesti keskusta-alueella oleva rakentaminen on kuitenkin korostunut Kuopi-

ossa. Tämän vuoksi maankäyttösopimuksia tehdään entistä enemmän Kuopiossa tällä het-

kellä. (Lytsy & Meriläinen 2020.) 

3.7 Lahti 

Maankäyttösopimuksia käytetään Lahdessa ensisijaisesti vain silloin, kun alueen käyttötar-

koitusta muutetaan jo kaavoitetulla asemakaava-alueella. Ensimmäiset asemakaava-alueet 
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laaditaan siis pääsääntöisesti vain kaupungin omistamalle maalle. Mikäli kuitenkin asema-

kaavoittamattomalle alueelle tehdään maankäyttösopimus, tulee alueen olla pinta-alaltaan 

pieni ja hankkeen liittyä kaupungin laajempaan asemakaavoitushankkeeseen. Muussa ta-

pauksessa maankäyttösopimusten tekemiselle asemakaavoittamattomalla alueella pitää olla 

erityiset perustelut. (Lahden kaupunki 2017.) 

 

Maankäyttömaksuna peritään lähtökohtaisesti maanomistajalta 50 % uuden kaavan tuomasta 

kohteen arvonnoususta. Mikäli kunnallistekniset kustannukset ovat tätä korkeammat, nousee 

maankäyttömaksukin korkeammaksi, ellei hankkeella nähdä olevan yleistä hyötyä, jolloin 

kaupunki on valmis osallistumaan esitettyä laajemmin yhdyskuntarakentamisen kustannuk-

siin. Maankäyttömaksu voidaan periä rahana tai maana kohteen mukaan. (Lahden kaupunki 

2017.) 

 

Maankäyttösopimuksia ei tehdä pienten kaavamuutosten osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

mikäli kaavamuutoksessa lisärakennusoikeutta syntyy ainoastaan asuinrakentamiseen ja ra-

kennusoikeuden lisäys on alle 500 k-m2, niin maankäyttösopimusta ei tehdä. (Lahden kau-

punki 2020.) 

 

Lahdessa maankäyttömaksujen aikataulut sovitaan tapauskohtaisesti riippuen hankkeen or-

ganisoinnista ja aikataulusta. Mikäli maankäyttömaksu on jaettu useampaan erään, on 

yleensä ensimmäisellä erällä maksuaikaa puoli vuotta. On myös ollut tapauksia, joissa maan-

omistaja ja rakennusliike ovat purkaneet heidän keskinäisensä sopimuksen. Maanomistajaa 

on kuitenkin sitonut edelleen maankäyttösopimus, jolloin hänelle on saatettu antaa lisämak-

suaikaa 6–12 kuukautta. (Honkanen 2020.) 

 

Lahdessa maanarvo perustuu vyöhykehinnoitteluun. Vyöhykehinnoittelu on nykytilanteen 

mukainen, jolloin lähtötilanne on helppo arvioida sen kautta. Lisäksi toteutuneiden kauppo-

jen hintoja tarkastellaan arvoa määritettäessä. Uuden kaavan mukaista tilannetta tutkitaan 

nykyisen markkinatilanteen mukaan. Tällöin määritellään tulevan kaavan mukainen käyttö 

sekä rakennusoikeus, joista saadaan uuden kaavan mukainen arvo kohteelle. Lahdessa arvi-

ointityö tehdään lähtökohtaisesti itse. Hankalimmissa tapauksissa käytetään kuitenkin ulko-

puolista arvioitsijaa, etenkin mikäli kohteessa on jo olemassa olevia rakennuksia. (Honkanen 

2020.) 

 

Maankäyttömaksuja määrittäessä purkukuluja saatetaan huomioida tilanteen mukaan Lah-

dessa. Näissä usein periaatteena on ollut, että aloitteellinen toimija maksaa. Lain mukaan 

pilaantuneesta maasta vastaa sen pilaaja ja mikäli pilaajaa ei ole tiedossa, on vastuu maan-

omistajalla, joten pima-kuluja ei hyväksytä vähennyksiin Lahdessa. Suunnittelukulujakaan 

ei hyvitetä. (Honkanen 2020.) 

 

Täydennysrakentamisen kannustaminen on tavoiteltavaa sekä strategian edellyttämää Lah-

dessa ja sitä onkin edistetty kaavamääräysten ja prosessien sujuvoittamisella. Lahdessa on 

myös tehty selvityksiä, joissa ullakkorakentamisen lupaprosessia on helpotettu sekä pyritty 

edistämään. Ullakkorakentamista ei kuitenkaan nykyisessä markkinatilanteessa ole koettu 

taloyhtiöiden puolesta kiinnostavaksi Lahdessa. Tulevaisuudessa uuden maa- ja asuntopo-

liittisen ohjelman myötä, täydennysrakentamisen kannustuskeinoja tarkastellaan nykyistä 

tarkemmin. (Honkanen 2020.) 
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Lahti on mukana valtion lähiohjelmissa Mukkulan ja Rakokiven alueilla, joissa täydennys-

rakentaminen on vahvasti mukana. Tämän lisäksi Lahti on nyt ensimmäistä kertaa myös 

mukana MAL-sopimuksessa (Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus), jossa tavoit-

teena on saada kytkettyä tuet täydennysrakentamiselle. (Honkanen 2020.) 

 

Opiskelija-asuntojen osalta ei juurikaan tehdä maankäyttösopimuksia Lahdessa. Lahden 

kaupunki tekee itse kaavoituksen normaalina työnään siten, että alueelle syntyy toimintoja, 

asumista ja palveluita. Nämä opiskelija-asunnoiksi tarkoitetut alueet sitten myydään tontin-

luovutus periaatteella. (Honkanen 2020.) 

 

Lahdessa maankäyttösopimuksista neuvotellaan kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuu-

luvassa maankäyttö ja aluehankkeet yksikössä. He kommunikoivat myös kunnallistekniikan 

yksikön kanssa, jotka arvioivat infrastruktuurin kustannukset kaava-alueella. Lopuksi kun 

neuvotteluissa on päästy sopimukseen maanomistajan kanssa, etenee maankäyttösopimus 

lautakunnalle hyväksyttäväksi. (Honkanen 2020.) 

 

Lahdessa yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain ja tämä luo pitkän aikavälin strategisen 

vision kaupungin tulevaisuudesta (Lahden kaupunki 2017). Lahdessa ei koeta muutostar-

vetta maankäyttömaksuihin tällä hetkellä. Neuvottelut perustuvat tasapuoliseen kohteluun 

sekä edulliseen ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen pääsemiseen. Taloussuhdanteiden 

muutosten koetaan vaikuttavan maankäyttömaksujen suuruuteen kohteen hinnoittelun 

kautta. Hinnoittelussa huomioidaan aiemmin toteutuneet kaupat alueittain, jolloin pitkällä 

aikavälillä hintamuutokset saattavat heijastua myös maankäyttömaksuihin. (Honkanen 

2020.) 

3.8 Lappeenranta 

Lappeenrannassa asemakaavoittamattomille alueille ei lähtökohtaisesti tehdä maankäyttöso-

pimuksia. Tästä voidaan poiketa tilanteissa, joissa pienten maa-alueiden hankkimista kau-

pungille ei koeta välttämättömäksi ja maankäyttösopimuksen laatiminen ei viivästytä ase-

makaavan toteutumista. (Lappeenrannan kaupunki 2017.) 

 

Lappeenrannassa maankäyttömaksun määräytyminen perustuu maan arvonnousuun. Kor-

vausprosentti on pääsääntöisesti 40 % uuden kaavan tuomasta kohteen arvonnoususta. Mi-

käli on kyseessä teollisuustontin muutos liiketontiksi, maankäyttömaksuna peritään vain     

20 % kohteen arvonnoususta. Tämä voi kuitenkin nousta 40 % asti, mikäli teollisuustontin 

asemakaavamuutoksesta aiheutuu kaupungille huomattavia kustannuksia. Maankäyttömak-

sua ei peritä ollenkaan, mikäli arvonnousu on vähäistä ja korvaussummaksi tulisi alle 3 000 

€ tai kun asemakaava muutetaan asuinrakentamiseen osoitetulla alueella niin, että rakennus-

oikeus lisääntyy enintään 500 k-m2. (Lappeenrannan kaupunki 2017.) 

 

Maankäyttömaksu suoritetaan Lappeenrannassa lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kulu-

essa kaavan lainvoimaistumisesta. Maksuaikataulussa on kuitenkin neuvotteluvaraa ja se 

voidaan tarvittaessa jakaa useampaan erään, jolloin maankäyttömaksulle maksetaan korkoa 

aina vähintään 3 %. Tällöinkin ensimmäinen erä on maksettava kolmen kuukauden kuluessa 

kaavan lainvoimaistumisesta. Lisäksi koko korvaussumma täytyy maksaa viimeistään ennen 

ensimmäisen rakennusluvan hakemista tai vaihtoehtoisesti kolmen vuoden kuluessa kaavan 

lainvoimaistumisesta. (Lappeenrannan kaupunki ohjelma 2017.) 
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Lappeenrannassa on asuintonteille määritetty hinnat maapoliittisessa ohjelmassa. Näitä käy-

tetään nykyarvoa määritettäessä sekä uuden kaavan mukaisen tilanteen arvoa määritettäessä. 

Liiketonteista ja vähittäiskaupan suuryksikkötonteista pyydetään ulkopuoliselta arvioitsi-

jalta arviot sekä nykytilanteesta että kaavamuutoksen jälkeisestä tilanteesta. Vaikka maan-

käyttösopimukset ovat kaikki erilaisia, niin kaupungin tulee olla tasavertainen kaikille. Lap-

peenrannassa on ollut jo vuosia selkeät linjaukset, joiden avulla neuvottelut on ollut helppo 

saada sovituksi ja maanomistajienkin on helppo ennakoida maksun suuruus jo ennen maan-

käyttösopimusten neuvotteluja. (Ruutiainen 2020.) 

 

Lappeenrannassa mitään vähennyksiä ei huomioida maankäyttömaksuissa. Tämä käytäntö 

on tullut voimaan vuonna 2017 maapoliittisen ohjelman myötä. Esimerkiksi usein rakennus-

liikkeen ostaessa tontin yksityiseltä maanomistajalta, tiedetään jo ostohinnan neuvotteluvai-

heessa, aiheutuuko siitä purku- tai maaperän puhdistuskuluja. Tällöin kohteesta tarjotaan 

kulujen verran vähemmän, jolloin kulut periaatteessa korvattaisiin kahteen kertaan, mikäli 

kaupunki korvaisi niitä vielä maankäyttömaksuissa. (Ruutiainen 2020.) 

 

Täydennysrakentamisen kannustamiseksi ei ole kirjattu maapoliittisia keinoja nykyisessä 

Lappeenrannan maapoliittisessa ohjelmassa. Kaupungin strategiassa on kuitenkin yhtenä 

kohtana tehokas kaupunkirakenne. Sen sisältöön kuuluu laajana kokonaisuutena mahdollis-

ten rakennuspaikkojen etsintä asemakaava- ja kunnallistekniikan alueelta. Lappeenrannan 

kaupunki asemakaavoittaa puistojen kulmia ja vajaasti rakennettuja tontteja tehokkaam-

maksi sekä hankkii maata asemakaava-alueelta. Asemakaavoissa lievennetään pysäköinti-

normeja ydinkeskustassa. Tulevaisuudessa uuden maapoliittisen ohjelman myötä, saattaa 

tulla uusia täydennysrakentamisen kannustuskeinoja. (Ruutiainen 2020.) 

 

Rakennettaessa valtiontukemaa asuntotuotantoa, kuten esimerkiksi opiskelija-asuntoja, käy-

tetään Lappeenrannassa ARA-hintoja. Näin ollen maankäyttömaksu on siltä osin pienempi 

kuin vapaarahoitteisessa tuotannossa. Muilta osin valtiontukema asuntotuotanto on yhden-

vertainen vapaarahoitteisen tuotannon kanssa. (Ruutiainen 2020.) 

 

Lappeenrannassa maankäyttömaksujen suuruuden määrittävät kaupungingeodeetti alais-

tensa kanssa. Maksun suuruuden määrittäminen tehdään maapoliittisen ohjelman periaattei-

den mukaisesti, jonka vuoksi virkamiehillä ei juurikaan ole neuvotteluvaraa määräytymis-

perusteiden suhteen. Neuvotteluvara nähdään olevan lähinnä maksuaikataulussa. Kun maan-

käyttösopimuksesta on päästy yhteisymmärrykseen maanomistajan kanssa, etenee maan-

käyttösopimus kaupunkikehityslautakunnan kautta kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

(Ruutiainen 2020.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytymisperusteita päivitetään maapoliittisen ohjelman myötä 

valtuustokausittain. Tällä hetkellä ei koeta tarvetta määräytymisperusteiden suurille muu-

toksille. Pieniä muutoksia saattaa kuitenkin olla tulossa uuteen maapoliittiseen ohjelmaan, 

lähinnä maksusuorituksiin ja vakuuksiin liittyen. (Ruutiainen 2020.) 

3.9 Oulu 

Lähtökohtaisesti uusilla kasvualueilla ei laadita raakamaan maankäyttösopimuksia Oulussa 

vaan ensimmäinen asemakaava tehdään yleensä kaupungin omistamille maille. Oulussa 

maankäyttösopimuksia laaditaan kuitenkin tilanteissa, joissa alueella on ollut jo aiemmin 

voimassa oleva kaava, alueella on ympäristöriskejä tai arvokkaita rakennuksia, yleiskaa-
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vassa on osoitettu asemakaavoitettavaksi tiiviiden kyläkeskusten ja kylien täydennysraken-

tamisen alueilla, erillisillä loma- ja yritysaluilla sekä vanhojen huvilayhteisöjen alueilla. 

(Oulun kaupunginvaltuusto 2014.) 

 

Oulussa maankäyttömaksut perustuvat lähtökohtaisesti maanarvonnousuun. Tällöin maan-

käyttömaksun suuruus on 40 % kohteen arvonnoususta. Mikäli kaavamuutoksesta aiheutuvat 

infrastruktuurin kustannukset kuitenkin nousevat suuremmiksi kuin tämä 40 % arvonnou-

susta, niin maankäyttömaksuna peritään infrastruktuurista aiheutuneet kustannukset. (Pu-

hakka 2020.) 

 

Lähtökohtaisesti kohteen nykyarvo katsotaan Oulussa suoraan voimassa olevan asemakaa-

van mukaan. Oulussa kerros- tai rivitaloille ei ole olemassa vyöhykehinnoittelua, omakoti-

taloille sellainen kuitenkin on. Oulussa on kaksi arviota vahvistettuna vyöhykehinnoista, 

joita käytetään neuvotteluiden pohjana. Nämä ovat melko vakiintuneita hintoja, jonka vuoksi 

ulkopuolista arviota ei nykyarvoa määritettäessä yleensä tarvita. Mikäli esimerkiksi kohteen 

sijainnissa on kuitenkin jotain erityistä kuten, että kohde on erityisen hyvällä paikalla tai 

siinä on erityisiä liikenteellisiä ongelmia, pyydetään kohteesta usein erikseen ulkopuolinen 

arvio. Mikäli kohde on erityisen vaikea hinnoitella, saatetaan Oulussa pyytää kahdelta eri 

ulkopuoliselta arvioitsijalta arvio. (Puhakka 2020.) 

 

Uuden kaavan mukaisessa hinnoittelussa, arvioidaan ensin kaupungin oma näkemys tule-

vasta hinnasta. Jos maanomistajalla on tähän kuitenkin eri näkemys eikä yhteisymmärryk-

seen asiasta päästä, pyydetään silloin ulkopuoliselta arvioitsijalta näkemys kohteen arvosta. 

Lähtökohtana on, että mikäli ulkopuoliselta arvioitsijalta pyydetään arvio, hän kertoo alu-

eelle alimman, ylimmän sekä keskihinnan. Tällöin käytetään keskihintaa tai vähän keskihin-

taa pienempää hintaa. Tällä pyritään pienentämään omistajan riskiä, mikäli aikataulu venyy 

ja rakennusoikeuden hinta tätä myötä laskee tulevaisuudessa. (Puhakka 2020.) 

 

Maankäyttömaksuissa ei lähtökohtaisesti huomioida vähennyksiä Oulussa. Oulussa ei haeta 

korkeinta käypää hintaa kohteelle, joten hintatason määrittelyssä otetaan jo pieni riski. Pi-

laantuneiden maiden osalta lähdetään siitä, että maanomistaja vastaa niistä. Oulun kaupunki 

on itsessään jo iso maanomistaja, jolla tulee paljon pima-kustannuksia, joten mikäli kau-

punki hyvittäisi näitä, joutuisi julkisyhteisö maksamaan kaikki pilaantuneista maista aiheu-

tuvat kustannukset. (Puhakka 2020.) 

 

Muutamissa maankäyttömaksuissa on kuitenkin otettu huomioon aiheutunut ympäristötaide. 

Mikäli alueelle syntyy merkittävää ympäristötaidetta, voidaan 50 % taidehankinnan hinnasta 

vähentää maankäyttömaksusta. Tällä pyritään kannustamaan kaupunkikuvallisen ympäris-

tötaiteen lisääntymistä Oulussa. (Puhakka 2020.) 

 

Oulussa taloyhtiöiden täydennysrakentamista kannustetaan eri keinoin eri alueilla. Heinä-

pään aluetta, joka sijaitsee Oulun keskustan lähettyvillä, käytetään taloyhtiöiden täydennys-

rakentamisen pilottialueena. Tällä alueella rakennusten korottamisesta sekä kaupunkipien-

talojen rakentamisesta ei peritä maankäyttömaksua. Muusta lisärakentamisesta tai purkavan 

lisärakentamisen osalta peritään lisääntyvän rakennusoikeuden osalta 150 € per kerrosneliö-

metri. Heinäpään pilottialueella liike-, toimisto- ja muun yritystilan osalta ei myöskään pe-

ritä maankäyttömaksua täydennysrakentamisen yhteydessä. Muualla keskustassa peritään li-

sääntyvän rakennusoikeuden osalta 200 € per kerrosneliömetri paitsi, mikäli kyseessä on 

liike-, toimisto tai muu yritystila, peritään lisääntyvän rakennusoikeuden osalta vain 110 € 
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per kerrosneliömetri. Muualla Oulussa vähennetään 20 % maankäyttömaksusta taloyhtiöi-

den täydennysrakentamisen yhteydessä. Näitä kannustimia käytetään sopimuksissa, jotka 

ovat allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023. (Oulun kaupunginhallitus 2018.)  

 

Oulun asuntopoliittisten linjausten lähtökohtana on, että halutaan sekoittunutta asumista ja 

korkotuotantoa tasaisesti joka puolelle kaupunkia. Mikäli pitkäaikaisella korkotuella tulee 

ARA-tuotantoa Oulussa, hinnoitellaan se ARA:n enimmäishinnan mukaisesti. Mikäli on to-

teutumassa isompi korttelialue yhden rakennusliikkeen toimesta, pyritään Oulussa maan-

käyttösopimukseen saamaan ehtoja, että osa rakennusoikeudesta toteutettaisiin pitkäaikai-

sella korkotuella ja silloin tämä osuus hinnoiteltaisiin ARA:n enimmäishinnan mukaisesti. 

(Puhakka 2020.) 

 

Oulun kaupungin johtosäännöissä on määritelty, että maankäyttösopimusten päätöksente-

osta vastaa kaupunginhallitus, eikä kaupunginhallitus ole tätä delegoinut eteenpäin. Käytän-

nössä kuitenkaan kaupunginhallituksen virkamiesten ei ole tarvinnut käydä neuvottelua 

maanomistajan kanssa, sillä lähtökohtana on viedä päätöksentekoon sopimus vasta, kun mo-

lemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. (Puhakka 2020.) 

 

Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty vuonna 2014 Oulussa. Sen jälkeen ei ole koettu tar-

vetta maankäyttösopimusten periaatteiden muutoksille. Ainoa mitä vuoden 2014 jälkeen on 

käynnistetty, on viiden vuoden kokeilujakso, jossa asunto-osakeyhtiön ollessa toisena sopi-

japuolena, on määritelty alueittain kiinteät eurohinnat maankäyttömaksuille. Nämä hinnat 

ovat noin puolet alemmat kuin lähtökohtainen maankäyttömaksu, jonka suuruus on 40 % 

arvonnoususta. Tämän lähtökohtana on, ettei asunto-osakeyhtiön päätöksenteko kestä yhtä 

suuria riskejä kuin rakennusliikkeiden. (Puhakka 2020.) 

 

Taloussuhdanteiden muutokset näkyvät Oulussa lähinnä rakennusoikeuden arvossa ja sitä 

kautta ne vaikuttavat myös maankäyttömaksuun. Näitä tilanteita tulee kuitenkin tarkastella 

tarkasti ja esimerkiksi keväällä, kun oli markkinoiden epävarmuutta, ei rakennusoikeuden 

arvoa lähdetty kuitenkaan nostamaan. (Puhakka 2020.) 

3.10 Pori 

Porissa väestönmäärä on pysynyt vuosien aikana tasaisena. Tämän vuoksi ei koeta järke-

väksi kasvattaa asuinalueita, vaan tiivistäminen on ajankohtaisempaa. Tällä pyritään säilyt-

tämään ja kehittämään Porin keskustan elinvoimaisuutta. (Nurminen 2020.) Porissa uudet 

asemakaavat laaditaankin lähtökohtaisesti kaupungin omistamille maille (Lammi 2020). 

Tällä hetkellä Porin keskusta-alueella on teollisuusalueita, joiden toiminta koko ajan vähe-

nee. Tämän vuoksi keskusta-alueella toiminta muuttuu melko paljon, lähinnä asumiseen, 

kaupoiksi ja palveluiksi, jolloin kaavan muutoksista aiheutuu maankäyttösopimuksia. (Nur-

minen 2020.) 

 

Porissa maankäyttömaksujen määräytyminen perustuu lähtökohtaisesti kohteen arvonnou-

suun. Tällöin maankäyttömaksun suuruus on 50 % uuden kaavan tuoman kohteen arvonnou-

susta. Mikäli kunnallistekniset kustannukset ovat tätä korkeammat, nousee maankäyttömak-

sukin korkeammaksi, ellei hankkeella nähdä olevan yleistä hyötyä kaupungille. (Nurminen 

2020.) Maankäyttösopimus tehdään, kun rakennusoikeus lisääntyy tai käyttötarkoitus muut-

tuu yli 500 k-m2 (Lammi 2020). Porin kaupunki edellyttää kirjaamista ja hyväksymistä osana 

uudistettavaa maapoliittista ohjelmaa. Tavoitteena on saada enemmän asutusta keskusta-alu-
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eelle, jonka vuoksi maankäyttömaksun perusprosenttia voidaan laskea tietyin kriteerein. Täl-

löin maankäyttömaksuna saatetaan pienimmillään veloittaa vain 30 % arvonnoususta. Tätä 

perustellaan sillä, että keskusta-alueella on infrastruktuuri jo rakennettu, jolloin se ei aiheuta 

lisäkustannuksia kaupungille. (Nurminen 2020.) Porissa maankäyttömaksu peritään yleensä 

heti, kun asemakaava tulee lainvoimaiseksi. Erityistapauksissa voidaan tarvittaessa kuiten-

kin sopia maksuaikataulusta (Lammi 2020).  

 

Porissa kohteen nykyarvo sekä tuleva-arvo määritetään toteutuneisiin kauppoihin sekä kon-

sulttien omaan arvioon rakennusoikeusneliön uudesta arvosta perustuen. Lähtökohtaisesti 

ulkopuolinen arvioitsija tekee siis arvion, mutta yleensä konsultit myös huomioivat kaupun-

gin virkamiesten näkemyksen kohteen arvosta. Toisin sanoen myös kaupungin virkamiehillä 

on hyvä käsitys jo etukäteen siitä, mikä kohteen arvo on. Uusissa ja suurissa tapauksissa 

teetetään arviot kahdelta konsultilta, joista katsotaan keskiarvo mahdollisesti painotettuna 

jompaankumpaan suuntaan. Lisäksi maanomistaja voi tietysti halutessaan teettää myös itse 

oman arvionsa. (Nurminen 2020.) 

 

Omakotitalotontit ovat poikkeus maankäyttömaksujen määrittämisessä. Nämä eivät määrity 

markkinaperusteisesti vaan niissä lasketaan kohteiden hintaa niin paljon kuin vain mahdol-

lista, sillä alueille halutaan asukkaita. Näiden kohdalla ei siis ole tuotantokustannusten pe-

rusteella syntyvä hinta vaan poliittinen päätös. (Nurminen 2020.) 

 

Maankäyttömaksuissa huomioidaan vähennyksenä pilaantuneiden maiden kunnostuksesta 

aiheutuneet kustannukset Porissa. Koetaan, että on kaikkien etu, kun pilaantuneita maita 

kunnostetaan, jonka vuoksi pima-kulut hyväksytään vähennettäväksi maankäyttömaksuissa. 

Purkukustannuksetkin usein huomioidaan, mutta ei kaikissa tapauksissa. Lisäksi on erikois-

tapauksia, kuten mikäli on tehty esimerkiksi kulttuurihistoriallisia selvityksiä, jotka palvele-

vat myös kaupunkia, on näitä saatettu huomioida vähennyksenä. (Nurminen 2020.) 

 

Opiskelija-asuntojen osalta maankäyttömaksut määräytyvät samoilla periaatteilla kuin va-

paarahoitteisessa tuotannossa. Kaavassa ei yleensä käytetä niin tarkkoja merkintöjä, että se 

kertoisi minkälaista asutusta kohteessa on, mutta käyttötarkoitus voidaan kuitenkin raken-

nusluvassa ottaa huomioon. Tällöin voidaan esimerkiksi laskea autopaikkanormia, jolloin 

autopaikkoja ei tarvitse olla yhtä montaa kuin normaalin asumisen yhteydessä. (Nurminen 

2020.) 

 

Porissa haetaan kaavaan yleensä yleispätevät ratkaisut ja jätetään rakennusluvan yhteyteen 

tarkemmin harkittavat asiat. Mikäli kaava on liian tarkka, saattaa se vaikeuttaa tontin arvon 

arviointia. Porissa pyritään siis tekemään keskenään samankaltaisia kaavoja niin, että ne vas-

taavat toinen toisiaan ja alueiden arvot pysyvät lähellä toisiaan. Tällöin myös maanomistajat 

pystyvät etukäteen arvioimaan minkä arvoisia kohteet ovat. (Nurminen 2020.) 

 

Maankäyttösopimukset käsitellään yhdessä asemakaavan kanssa Porissa. Maankäyttösopi-

muksien valmistelu on teknisen palvelukeskuksen tonttitoimen vastuulla, ja he tekevät tässä 

yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee maankäyttösopi-

muksen samalla, kun antaa lausunnon asemakaavaehdotuksesta. Kun maankäyttösopimuk-

sesta on päästy yhteisymmärrykseen maanomistajan kanssa, etenee se joko kaupunginhalli-

tukselle tai kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyy sellaiset 
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asemakaavat ja niihin liittyvät maankäyttösopimukset, jotka eivät ole vaikutukseltaan mer-

kittäviä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy puolestaan muut asemakaavat ja maankäyttösopi-

mukset. (Porin kaupunki 2008.) 

 

Porissa on melko pitkä aika siitä, kun maapolitiikkaa on viimeksi uudistettu. Tämä työ on 

nyt kuitenkin käynnistetty Hannu Lammin diplomityön myötä. (Nurminen 2020.) Porin kau-

pungin viimeisin maapoliittisen ohjelman kokonaisuudistus ”Maapoliittinen ohjelma 2004” 

on valmistunut jo vuonna 1999. Tämän jälkeen on ollut tarkoituksena valmistaa kokonais-

uudistus maapoliittiselle ohjelmalle kahdessa osassa. Ainoastaan ”Maapoliittinen ohjelma 

VII, osa 1” kuitenkin valmistui vuonna 2008. Tämän koetaan olevan pääpiirteiltään sisällöl-

tään ajantasainen. (Lammi 2020.) 

 

Porissa taloussuhdanteiden muutokset eivät suoraan vaikuta maankäyttömaksujen suuruu-

teen. Kaupungissa on monipuolinen rakenne ja tasaiset markkinat, jonka vuoksi taloussuh-

danteiden muutokset eivät helposti heijastu maankäyttömaksuihin. Tilannetta toki seurataan 

jatkuvasti, mutta tähän asti markkinoilla ei ole aiheutunut heittelemistä suuntaan tai toiseen. 

(Nurminen 2020.) 

3.11 Tampere 

Maankäyttösopimuksia ei tehdä Tampereella ensimmäisen asemaakaavan yhteydessä kuin 

vain poikkeustapauksissa. Tällä varmistetaan, ettei kaupungin taloudelle tai yhdyskuntara-

kentamiseen aiheudu haittaa tai viivästymisiä. Mikäli kohde on kuitenkin pinta-alaltaan 

pieni omistusyksikkö tai yhdyskuntarakenteen sisällä, vaikka onkin asemakaavoittamatto-

malla alueella, niin maankäyttösopimus voidaan neuvotella maanomistajan kanssa yksittäi-

sissä tapauksissa. Tällöin asemakaavan tuomasta arvonnoususta peritään 60 % yhdyskunta-

rakentamisen kustannusten kattamiseksi. (Tampereen kaupunki 2018.) 

 

Tampereella maankäyttömaksujen määräytyminen perustuu lähtökohtaisesti kohteen arvon-

nousuun. Korvausprosentti on pääsääntöisesti 40 % uuden kaavan tuomasta kohteen arvon-

noususta. Mikäli yhdyskuntarakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin korkeammaksi 

kuin 40 % arvonnoususta, peritään maankäyttömaksuna yhdyskuntarakentamisesta aiheutu-

vat kustannukset. Mikäli kaavamuutoksesta aiheutuu kaupungille erityisratkaisuja, jotka 

poikkeavat normaalikäsittelystä, niin nämä otetaan maankäyttömaksuissa huomioon sitä ko-

rottavana. Näitä erityisratkaisuja ovat esimerkiksi laatutason parantaminen sekä toteutuksen 

merkittävä nopeuttaminen. (Tampereen kaupunki 2018.) 

 

Maankäyttösopimusta ei Tampereella tehdä, mikäli voimassa olevan asemakaavan mukaisen 

kohteen käyttötarkoitus on vain asumista sekä ennen että jälkeen asemakaavamuutoksen ja 

asuinrakennusoikeus lisääntyy alle 500 k-m2. Tällä pystytään jättämään yksityisten omista-

mat omakotitalotontit maankäyttösopimusmenettelyn ulkopuolelle. Maankäyttösopimusta ei 

myöskään tehdä, mikäli uuden kaavan tuoma arvonnousu on alle 50 000 €. (Tampereen kau-

punki 2018.) 

 

Osa maankäyttömaksusta saatetaan periä tonttimaana Tampereella, sillä suurissa kokonai-

suuksissa edellytetään, että osa sopimuskorvauksesta luovutetaan rakennusoikeutena (Tou-

koniemi 2020). Tällä edistetään asunto- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista ja 

perityt tonttimaat hyödynnetään monipuoliseen asuntotuotantoon. Lisäksi yleiset alueet siir-

retään kaupungin omistukseen. Alueiden myös edellytetään toteutuvan sovittavassa kohtuul-
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lisessa aikataulussa, jonka vuoksi Tampereen kaupunki asettaa taloudelliset sanktiot maan-

käyttösopimuksiin hankkeiden myöhästymisen varalle. Kaupunki voi myös käyttää kehittä-

miskorvausmenettelyä, mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä. Kehittämiskorvaus-

menettelyä ei kuitenkaan ole jouduttu vielä toistaiseksi Tampereella käyttämään. (Tampe-

reen kaupunki 2018.) 

 

Maankäyttömaksu on pääasiassa maksettava kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kaava on 

saanut lainvoiman. Suuremmissa kaavoissa, joissa korvaus on yleensä yli 5 000 000 € ja 

myös yhdyskuntarakenteen toteuttaminen jakaantuu useille vuosille, sovitaan maankäyttö-

sopimuksessa korvaukselle erikseen maksuaikataulu. (Toukoniemi 2020.) 

 

Tampereen kaupungilla on määritettynä eri käyttötarkoitusten mukaiset markkina-arvot. 

Kerrosneliömetrille määritellyt eurohinnat käyttötarkoituksille todetaan säännöllisesti päivi-

tettävällä vyöhykehinta-arviolla. Tämän perusteella lasketaan kohteen nykyarvo sekä uuden 

kaavan mukainen arvo. Näiden erotuksesta saadaan sitten kohteen arvonnousu. (Toukoniemi 

2020.) 

 

Tampereella maankäyttömaksuissa huomioidaan vähennyksenä purkukulut. Purkukuluista 

saa vähennettyä 40 % todennetusta arviosta eli esimerkiksi purkuyrityksen tarjouksesta. 

(Toukoniemi 2020.) Tämän lisäksi täydennysrakentamiseen kannustetaan monin eri tavoin 

Tampereella. Nämä kannustimet koskevat tontteja, joiden olemassa olevassa asemakaavassa 

on pääkäyttötarkoituksessa mukana asuminen. Tällöin jätetään huomioimatta merkittävä osa 

arvonnoususta, kun yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen. Tämä merkittävä osa voi 

olla enimmillään jopa 85 %. (Tampereen kaupunki 2018.) 

 

Täyden 85 % vähennyksen voi saada siinä tapauksessa, jos täydennysrakentaminen toteute-

taan runko- ja julkisivuratkaisultaan puurakenteena. Lisäksi 85 % vähennyksen voi saada 

siinä tapauksessa, mikäli vähintään neljä seuraavista tilanteista toteutuu. Näitä tilanteita ovat 

nykyisten rakennusten korottaminen, laitospysäköintejä, maanalaisia- tai kansirakenteita 

edellyttävä lisärakentaminen korttelin sisällä, täydennysrakentamisen yhteishankkeet, joita 

suunnitellaan kokonaisuutena, käyttötarkoituksen muutokset asuntorakentamiseen nykyisen 

rakennuksen sisällä, olemassa olevan rakennuksen merkittävästi edistävän energialuokituk-

sen parantaminen C tasolta B-, A- tai A+ tasolle täydennysrakentamishankeen yhteydessä, 

täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten ei suojelullisten arvoa omaavien rakennusten 

purkua, hissin rakentaminen vanhaan rakennukseen tai muu merkittävä esteettömyyden edis-

täminen sekä innovatiiviset ratkaisut, joilla edistetään rakennusten älykkyyttä kuten uusia 

asumisen, liikkumisen ja kuluttamisen malleja jakamistalouden keinoin. Täydennysrakenta-

misen tilanteet ovat keskenään erilaisia, jonka vuoksi kohtien painotuksia arvioidaan tapaus-

kohtaisesti. (Tampereen kaupunki 2018.) Mikäli siis edellä mainituista kohdista alle 4 toteu-

tuu, lähtökohtaisesti jokaisesta toteutuneesta kohdasta vähennetään neljännes täydestä 85 %, 

eli 21,25 %, mutta merkittäviä kohtia voidaan painottaa käytännössä kuitenkin hieman 

enemmän (Toukoniemi 2020). 

 

Maankäyttömaksua ei peritä, mikäli uuden kaavan tuoma arvonnousu on alle 100 000 € täy-

dennysrakentamisen tilanteissa. Maankäyttömaksu peritään kuitenkin koko summasta, mi-

käli arvonnousu on yli 100 000 €. Täydennysrakentamisen osalta käytetään myös sanktioita, 

mikäli täydennysrakentamisesta ei suoriteta kohtuullisen ajan kuluessa asemakaavan mukai-

sesti. Tällöin täydennysrakentamisen vähennyksiä ei huomioida ja maankäyttömaksu tulee 

maksaa kokonaisuudessaan. (Tampereen kaupunki 2018.) 
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Asemakaavat käsitellään Tampereella ensin yhdyskuntalautakunnassa. Tämän jälkeen 

maankäyttösopimus hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Kun maankäyttösopi-

mus on siellä käsitelty ja hyväksytty, etenee asemakaava vielä kaupunginhallitukseen ja          

-valtuustoon hyväksyttäväksi. (Toukoniemi 2020.) 

 

Asunto- ja maapoliittiset linjaukset päivitetään Tampereella valtuustokausittain, eikä tällä 

hetkellä koeta muutostarvetta maankäyttömaksujen määräytymisperusteille. Hankkeet ovat 

pitkäkestoisia, joten hankkeeseen ryhtyvällä pitäisi olla arvioitavissa maankäyttömaksun 

suuruus. Tampereella tämä on toiminut hyvin etenkin, kun maanomistaja on käyttänyt am-

mattitaitoista konsulttia tämän arvioimiseen. Mikäli taloussuhdanteet muuttuvat, vaikuttaa 

tämä maankäyttömaksujen suuruuteen rakennusoikeuden arvojen muuttuessa. (Toukoniemi 

2020.) 

3.12 Turku 

Maankäyttösopimuksia tehdään Turussa pääsääntöisesti asemakaavamuutosten yhteydessä. 

Tämän lisäksi niitä voidaan myös tehdä ensimmäisen kaavoituksen yhteydessä, mikäli ky-

seessä on pieni asemakaavoittamaton maa-alue, joka liittyy luontevasti kaupungin maiden 

asemakaavoittamiseen, alueen lunastaminen tai ostaminen ei ole tarkoituksenmukaista en-

nen asemakaavoituksen aloittamista tai alueen jättäminen kaavoittamatta ei ole perusteltua. 

(Turun kaupunki 2020.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytyminen perustuu Turussa lähtökohtaisesti kohteen arvonnou-

suun. Tällöin maanomistajalta peritään maankäyttömaksuna 50 % uuden kaavan tuomasta 

kohteen arvonnoususta. Mikäli kunnallistekniset kustannukset ovat kuitenkin suuremmat 

kuin tämä 50 % arvonnoususta, peritään koko kunnallisteknisten kustannusten määrä maan-

omistajalta. Jos maanomistajia on enemmän kuin yksi, jaetaan kustannukset heidän saaman 

hyödyn suhteen. Mikäli asemakaavan toteuttaminen edellyttää erityisratkaisuja kuten mui-

den toimijoiden verkostojen siirtoa, vaikuttaa tämä maankäyttömaksun suuruuteen korotta-

vasti. (Turun kaupunki 2020.) 

 

Turussa maankäyttömaksua ei peritä, mikäli asemakaavassa osoitetaan lisärakennusoikeutta 

yksittäiselle maanomistajalle enintään 500 k-m2. Jos asemakaavassa puolestaan osoitetaan 

asuinrakennusoikeutta enemmän kuin 5 000 k-m2, voidaan maankäyttömaksu maksaa koko-

naan tai osittain luovuttamalla kaupungille rakennusoikeutta vapaarahoitteiseen tai hintasää-

deltyyn ARA:n pitkän korkotuen vuokra- tai asumisoikeusasuntotuotantoon. Tällöin myös 

asuntojen keskipinta-alan tulee ylittää 40 neliömetriä. Kun asuinrakennusoikeus ylittää 

10 000 kerrosneliömetriä, tulee vähintään 20 % rakennusoikeudesta toteuttaa edellä maini-

tun hintasäätelyn tuotantona. (Turun kaupunki periaatteet 2020.) 

 

Tilanteissa, joissa maankäyttömaksu ylittää 100 000 €, tulee maanomistajan luovuttaa Turun 

kaupungille vakuus, joka on maankäyttömaksun suuruinen. Tällä varmistetaan maankäyttö-

sopimusten ehtojen toteutuminen kohtuullisessa aikataulussa. Maankäyttömaksusta neljäs-

osa on maksettava puolen vuoden aikana asemakaavan lainvoimaistumisesta. Muut maan-

käyttömaksun osat erääntyvät rakentamisen edetessä, kuitenkin viimeistään yhdeksän vuo-

den kuluttua asemakaavan lainvoimaisuudesta. (Turun kaupunki 2020.) 
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Turun kaupungilla on ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan tekemät hintavyöhykearviot koko 

kaupungin alueelle. Tämän lisäksi kohteen arvon arvioinnissa käytetään vanhoja maankäyt-

tösopimuksia sekä kiinteistökauppoja maankäyttömaksua määritettäessä. Käytännössä ny-

kyarvo lasketaan nykyisen kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, joka kerrotaan kerrosne-

liömetrihinnalla ja tuloksena saadaan kiinteistön arvo. Uuden kaavan mukainen arvo laske-

taan vastaavasti uuden kaavan mukaisella rakennusoikeudella kerrottuna kerrosneliömetri-

hinnalla. Näiden erotuksesta saadaan arvonnousu. (Lipponen 2020.) 

 

Turussa lähtökohtaisesti ei oteta vähennyksiä huomioon maankäyttömaksuja määritettäessä. 

Pilaantuneen maan osalta edetään lain määräämällä tavalla, että pilaaja maksaa pilaantu-

neesta maasta aiheutuneet kustannukset. Mikäli pilaajaa ei pystytä tunnistamaan, vastaa 

maanomistaja silloin pilaantuneen maan kustannuksista. (Lipponen 2020.) Purkukustannuk-

sia ei myöskään lähtökohtaisesti hyväksytä vähennyksinä. Mikäli uusi asemakaava tehdään 

kuitenkin kaupungin aloitteesta ja kaupunki velvoittaa rakennuksen purkamisen ennenaikai-

sesti tekniseen käyttöikään nähden, voidaan purkukustannuksista huomioida vähennyksinä 

maankäyttömaksuissa enintään puolet. Lisäksi mikäli kohde on suojeltu, määritetään siitä 

mahdollisesti aiheutuva vähennys yksilöllisesti. (Turun kaupunki 2020.) 

 

Täydennysrakentamista pyritään edistämään Turussa. Tämän vuoksi maankäyttömaksua 

voidaan alentaa 50 %, kun korotetaan nykyisiä rakennuksia tai toteutetaan ullakkorakenta-

mista täydennysrakentamisena. 50 % alennus voidaan myös antaa, jos kaavoitetaan asutuk-

sen keskellä olevia pieniä yksittäisiä liikekiinteistöjä, joille ei ole kaavan mukaista käyttöä 

asuntorakentamiseen. 30 % alennuksen maankäyttömaksusta voi puolestaan saada, kun täy-

dennysrakentaminen toteutetaan kolmen tai useamman kiinteistön yhteishankkeena tai kun 

täydennysrakentamisen yhteydessä olemassa olevaan rakennukseen tehdään hissi. Lisäksi 

30 % alennuksen maankäyttömaksusta saa silloin, kun täydennysrakentamisen asuntotontille 

toteutetaan maanalaista pysäköintitilaa tai pysäköintilaitos uudisrakentamisen edellyttämille 

parkkipaikoille. Täydennysrakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa asemakaa-

van tai poikkeamishakemuksen lainvoimaiseksi tulemisesta, jotta maanomistaja saa alen-

nukset maankäyttömaksuunsa. Muutoin maanomistaja joutuu maksamaan maankäyttömak-

sun kokonaisuudessaan. (Turun kaupunki 2020.) 

 

Turussa maankäyttömaksun määrä määritetään tonttipalvelut yksikössä, joka kuuluu kau-

punkisuunnittelu ja maaomaisuuteen kaupunkiympäristötoimialassa. Kun maankäyttösopi-

muksesta on päästy yhteisymmärrykseen maanomistajan kanssa, etenee se hyväksyttäväksi 

kaupunginkehitysjaostolle, joka on kaupunginhallituksen alainen jaosto. (Lipponen 2020.) 

 

Maankäyttömaksun määräytymisperusteita päivitetään melko harvoin Turussa, noin 10 vuo-

den välein. Maapolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, jotta maanomistajat sekä yhteiskunta tie-

tävät mihin suuntaan ollaan menossa. Tällä hetkellä ei siis koeta olevan muutostarvetta 

maankäyttömaksujen määräytymisperusteille tai suuruudelle. Koetaan että periaatteita ei 

voida muuttaa esimerkiksi 4 vuoden välein, mutta rakennusoikeuksien hinnat liikkuvat kui-

tenkin markkinoiden mukaan. Maankäyttömaksujen laskentaperusteet voivatkin tippua Tu-

russa, mikäli kiinteistöjen arvot laskevat. Näin on kuitenkin tapahtunut vain 1990 luvun 

lama-aikana, muutoin kiinteistöjen arvot ovat pysyneet melko vakiona. (Lipponen 2020.) 
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3.13 Vaasa 

Vaasassa lähtökohtana on, että uusilla kasvualueilla ei laadita raakamaan maankäyttösopi-

muksia. Näissä tilanteissa kaupunki hankkii omistukseensa uudet asemakaavoitettavat alu-

eet. Mikäli ei koeta tarkoituksenmukaiseksi hankkia maata kaupungin omistukseen, voidaan 

erityisissä tilanteissa laatia maankäyttösopimus maanomistajan kanssa kaupunkirakenteen 

sisällä olevalla pienellä alueella, kyläalueilla, jotka on yleiskaavassa osoitettu rakennetta-

vaksi sekä vanhojen huvilayhteisöjen alueilla. (Vaasan kaupunki 2019.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytyminen perustuu Vaasassa lähtökohtaisesti kohteen arvon-

nousuun. Tällöin maanomistaja korvaa 50 % uuden kaavan aiheuttamasta kohteen arvon-

noususta. Mikäli yhdyskuntarakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin korkeammaksi 

kuin tämä 50 %, korvaa maanomistaja koko yhdyskuntarakentamisen aiheuttamat kustan-

nukset maankäyttömaksuna, ellei kustannusten katsota olevan perusteltua kattaa osittain ve-

rovaroista. (Vaasan kaupunki 2019.) 

 

Maankäyttösopimus tehdään Vaasassa aina, kun maanomistajan aloitteesta toteutetaan kaa-

voitushankkeita. Mikäli kaavoitushanke tehdään kuitenkin kaupungin aloitteesta, maankäyt-

tösopimusta ei tehdä rakennusoikeuden lisääntyessä vain asuntorakentamiseen enintään 500 

k-m2 tai tilanteissa, joissa arvonnousu on enintään 50 000 €. (Vaasan kaupunki 2019.) 

 

Vaasassa rahana maksettava maankäyttömaksu erääntyy silloin, kun uuden asemakaavan 

mukainen rakennuslupa myönnetään. Maankäyttömaksu erääntyy joka tapauksessa viimeis-

tään 2–4 vuoden kuluttua asemakaavan voimaantulosta, hankkeen laajuudesta riippuen, 

vaikka maanomistaja ei olisikaan ottanut kiinteistöään uuden asemakaavan mukaiseen käyt-

tötarkoitukseen. Mikäli maankäyttömaksu ylittää 100 000 €, tulee maanomistajan antaa kau-

pungille vakuus suoritusten maksamisen varalle. (Vaasan kaupunki 2019.) 

 

Vaasassa on vahvistetut aluehinnat asuin- sekä teollisuus- ja varatotonteille. Nämä toimivat 

maankäyttömaksun määräytymisen perustana. Yritystonteissa käytetään ulkopuolisen ar-

vioitsijan arviota lähtökohtana arvonmäärittämiselle. Lisäksi asuinrakentamishankkeissa 

saatetaan tarpeen mukaan käyttää ulkopuolista arvioitsijaa haastavimmissa tilanteissa. Täl-

lainen on esimerkiksi Vaasassa sijaitseva rantakatu, joka sijaitsee nimensä mukaan rannassa, 

mutta sen lisäksi myös keskusta-alueella. Tämän katsotaan olevan kalleinta aluetta, jonka 

vuoksi siellä saattaa olla perusteltua tarkastella kohteen hintaa erikseen. (Eklund 2020.) 

 

Vaasassa ei ole automaattisesti hyväksyttäviä vähennyksiä, vaan ne perustuvat tapauskoh-

taiseen harkintaan. Joskus saattaa tulla vastaan yksittäistapauksia, joissa on perusteltu hy-

väksyä vähennyksiä. Näitä voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa uudessa kaavassa määrä-

tään kohde suojelurakennukseksi, ja tämä näin ollen vaikuttaa maanomistajan asemaan. (Ek-

lund 2020.) 

 

Vaasassa pyritään edistämään täydennysrakentamista, jonka vuoksi täydennysrakennus-

hankkeissa maanomistajan tulee korvata kaupungille vain 35 % kohteen arvonnoususta. Täl-

löin voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta asuntotontilla on ennes-

tään oltava jo käytössä yli puolet. Tilanteissa, joissa asuinkerrostalon asuntorakennusoikeu-

den lisäys tapahtuu rakennuksen olemassa olevien raamien sisällä, tai niiden vähäisillä muu-

toksilla, voidaan tästä johtuva arvonnousu jättää kokonaan huomioimatta. Lisäksi mikäli 

kaavamuutos ei aiheuta kunnallisteknisiä kustannuksia kaupungille, huomioidaan arvon-
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nousu asuntorakentamisen osalta vain siltä osin, kun uusi rakennusoikeus tai käyttötarkoi-

tuksen muutos ylittää 500 k-m2. Mikäli täydennysrakentamisesta aiheutuu maantasoauto-

paikkojen poistuminen, voidaan tällöin harkinnan mukaan ottaa huomioon rakenteellisten 

autopaikkojen rakentamiskustannukset jo olemassa olevien autopaikkojen osalta. Edellä 

mainittujen täydennysrakentamisen kannusteiden ehtona on, että rakennusoikeus otetaan 

käyttöön 2–5 vuoden kuluessa hankkeen laajuuden mukaan. (Vaasan kaupunki 2019.) 

 

Vaasassa yleishyödyllisyyden näkökulma voi vaikuttaa maankäyttömaksujen suuruuteen. 

Tällöin esimerkiksi opiskelija-asuntojen kohdalla tarkastellaan tilannetta tapauskohtaisesti, 

näkökulmista kuka hanketta on tekemässä ja onko heillä yleishyödyllisyyden statusta. Vaa-

sassa tämän suhteen ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä ja yleispätevää linjausta. (Ek-

lund 2020.) 

 

Vaasassa maankäyttösopimusten valmistelusta, neuvottelusta ja laadinnasta vastaa kiinteis-

tötoimi, joka on teknisen toimen alainen yksikkö. Kiinteistötoimi tekee näissä kuitenkin yh-

teistyötä kaavoituksen kanssa ja voikin aiheutua tilanteita, joissa maanomistaja ja kaavoitus 

eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä kaavan sisältö on. Saattaa olla esimerkiksi ti-

lanne, jossa koetaan, että kaavassa olisi lähtökohtaisesti hyvä sisältö, mutta se ei vain ole 

taloudellisesti toteutuskelpoinen.  Kun maankäyttösopimuksista on päästy yhteisymmärryk-

seen kaupungin ja maanomistajan kesken, etenee se vielä kaupunginhallitukselle hyväksyt-

täväksi. Kaupunginhallitus hyväksyy usein maankäyttösopimuksen kaavan hyväksynnän yh-

teydessä ja kaava jatkaa vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn. (Eklund 2020.) 

 

Vaasassa maankäyttömaksujen määräytymisperusteita tarkastellaan maapoliittisen ohjelman 

yhteydessä, joka on tarkoituksena päivittää valtuustokausittain. Maankäyttömaksujen sekä   

-sopimusten perusperiaatteita ei kuitenkaan ole muokattu paljoakaan viime vuosien aikana. 

Tällä hetkellä ei koeta muutostarvetta maankäyttömaksujen määräytymisperusteille tai suu-

ruudelle Vaasassa. Erilaisten täydennysrakentamisen kannustimien periaatteita todennäköi-

sesti hienosäädetään tulevaisuudessa ja sitä kautta pyritään edistämään kehitystä toivottuun 

suuntaan. (Eklund 2020.) 

 

Taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat Vaasassa maankäyttömaksuihin rakennusoi-

keuksien hintojen muutoksen kautta. Maankäyttömaksujen määräytymisperusteet sekä pro-

senttiosuudet pysyvät samana taloussuhdanteiden muutostilanteissa. Maapolitiikka onkin 

pitkäjänteistä toimintaa. Taloussuhdanteiden muutosten vaikutus rakennusoikeuksien hinta-

kehitykseen on kuitenkin melko hidasta ja se seuraa jäljessä markkinoiden todellisia tapah-

tumia. Nopein vaikutus, joka taloussuhdanteiden muutoksista ilmenee, on hankkeiden edis-

tyminen hitaammalla aikataululla sekä, että hankkeita ei tule vireille yhtä paljoa kuin aiem-

min, mikäli taloudellisia edellytyksiä ei ole olemassa. (Eklund 2020.) 

3.14 Vantaa 

Vantaalla kaavoitus tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla mailla, mutta yksityisten maan-

omistajienkin omistamaa maata kaavoitetaan lähtökohtaisesti kaavamuutostilanteissa. Kun 

kaavoitetaan kaupungin omille maille, on kaupungilla suurempi mahdollisuus vaikuttaa alu-

een kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, käyttötarkoitukseen, asuntopolitiikkaan ja tontin-

luovutukseen. (Vantaan kaupunginvaltuusto 2018.) 
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Maankäyttömaksujen määräytyminen perustuu Vantaalla lähtökohtaisesti kunnallisteknisiin 

kustannuksiin. Maankäyttömaksun määrä ei kuitenkaan saa ylittää 50 % uuden kaavan ai-

heuttamasta kohteen arvonnoususta. Mikäli kyseessä on asuntotontti, maanomistaja korvaa 

50 % uuden kaavan aiheuttamasta kohteen arvonnoususta. Tästä poikkeuksena ovat asunto-

osakeyhtiöiden omistamat tontit. Niiden osalta peritään vain 35 % uuden kaavan tuomasta 

arvonnoususta. Tällöin asunto-osakeyhtiöiden omistamien kiinteistöjen jo kaavoitetusta ra-

kennusoikeudesta pitää olla käytössä yli puolet ja asunto-osakeyhtiön osakkaina täytyy pää-

sääntöisesti olla talon asukkaat. Tällä huojennuksella halutaan edistää asunto-osakeyhtiöi-

den täydennysrakentamista Vantaalla. (Vantaan kaupunginvaltuusto 2018.) 

 

Vantaalla maankäyttömaksua ei peritä, mikäli rakennusoikeus lisääntyy tai käyttötarkoitus 

muuttuu alle 500 k-m2. Mikäli kaavoitettavana ovat erillispientalot tai paritalot, maankäyt-

tömaksu peritään vain uuden asuntorakennusoikeuden 500 k-m2 ylittävältä osalta. Maan-

käyttömaksu voidaan periä Vantaalla rahan sijaan maana silloin, kun sen arvioidaan tukevan 

kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista. (Vantaan kaupunginvaltuusto 2018.) 

 

Vantaalla maankäyttömaksut maksetaan, kun kaava tulee voimaan. Mikäli maankäyttö-

maksu on merkittävän suuri, voi sen maksaa kahdessa tai kolmessa erässä. Tällöin viimeinen 

erä täytyy maksaa kahden vuoden kuluttua kaavan voimaantulosta. Kun maksuaika on kor-

keintaan kaksi vuotta, ei maankäyttömaksulle lasketa korkoa Vantaalla. (Vähä-Piikkiö 

2020.) 

 

Vantaa on teettänyt alueittaisen hintavyöhykekartan ulkopuolisen arvioitsijan arviolla yri-

tystonttien osalta yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa. Tässä on hintahaarukka eri alueille, 

jonka perusteella ei haeta korkeinta mahdollista arvoa, vaan kohtuullista arvoa alueelle. Hin-

tahaarukkaa peilataan toteutuneisiin kauppoihin kohteen lähettyvillä, jotta pystytään pitä-

mään käsittely kaikille tasapuolisena. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Kohteen nykyarvo arvioidaan nykyisen kaavan mukaan rakennusoikeudesta. Mikäli on ti-

lanne, jossa rakennusvalvonta on myöntänyt enemmän rakennusoikeutta kohteelle kuin mitä 

kaava on sallinut, katsotaan tämä maanomistajalle edullisemman rakennusoikeuden mukaan. 

Uuden kaavan mukainen kohteen arvo määritetään Vantaalla kertomalla kohteen rakennus-

oikeus rakennusoikeuden arvolla. Tästä vähennetään kohteen nykyisen kaavan mukainen 

arvo, jolloin tulokseksi saadaan kohteen arvonnousu. Mikäli kyseessä on erityinen kohde, 

jonka arvioiminen olemassa olevilla aluehinnoitteluilla on haastavaa, pyydetään ulkopuoli-

selta arvioitsijalta näkemys kohteen arvosta oman arviomme tueksi. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Vantaalla maankäyttömaksuissa hyväksytään vähennyksinä purkukulut. Tällöin käytetään 

yleisarvoa, joka on 90 € per kerrosneliömetri, ellei maanomistaja toimita uskottavaa purku-

tarjousta tai useampaa arviota todellisista purkukuluista. Tietysti on olemassa myös kohteita, 

joissa tämä 90 € per kerrosneliömetri ei ole riittävä. Näitä ovat esimerkiksi vanhat tehtaat, 

vesitornit tai pysäköintilaitokset, joille määritetään tapauskohtaisesti omat hintansa. Suun-

nittelukuluja sekä pima-kuluja ei lähtökohtaisesti hyväksytä Vantaalla. Mikäli kuitenkin on 

kyseessä kaupungin aiemmin sallimasta toiminnasta, joka on maan liannut, niin silloin on 

luvallisen toiminnan aiheuttamaa likaantumista hyvitetty. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Vantaalla pyritään edistämään täydennysrakentamista hyvittämällä rakenteellisten autopaik-

kojen kustannuksia maankäyttömaksusta. Tällöin vanhan kerrostalon parkkipaikalle raken-
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netaan uusi kerrostalo ja vanhat maatasopaikat siirretään rakenteellisiksi autopaikoiksi. Täl-

löin hyvitys tehdään niiden autopaikkojen osalta, jotka ovat aiemmin olleet maantasopaik-

koja ja jotka siirretään rakenteellisiksi autopaikoiksi. Uuden talon autopaikkoja ei kuiten-

kaan hyvitetä. Tällä hyvityksellä on usein suuri merkitys määräytyvään maankäyttömak-

suun, sillä rakenteellisten autopaikkojen hinnat ovat yleensä yli 20 000 € per autopaikka. 

(Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Mikäli rakennetaan valtiontukemaa asuntotuotantoa, kuten opiskelija-asuntoja, käytetään 

Vantaalla ARA-hintoja. Tällöin osa kaava-alueesta osoitetaan ARA-tuotantoon ja ARA-

osuudessa käytetään alhaisempaa tonttihintaa. ARA-tuotannon osalta siis maakäyttökorvaus 

on pienempi kuin vapaarahoitteisessa tuotannossa. Vantaalla maankäyttösopimuksilla mää-

rätäänkin ARA-tuotannon määrästä sekä asuntojen koosta. Korkeintaan kolmannes saa Van-

taalla olla yksiöitä ja vähintään 30 % täytyy olla perheasuntoja. Nämä ovat kuitenkin sellai-

sia periaatteita, joista voidaan joustaa alueen mukaan. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Vantaalla maankäyttömaksut määritetään yleensä tontit ja maanhankinta yksikössä, joka 

kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan. Pääasiassa tonttipäällikkö määrittää maankäyttö-

maksun määrän, mutta on myös tapauksia, joissa muutkin laskevat maankäyttömaksun mää-

rän. Maankäyttömaksun määrittämisessä tehdään usein yhteistyötä kollegoiden kanssa ja 

etenkin vaikeimpia tapauksia harkitaan yhdessä. Melkein jokaisessa kohteessa on myös jo-

tain erityistä, jonka vuoksi tulee käyttää harkintakykyä verratessa aiempiin laskelmiin, että 

maankäyttömaksu olisi oikean suuruinen. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Maankäyttömaksujen määräytymisperusteet perustuvat Vantaalla maapoliittisiin linjauksiin. 

Tämän lisäksi yksikköhinnoista teetetään uudet arviot kahden vuoden välein. Kun tapahtuu 

alueellisia muutoksia, kuten kehäradan tapauksessa, vaativat yksikköhinnat päivittämistä 

olosuhteiden muuttuessa. Yritystonteista on kolme vuotta sitten tehty viimeksi arvio, kun on 

koettu, ettei niiden hintataso ole juurikaan muuttunut. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 

Taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat maankäyttömaksujen suuruuteen viiveellä Van-

taalla. Tämän vuoksi on tälläkin hetkellä oltava erityisen tarkkana, vaikuttaako koronaepi-

demia maankäyttömaksuihin tulevaisuudessa. Vielä koronaepidemia ei kuitenkaan näy 

maankäyttömaksujen suuruudessa. (Vähä-Piikkiö 2020.) 

 



49 

 

4 Analyysi ja johtopäätökset 
Tässä luvussa vertaillaan kaupunkien eri toimintatapoja maankäyttösopimuksissa sekä            

-maksuissa. Luvussa esiintyvien taulukkojen tiedot on pääsääntöisesti saatu kaupunkien 

edustajien kanssa pidetyistä haastatteluista sekä kaupunkien maapoliittisista ohjelmista. 

4.1 Ensimmäinen asemakaava 

Lähes kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa lähtökohtana on, että maankäyttösopi-

muksia ei tehdä yksityisen maanomistajan kanssa ensimmäisen asemakaavan yhteydessä. 

Pääkaupunkiseudulla tehdään kuitenkin maankäyttösopimuksia ensimmäisen asemakaavan 

yhteydessä. Muut kaupungit pyrkivät ensisijaisesti hankkimaan raakamaa-alueet omistuk-

seensa, jolloin ensimmäinen asemakaava laaditaan pääsääntöisesti kaupunkien omistamille 

maille. Vain erityistapauksissa maankäyttösopimuksia laaditaan ensimmäisen asemakaavan 

yhteydessä. Kaupunkikohtaiset suhtautumiset maankäyttösopimusten tekemiseen ensim-

mäisen asemakaavan yhteydessä löytyvät taulukosta 1. 

 

Taulukko 1.Maankäyttösopimukset ensimmäisen asemakaavan tapauksessa 

Kaupunki Maankäyttösopimus ensimmäisen asemakaavan tapauksessa 

Espoo Maankäyttösopimus tehdään uudesta asemakaavasta merkittävää hyötyä saa-

vien maanomistajien kanssa.  

 

Helsinki Ensimmäisen asemakaavan laatimisesta yksityisen maanomistajan maalle, 

kaupunki perii 50 % siitä arvonnoususta, joka ylittää 700 000 €. 

 

Joensuu Asemakaavoitetaan lähtökohtaisesti kaupungin omistamia maita, jonka vuoksi 

ennen asemakaavoituksen aloittamista, kaupunki pyrkii hankkimaan maat 

omistukseensa. Yritysten omistamien asemakaavoittamattomien alueiden 

osalta voidaan tehdä maankäyttösopimuksia asemakaavoittamisesta, mikäli 

siihen on jokin erityinen syy. 

 

Jyväskylä Maankäyttösopimukset tehdään pääsääntöisesti kaavamuutosten yhteydessä. 

Ensimmäisen asemakaavan osalta yksityisen omistamaa raakamaata kaavoite-

taan ja maankäyttösopimuksia tehdään vain erityisistä syistä. 

 

Kouvola Yksityistä raakamaata ei lähtökohtaisesti kaavoiteta. Ensimmäinen asema-

kaava saatetaan kuitenkin laatia yksityiselle maalle, mikäli kaupungin omista-

man alueen käyttöön saaminen sitä vaatii.  

 

Kuopio Maankäyttösopimusta ei käytetä rakentamattomien alueiden saamiseksi yh-

dyskuntarakentamisen piiriin. Tästä poikkeuksena on pidetty pieniä alueita, 

joilla on kaupunkikehityksen kannalta vain vähän merkitystä.  

 

Lahti Maankäyttösopimuksia tehdään ensisijaisesti vain silloin, kun alueen käyttö-

tarkoitusta muutetaan jo kaavoitetulla asemakaava-alueella. Ensimmäiset ase-

makaava-alueet laaditaan siis pääsääntöisesti vain kaupungin omistamalle 

maalle. Mikäli kuitenkin asemakaavoittamattomalle alueelle tehdään maan-

käyttösopimus, täytyy alueen olla pinta-alaltaan pieni ja hankkeen liittyä kau-

pungin laajempaan asemakaavoitushankkeeseen. Muussa tapauksessa maan-

käyttösopimusten tekemiselle asemakaavoittamattomalla alueella pitää olla 

erityiset perustelut.  
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Lappeenranta Asemakaavoittamattomille alueille ei lähtökohtaisesti tehdä maankäyttösopi-

muksia. Tästä voidaan poiketa tilanteissa, joissa pienten maa-alueiden hankki-

mista kaupungille ei koeta välttämättömäksi ja maankäyttösopimuksen laati-

minen ei viivästytä asemakaavan toteutumista. 

 

Oulu Lähtökohtaisesti uusilla kasvualueilla ei laadita raakamaan maankäyttösopi-

muksia, vaan ensimmäinen asemakaava tehdään yleensä kaupungin omista-

mille maille. Maankäyttösopimuksia laaditaan kuitenkin tilanteissa, joissa alu-

eella on ollut jo aiemmin voimassa oleva kaava, alueella on ympäristöriskejä 

tai arvokkaita rakennuksia, yleiskaavassa on osoitettu asemakaavoitettavaksi 

tiiviiden kyläkeskusten sekä kylien täydennysrakentamisen alueilla, erillisillä 

loma- ja yritysaluilla sekä vanhojen huvilayhteisöjen alueilla.  

 

Pori Uudet asemakaavat laaditaan lähtökohtaisesti kaupungin omistamille maille. 

 

Tampere Maankäyttösopimusta ei tehdä ensimmäisen asemakaavan teon yhteydessä 

kuin vain poikkeustapauksissa.  

 

Turku Maankäyttösopimuksia tehdään pääsääntöisesti asemakaavamuutosten yhtey-

dessä. Tämän lisäksi niitä voidaan myös tehdä ensimmäisen kaavoituksen yh-

teydessä, mikäli kyseessä on pieni asemakaavoittamaton maa-alue, joka liittyy 

luontevasti kaupungin maiden asemakaavoittamiseen, alueen lunastaminen tai 

ostaminen ei ole tarkoituksenmukaista ennen asemakaavoituksen aloittamista 

tai alueen jättäminen kaavoittamatta ei ole perusteltua. 

 

Vaasa Lähtökohtana on, että uusilla kasvualueilla ei laadita raakamaan maankäyttö-

sopimuksia. Näissä tilanteissa kaupunki hankkii omistukseensa uudet asema-

kaavoitettavat alueet. Mikäli ei koeta tarkoituksenmukaiseksi hankkia maata 

kaupungin omistukseen, voidaan erityisissä tilanteissa laatia maankäyttösopi-

mus maanomistajan kanssa kaupunkirakenteen sisällä olevalla pienellä alu-

eella, kyläalueilla, jotka on yleiskaavassa osoitettu rakennettavaksi sekä van-

hojen huvilayhteisöjen alueilla. 

 

Vantaa Kaavoitus tapahtuu ensisijaisesti kaupungin omilla mailla, mutta yksityisten 

maanomistajienkin omistamaa maata kaavoitetaan lähtökohtaisesti kaavamuu-

tosalueilla. 

 

 

4.2 Maankäyttömaksujen määräytymisen lähtökohdat 

Maankäyttömaksut perustuvat pääsääntöisesti kohteen arvonnousuun Suomen suurimmissa 

kaupungeissa. Tästä poikkeuksena on ainoastaan Vantaa, jossa maankäyttömaksu perustuu 

lähtökohtaisesti yhdyskuntarakentamisen aiheuttamiin kustannuksiin, kunhan nämä kustan-

nukset eivät ylitä 50 % kohteen arvonnoususta. Kaupunkikohtaiset korvausprosentit löytyvät 

taulukosta 2. Maankäyttömaksujen suuruudet ovat lähtökohtaisesti 30 % kohteen arvonnou-

susta Joensuussa ja Kuopiossa, 35 % Helsingissä, 40 % Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa 

ja Tampereella sekä 50 % Jyväskylässä, Kouvolassa, Lahdessa, Porissa, Turussa ja Vaa-

sassa. Osassa kaupungeista peritään kuitenkin peruskorvausprosenttia suurempi prosentti-

osuus maankäyttömaksuna, jos yhdyskuntarakentamisen kustannukset nousevat normaalia 

korkeammiksi. 
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Pelkkä korvausprosentti ei kuitenkaan kerro maankäyttömaksun suuruudesta. Maankäyttö-

maksun suuruuteen vaikuttaa kohteen arvonnousu, joka on usein suurempi suurissa kaupun-

geissa kuin pienemmissä, kun maanarvo on myös suurempi. Maanarvo saattaa vaihdella 

myös saman kaupungin sisälläkin. Yhdyskuntarakentamisen kustannuksissa tai rakennuk-

sien rakentamiskustannuksissa ei puolestaan ole yhtä suuria eroja. (Häkkänen 2020.)  

 

Merkittävän hyödyn alaraja vaikuttaa myös huomattavasti maksettavan maankäyttömaksun 

määrään. Alarajan suuruus vaihtelee kaupungeittain suuresti, joka vaikuttaa merkittävästi 

kaupunkien maankäyttömaksujen poikkeavuuksiin toisistaan. Kaupunkikohtaiset merkittä-

vän hyödyn alarajat löytyvät taulukosta 2. Osassa kaupungeista merkittävän hyödyn alaraja 

on euromääräinen, osassa kaupungeista alaraja on puolestaan prosentuaalinen kohteen ar-

vonnoususta ja osa kaupungeista käyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä 500 k-m2 

lisärakennusoikeutta alarajana. Eroavaisuuksia löytyy myös siinä, huomioidaanko maan-

käyttömaksussa vain merkittävän hyödyn alarajan ylittävä osuus vai koko saadun hyödyn 

osuus. Kaikissa kaupungeissa ei ole selkeää merkittävän hyödyn alarajaa määritelty.  

 

Helsingissä merkittävän hyödyn euromääräinen alaraja on kaikkein korkein, jopa 700 000 €. 

Täydennysrakentamisen tilanteissa, joissa on kyse asuntorakentamisesta, merkittävän hyö-

dyn alaraja on Helsingissä jopa 1 000 000 €. Tämä pienentää maankäyttömaksuja huomat-

tavasti Helsingissä. Helsingin maanarvo on huomattavasti korkeampi kuin muiden kaupun-

kien, minkä vuoksi maankäyttömaksujenkin suuruudet nousisivat erityisen korkeaksi, ellei 

merkittävän hyödyn alaraja olisi korkea. 

 

Taulukko 2.Maankäyttömaksujen määräytymisen lähtökohdat 

Kaupunki Korvausprosentti / 
-peruste 

Merkittävän hyödyn ala-
raja 

Espoo 40 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

250 000 € 

 

maankäyttömaksu peritään 

vain alarajan ylittävältä osalta 

 

Helsinki 35 % 

 

mikäli kyseessä ensimmäinen 

asemakaava tai suunnittelutar-

veratkaisu niin 50 % 

 

700 000 € 

 

täydennysrakentamisen ta-

pauksissa, joissa kyse asunto-

rakentamisesta          

1 000 000 €  

 

maankäyttömaksu peritään 

vain alarajan ylittävältä osalta 

 

Joensuu 30 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

5 % arvonnoususta 

 

alle 3 000 € maankäyttömak-

suja ei peritä 

Jyväskylä 50 %,  

 

keskusta-alueella 25–35 % 
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Kouvola 50 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

5 000 € 

 

Kuopio 30 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

5 % arvonnoususta 

 

Lahti 50 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

ei peritä, jos lisärakennusoi-

keutta vain asuinrakentami-

seen ja rakennusoikeuden li-

säys on alle 500 k-m2 

 

Lappeenranta 40 % 

 

teollisuustonttia muutettaessa 

liiketontiksi, maankäyttömak-

suna peritään vain 20 % 

 

Ei peritä, mikäli maankäyttö-

maksu on alle 3 000 € 

Oulu 40 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

 

Pori 50 % 

 

voidaan laskea tietyin kritee-

rein keskusta-alueella 

 

ei peritä, jos rakennusoikeus li-

sääntyy tai käyttötarkoitus 

muuttuu alle 500 k-m2 

Tampere 40 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

50 000 €  

 

tai lisärakennusoikeutta vain 

asuinrakentamiseen ja raken-

nusoikeuden lisäys on alle 500 

k-m2 

 

Turku 50 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

 

ei peritä, jos rakennusoikeus li-

sääntyy alle 500 k-m2 

 

Vaasa 50 % 

 

korkeampi mikäli kunnallis-

tekniikan kustannusten katta-

minen tätä vaatii 

Kun kaavoitushanke tehdään 

kaupungin aloitteesta, maan-

käyttömaksua ei peritä raken-

nusoikeuden lisääntyessä vain 

asuntorakentamiseen enintään 
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500 k-m2 tai tilanteissa, joissa 

arvonnousu on enintään 

50 000 €.  

 

Vantaa Maankäyttömaksu perustuu 

kunnallisteknisiin kustannuk-

siin, jotka eivät kuitenkaan saa 

ylittää 50 % kohteen arvon-

noususta,  

 

asuntotuotannon osalta kor-

vausprosentti on aina  

50 % paitsi asunto-osakeyhti-

öiden täydennysrakentami-

sessa korvausprosentti on 35 % 

 

ei peritä, jos rakennusoikeus li-

sääntyy tai käyttötarkoitus 

muuttuu alle 500 k-m2  

 

mikäli kaavoitettavana on eril-

listalot tai paritalot, maankäyt-

tömaksu peritään vain asunto-

rakennusoikeuden 500 k-m2 

ylittävältä osalta. 

 

4.3 Vähennykset 

Maankäyttömaksuissa huomioitavat vähennykset on esitetty kunnittain taulukossa 3. Maan-

käyttömaksujen vähennyksissä purkukulut hyväksytään Espoossa, Helsingissä, Porissa, 

Tampereella ja Vantaalla. Helsingissä on purkukulujen osalta käytössä kiinteä vähennys     

20 € per kerrosneliömetri. Vantaalla puolestaan kiinteä vähennys on 90 € per kerrosneliö-

metri, ellei maanomistaja toimita uskottavaa purkutarjousta tai useampaa arviota todellisista 

purkukuluista kaupungille. Suunnittelukulut maankäyttömaksujen vähennyksissä hyväksy-

tään ainoastaan Espoossa niiltä osin mitä katsotaan kohtuullisiksi. Pilaantuneen maan kulut 

hyväksytään vain Porissa sekä Vantaalla niissä tapauksissa, joissa kaupungilta luvan saa-

masta toiminnasta on aiheutunut pilaantumista. Kaupungit, joiden korvausprosentit ovat 

melko alhaisia, perustelevat usein alhaisilla korvausprosenteillaan vähennysten huomiotta 

jättämistä.  
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Taulukko 3.Maankäyttömaksuissa huomioitavat vähennykset 

Kaupunki Purkukulut Suunnittelukulut Pima-kulut 

Espoo hyväksytään hyväksytään mitä kat-

sotaan kohtuulliseksi 

 

ei hyväksytä 

 

Helsinki hyväksytään,  

20 €/kuutio 

 

ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

Joensuu ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Jyväskylä ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Kouvola ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Kuopio ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

Lahti ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Lappeenranta ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

Oulu ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Pori hyväksytään  

 

ei hyväksytä 

 

hyväksytään 

 

Tampere hyväksytään 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Turku ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä 

 

Vaasa ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

ei hyväksytä 

 

Vantaa hyväksytään, 90 € per 

kerrosneliömetri, ellei 

maanomistaja toimita 

uskottavaa purkutar-

jousta tai useampaa 

arviota todellisista 

purkukuluista 

 

ei hyväksytä 

 
ei hyväksytä muutoin, 

kun kaupungilta luvan 

saamasta toiminnasta 

aiheutuneet pilaantu-

misen puhdistuskus-

tannukset 

 

4.4 Täydennysrakentaminen 

Täydennysrakentamiseen kannustetaan ympäri Suomea erilaisin keinoin. Pääasiassa nämä 

kannustimet liittyvät maankäyttömaksujen perimättä jättämiseen tai maankäyttömaksujen 

suuruuden pienentämiseen. Taulukossa 4 on koottuna kaupunkien täydennysrakentamiseen 

kannustamisen keinot. 
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Taulukko 4.Täydennysrakentamiseen kannustamisen keinot 

Kaupunki Täydennysrakentamiseen kannustamisen keinot 

Espoo • Lisäkerrosten rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia huomioidaan 

maankäyttömaksuissa 

• Hissien rakentamisesta olemassa olevaan hissittömään kerrostaloon 

aiheutuvia kustannuksia huomioidaan maankäyttömaksuissa raken-

nuksen laajennuksen yhteydessä 

• Olemassa olevien maatasopaikkojen siirto rakenteelliseen pysäköin-

tiin huomioidaan maankäyttömaksuissa 
 

Helsinki Asuntorakentamisen yhteydessä merkittävän hyödyn alaraja on 1 000 000 € 

täydennysrakentamisen yhteydessä 

 

Joensuu Olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta ei peritä 

maankäyttömaksua 

 

Jyväskylä • Keskusta-alueella alennettu maankäyttömaksujen korvausprosentti 

25–35 % arvonnoususta 

• Olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta ei 

peritä maankäyttömaksua 
 

Kouvola  

Kuopio • Hissien rakentamisesta olemassa olevaan hissittömään kerrostaloon 

rakennuksen laajennuksen yhteydessä huomioidaan jopa 80 % alen-

nuksella maankäyttömaksuissa  

• Ullakkokerroksen muuttamisesta asumiseen olemassa olevien sei-

nien sisällä ei peritä maankäyttömaksua 

• Asuinkerrostaloa korotettaessa voidaan antaa 30 % alennus maan-

käyttömaksusta 

 

Lahti • Täydennysrakentamisen kannustaminen on tavoiteltavaa sekä strate-

gian edellyttämää ja sitä edistetään kaavamääräysten ja prosessien 

sujuvoittamisella.  

• Ullakkorakentamisen lupaprosessia on helpotettu sekä pyritty edis-

tämään.  
• Tulevaisuudessa uuden maa- ja asuntopoliittisen ohjelman myötä, 

täydennysrakentamisen kannustuskeinoja tarkastellaan nykyistä tar-

kemmin. 
 

Lappeenranta • Täydennysrakentamisen kannustamiseksi ei ole kirjattu maapoliitti-

sia keinoja nykyisessä maapoliittisessa ohjelmassa. 

• Kaupungin strategiassa yhtenä kohtana tehokas kaupunkirakenne. 

o Sisältöön kuuluu laajana kokonaisuutena mahdollisten ra-

kennuspaikkojen etsintä asemakaava- ja kunnallistekniikan 

alueelta.  

o Kaupunki asemakaavoittaa puistojen kulmia ja vajaasti ra-

kennettuja tontteja tehokkaammaksi sekä hankkii maata ase-

makaava-alueelta.  

• Asemakaavoissa lievennetään pysäköintinormeja ydinkeskustassa. 

• Tulevaisuudessa uuden maapoliittisen ohjelman myötä, saattaa tulla 

uusia täydennysrakentamisen kannustuskeinoja. 
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Oulu • Heinäpään pilottialueella taloyhtiöiden täydennysrakentamisen yh-

teydessä: 
o Rakennusten korottamisesta tai kaupunkipientalojen raken-

tamisesta ei peritä maankäyttömaksua 

o Muusta lisärakentamisesta tai purkavan lisärakentamisen 

osalta peritään 150 € per kerrosneliömetri 

o Liike-, toimisto- ja muun yritystilan osalta ei peritä maan-

käyttömaksua 

• Muualla keskustassa taloyhtiöiden täydennysrakentamisen yhtey-

dessä peritään lisääntyvän rakennusoikeuden osalta 200 € per kerros-

neliömetri paitsi, jos on kyseessä liike-, toimisto tai muu yritystila, 

peritään vain 110 € per kerrosneliömetri 

• Muualla Oulussa vähennetään 20 % maankäyttömaksusta taloyhtiöi-

den täydennysrakentamisen yhteydessä 
 

Pori Tavoitteena on saada enemmän asutusta keskusta-alueelle, jonka vuoksi 

maankäyttömaksun perusprosenttia voidaan laskea tietyin kriteerein ja maan-

käyttömaksuna saatetaan pienimmillään veloittaa vain 30 % arvonnoususta 

 

Tampere Kannustimet koskevat tontteja, joiden olemassa olevassa asemakaavassa on 

pääkäyttötarkoituksessa mukana asuminen: 

• Kun täydennysrakentaminen toteutetaan runko- ja julkisivuratkaisul-

taan puurakenteena, vähennetään 85 % maankäyttömaksusta 

• 85 % vähennyksen voi myös saada, jos vähintään neljä seuraavista 

tilanteista toteutuu: 

o Nykyisten rakennusten korottaminen  

o Laitospysäköintiä, maanalaisia- tai kansirakenteita edellyt-

tävä lisärakentaminen korttelin sisällä 

o Täydennysrakentamisen yhteishankkeet, joita suunnitellaan 

kokonaisuutena 

o Käyttötarkoituksen muutokset nykyisen rakennuksen sisällä 

asuntorakentamiseen 

o Olemassa olevan rakennuksen merkittävästi edistävän ener-

gialuokituksen parantuminen C tasolta B-, A- tai A+ tasolle 

o Täydennysrakentaminen edellyttää nykyisten ei suojelullis-

ten arvoa omaavien rakennusten purkua 

o Hissien rakentaminen vanhaan rakennukseen tai muu mer-

kittävä esteettömyyden edistäminen 

o Innovatiiviset ratkaisut, joilla edistetään rakennusten älyk-

kyyttä kuten uusia asumisen, liikkumisen ja kuluttamisen 

malleja jakamistalouden keinoin 

• Mikäli edellä mainituista kohdista alle 4 toteutuu, maankäyttömak-

sun vähennys huomioidaan tapauskohtaisesti 

Turku • Ullakon rakentamisesta asumiseen tai asuinkerrostaloa korotettaessa 

voidaan antaa 50 % alennus maankäyttömaksusta 

• Pienten yksittäisten liikekiinteistöjen, jotka sijaitsevat asutuksen kes-

kellä eikä niillä ole kaavan mukaista käyttöä, kaavoittamisesta asun-

noiksi voidaan antaa 50 % alennus maankäyttömaksusta 

• Kolmen tai useamman kiinteistön yhteishankkeena toteutettavasta 

täydennysrakentamisesta 30 % alennus maankäyttömaksusta 

• Hissien rakentamisesta olemassa olevaan hissittömään kerrostaloon 

rakennuksen laajennuksen yhteydessä huomioidaan 30 % alennuk-

sella maankäyttömaksuissa  
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• Kun täydennysrakentamisen asuntotontille toteutetaan maanalaista 

pysäköintitilaa tai pysäköintilaitos uudisrakentamisen edellyttämille 

parkkipaikoille, maankäyttömaksusta saatava alennus on 30 % 
 

Vaasa • Täydennysrakentamishankkeissa maankäyttömaksu on 35 % koh-

teen arvonnoususta 

• Olemassa olevien seinien sisällä tai niiden vähäisillä muutoksilla ta-

pahtuvasta lisärakentamisesta ei peritä maankäyttömaksua 
• Mikäli kaavamuutos ei aiheuta kunnallisteknisiä kustannuksia kau-

pungille, huomioidaan arvonnousu asuntorakentamisen osalta vain 

siltä osin, kun uusi rakennusoikeus tai käyttötarkoituksen muutos 

ylittää 500 k-m2 

 

Vantaa • Asunto-osakeyhtiöiden omistamien tonttien osalta peritään 35 % uu-

den kaavan tuomasta arvonnoususta. Tällöin asunto-osakeyhtiöiden 

omistamien kiinteistöjen jo kaavoitetusta rakennusoikeudesta tulee 

olla käytössä yli puolet ja asunto-osakeyhtiön osakkaina tulee pää-

sääntöisesti olla talon asukkaat. 

• Rakenteellisten autopaikkojen kustannuksia huomioidaan maankäyt-

tömaksuissa siten, että hyvitys tehdään niiden autopaikkojen osalta, 

jotka ovat aiemmin olleet maantasopaikkoja ja jotka siirretään raken-

teellisiksi autopaikoiksi pois täydennysrakentamisen tieltä. 

 

 

4.5 Maksuaikataulu 

Maankäyttömaksujen maksuaikataulut vaihtelevat eri kaupunkien välillä. Monissa kaupun-

geissa maksuaikataulu perustuu asemakaavan lainvoimaiseksi tulemiseen. Joissakin kaupun-

geissa maksuaikataulu perustuu myös osittain rakennusluvan myöntämiseen. Maankäyttö-

maksujen maksuaikataulut kaupungeittain löytyvät taulukosta 5. 

 

Taulukko 5.Maankäyttömaksujen maksuaikataulu 

Kaupunki Maankäyttömaksujen maksuaikataulu 
Espoo Maankäyttömaksu suoritetaan 3–6 kuukauden kuluessa kaavan lainvoi-

maiseksi tulosta. Korvauksen suorittaminen on sidottuna indeksiin ja suurissa 

sopimuksissa voidaan suoritukset jakaa useampaan erään ja pidemmälle 

ajalle. Erityistapauksissa maksuaikataulu voidaan sopia myös kiinteistön luo-

vutukseen tai rakennusluvan myöntämiseen. Takaraja sopimuskorvuksen 

suorittamiselle asetetaan kuitenkin jokaisen maankäyttösopimuksen teon yh-

teydessä.  

 

Helsinki Maankäyttömaksu suoritetaan kaupungille sen jälkeen, kun asemakaava on 

saanut lainvoiman.  

 

Joensuu Maankäyttömaksun maksamiseen on pääsääntöisesti aikaa kolme kuukautta 

kaavan lainvoimaistumisesta tai kaupungille tulevien velvoitteiden toteutu-

misaikataulun mukaan. Erityisestä syystä voidaan edellä mainitusta maksu-

aikataulusta poiketa, jolloin koko maankäyttömaksu täytyy olla suoritettuna 

viimeistään, kun uuden asemakaavan mukainen rakennuslupa myönnetään 

tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua asemakaavan voimaantulosta. Maan-

käyttömaksulle lasketaan neljän prosentin vuotuinen korko siltä osin, kun se 
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erääntyy yli yhden vuoden kuluttua asemakaavan voimaantulosta tai kun so-

pimusalue on toteutettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, että 

maankäyttömaksu sidotaan rakennuskustannusindeksiin tai Suomen Pankin 

vahvistamaan viitekorkoon sekä sovittavaan marginaaliin. 

 

Jyväskylä Maankäyttömaksujen maksuaikataulu vaihtelee sopimusten mukaan ja mak-

suaikataulu neuvotellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Maksuaikataulu 

voidaan sitoa useampaan eri tilanteeseen ja se, mikä niistä ensimmäisenä to-

teutuu, laukaisee maksun. Maankäyttömaksu voidaan myös maksaa erissä. 

Koko maksun maksamiselle on joka tapauksessa enintään kolme vuotta aikaa 

kaavamuutoksen lainvoimaisuudesta. 

 

Kouvola Vähintään puolet maankäyttömaksusta pitää olla maksettuna kahden kuukau-

den kuluttua siitä, kun kaavamuutos tulee lainvoimaiseksi. Loppuosa on 

maksettava kahden kuukauden kuluessa ensimmäisen rakennusluvan myön-

tämisestä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua kaavamuutoksen 

lainvoimaiseksi tulemisesta. Vain erityisestä syystä voidaan poiketa tästä 

maksuaikataulusta. 

 

Kuopio  

Lahti Maankäyttömaksujen aikataulut sovitaan tapauskohtaisesti riippuen hank-

keen organisoinnista ja aikataulusta. Mikäli maankäyttömaksu on jaettu use-

ampaan erään, on yleensä ensimmäisellä erällä maksuaikaa puoli vuotta. 

 

Lappeenranta Maankäyttömaksu suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa kaavan lainvoi-

maistumisesta. Maksuaikataulussa on kuitenkin neuvotteluvaraa ja se voi-

daan tarvittaessa jakaa useampaan erään, jolloin maankäyttömaksulle mak-

setaan korkoa aina vähintään 3 %. Tällöinkin ensimmäinen erä on maksettava 

kolmen kuukauden kuluessa kaavan lainvoimaistumisesta. Lisäksi koko kor-

vaussumma täytyy maksaa viimeistään ennen ensimmäisen rakennusluvan 

hakemista tai viimeistään kolmen vuoden kuluessa kaavan lainvoimaistumi-

sesta.  

 

Oulu  

Pori Maankäyttömaksu peritään yleensä heti, kun asemakaava tulee lainvoi-

maiseksi. Erityistapauksissa voidaan tarvittaessa kuitenkin sopia maksuaika-

taulusta 

 

Tampere Maankäyttömaksu maksettava kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kaava 

on saanut lainvoiman. Suuremmissa kaavoissa, joissa korvaus on yleensä yli 

5 000 000 € ja myös yhdyskuntarakenteen toteuttaminen jakaantuu useille 

vuosille, sovitaan maankäyttösopimuksessa korvaukselle erikseen maksuai-

kataulu. 

 

Turku Maankäyttömaksusta neljäsosa on maksettava puolen vuoden aikana asema-

kaavan lainvoimaistumisesta. Muut maankäyttömaksun osat erääntyvät ra-

kentamisen edetessä, kuitenkin viimeistään yhdeksän vuoden kuluttua ase-

makaavan lainvoimaisuudesta. 

 

Vaasa Rahana maksettava maankäyttömaksu erääntyy silloin, kun uuden asemakaa-

van mukainen rakennuslupa myönnetään, kuitenkin viimeistään 2–4 vuoden 

kuluttua asemakaavan voimaantulosta, hankkeen laajuuden mukaan, vaikka 



59 

 

maanomistaja ei olisikaan ottanut kiinteistöään uuden asemakaavan mukai-

seen käyttötarkoitukseen.  

 

Vantaa Maankäyttömaksut maksetaan, kun kaava tulee voimaan. Mikäli maankäyt-

tömaksu on merkittävä, voi sen maksaa kahdessa tai kolmessa erässä. Tällöin 

viimeinen erä täytyy maksaa kahden vuoden kuluttua kaavan voimaantulosta. 

Kun maksuaika on korkeintaan kaksi vuotta, ei maankäyttömaksulle lasketa 

korkoa. 

 

 

4.6 Maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeet 

Haastattelujen asiantuntijoiden mukaan Suomen suurimmissa kaupungeissa ei pääasiassa 

koeta muutostarvetta maankäyttömaksujen määräytymisperusteille. Espoossa on vuoden 

2021 aikana tarkoitus päivittää maapoliittinen ohjelma ja tämän myötä siellä pyritään jat-

kossa kohti entistä ennakoitavampia maankäyttömaksun määräytymisperusteita. Myös Po-

rissa on aloitettu maapolitiikan uudistusprosessi. Joensuussa pohditaan pitäisikö korvaus-

prosentti nostaa 30 %:sta 40 %:iin ja Jyväskylässä puolestaan mietitään keskusta-alueen ke-

vennyksen jatkamista. Kouvolassa pohditaan lähinnä merkittävän hyödyn alarajan nosta-

mista korkeammaksi kuin nykyinen 5000 € sekä maksuaikataulun muuttamista. Lappeen-

rannassa pieniä muutoksia saattaa tulla lähinnä maksusuorituksiin ja vakuuksiin liittyen ja 

Vaasassa täydennysrakentamiseen kannustamisen periaatteisiin saattaa tulla pientä hie-

nosäätöä. Kaupunkikohtaiset maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeet 

löytyvät taulukosta 6. 

 

Maankäyttömaksujen määräytyminen pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä ja joh-

donmukaisena Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kaupungit pyrkivät siihen, että maan-

omistajat kykenevät itse ennalta jo arvioimaan tulevan maankäyttömaksun oikeaan suuruus-

luokkaan. 
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Taulukko 6.Maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeet 

Kaupunki Maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeet 

Espoo • Vuoden 2021 aikana on tarkoitus päivittää maapoliittinen ohjelma.  

• Pyritään jatkossa kohti entistä ennakoitavampia maankäyttömaksun 

määräytymisperusteita. 
 

Helsinki Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 

Joensuu Pohditaan pitäisikö korvausprosentti nostaa 30 %:sta 40 %:iin. 

 

Jyväskylä Mietitään keskusta-alueen kevennetyn maankäyttömaksun (25–35 %) jatka-

mista. 

 

Kouvola • Mietitään merkittävän hyödyn alarajan nostamista korkeammaksi 

kuin nykyinen 5000 €. 

• Pohditaan maksuaikataulun muuttamista. 
 

Kuopio Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 
Lahti Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 
Lappeenranta Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä, pieniä muutoksia 

saattaa tulla lähinnä maksusuorituksiin ja vakuuksiin liittyen. 

 

Oulu Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 
Pori Maapoliittisen ohjelman uudistamisprosessi on käynnistetty. 

 

Tampere Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 
Turku Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 

 
Vaasa Täydennysrakentamiseen kannustamisen periaatteisiin saattaa tulla pientä 

hienosäätöä. 

 

Vantaa Ei koeta tarpeellisiksi tehdä suuria muutoksia tällä hetkellä. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maankäyttömaksujen määräytymisen perusteet 

Suomen 14 suurimmassa kaupungissa. Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksena, 

jossa haastatteluiden lisäksi on käytetty aineistona kaupunkien maapoliittisia ohjelmia, lain-

säädäntöä sekä muita akateemisia tutkimuksia ja alan kirjallisuutta. Haastattelut toteutettiin 

Teams-puheluina ja ne olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys maankäyttömaksujen määräytymistavoista Suomen eri kau-

pungeissa osoitti, että maankäyttömaksut määrätään yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien 

kustannusten kattamiseksi kunnasta riippumatta. Maankäyttösopimukset sekä maankäyttö-

maksujen määräytymisperusteet ovat kuitenkin erilaiset eri puolilla Suomea. On kunnan 

oma päätös, perustuvatko maankäyttömaksut lähtökohtaisesti kohteen arvonnousuun vai 

kunnalle aiheutuneisiin kunnallisteknisiin kustannuksiin. Suomen suurimmissa kaupun-

geissa maankäyttömaksut perustuvat pääsääntöisesti kohteen arvonnousuun, mutta muun 

muassa kaupunkikohtaiset korvausprosentit vaihtelevat suuresti eri kaupunkien välillä. 

 

Korvausprosentit eivät itsessään myöskään suoraan kerro maankäyttömaksujen suuruutta. 

Maankäyttömaksujen suuruuteen vaikuttavat muun muassa mahdolliset vähennykset, joita 

voi kaupungista riippuen saada esimerkiksi purkukuluista. Myös täydennysrakentamisen 

kannustuskeinot voivat vaikuttaa huomattavasti maankäyttömaksun suuruuteen. Lisäksi eri 

kaupungeissa on eri suuruiset merkittävän hyödyn alarajat, jolloin maankäyttömaksua ei pe-

ritä ollenkaan, mikäli se on pienempi kuin tämä alaraja. 

 

Toinen tutkimuskysymys maankäyttömaksujen määräytymisperusteiden muutostarpeesta 

osoitti, että Suomen suurimmissa kaupungeissa ei pääsääntöisesti koeta tarvetta maankäyt-

tömaksujen määräytymisperusteiden muutoksille. Espoossa ja Porissa uuden maapoliittisen 

ohjelman päivittäminen on käynnistetty, joten niiden osalta saattaa muutoksia olla tulossa 

lähiaikoina. Myös muut kaupungit saattavat tulevaisuudessa ainakin hienosäätää omia maan-

käyttömaksujen määräytymisperusteitaan. Joka tapauksessa maankäyttömaksujen määräy-

tyminen pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä ja johdonmukaisena Suomen suurim-

missa kaupungeissa, jotta maanomistajat pystyvät itse jo ennalta arvioimaan tulevan maan-

käyttömaksun oikean suuruusluokan. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti on hyvä, sillä tutkimuksessa on haastateltu kaupun-

kien alan asiantuntijoita, jonka jälkeen haastatteluja on verrattu kaupunkien maapoliittisiin 

ohjelmiin. Vertailun jälkeen kaupunkien asiantuntijat ovat vielä saaneet kommentoida ja tar-

kentaa käytäntöjään, mikäli kokivat sen tarpeelliseksi. 

 

Maankäyttösopimukset ovat pääasiassa hyvä keino sopia maanomistajan sekä kunnan oi-

keuksista ja velvoitteista. Maankäyttömaksut peritään lähtökohtaisesti kattamaan kunnalle 

aiheutuvat yhdyskuntarakennuksen kustannukset. Maankäyttömaksujen suuruus kuitenkin 

määräytyy monissa kunnissa maanarvon nousun kautta. Tällöin maankäyttömaksun suuruus 

ei välttämättä aina vastaa yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, vaikka sillä sitä perustel-

laankin. Näin ollen useissa tapauksissa maankäyttömaksun suuruus saattaa nousta huomat-

tavasti korkeammaksi kuin mitä kunnallistekniset kustannukset ovat. Alempaa korvauspro-

senttia ei silti ilman hyväksyttyjä syitä ole yleensä mahdollista neuvotella, vaikka maankäyt-

tömaksun suuruutta saatetaan nostaa, mikäli kunnallistekniset kustannukset nousevat nor-

maalia suuremmiksi. 
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Arvonnousun määrittämisessä saattaa olla tulkinnanvaraisuutta siitä, miten määritetään läh-

tötilanteen sekä kaavan jälkeinen arvo. Myös arvonnoususta laskettava korvausprosentin 

suuruus voi tietyissä tilanteissa olla neuvottelukysymys. Näin ollen miten pystytään varmis-

tamaan eri alueilla sijaitsevien kiinteistöjen maanomistajien yhdenvertainen kohtelu maan-

käyttömaksuja määritettäessä. Pääsääntöisesti kunnilla on hyvät sekä vakiintuneet käytännöt 

maankäyttömaksujen määräytymisessä, mutta käytäntöjen läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus 

ja ennakoitavuus on tärkeää pitää mielessä määräytymisperusteita kehittäessä. 

 

Pääkaupunkiseudulla löytyy melko suuria eroja kaupunkien välillä maankäyttömaksujen 

määräytymisen perusteista. Vaikka Espoo, Helsinki ja Vantaa ovatkin yhdessä teettäneet 

yritystonttien osalta alueittaisen hintavyöhykekartan, ovat maankäyttömaksujen määräyty-

misperusteet silti erilaiset. Pääkaupunkiseudulla voitaisiinkin siirtyä yhteisiin määräytymis-

perusteisiin koko yhteisellä talousalueella. Tällöin etenkin kaupunkien rajoilla olisi tasapuo-

liset maankäyttömaksujen määräytymisperusteet. Nyt toisella puolella rajaa saatetaan päästä 

halvemmalla sen vuoksi, että kuulutaan eri kaupunkiin, vaikka muuten samaa aluetta rajan 

molemmat puolet olisivatkin. Maapolitiikkaa olisikin hyvä yhdenmukaistaa seutukunnittain. 

 

Osassa kaupungeista on haastavaa löytää maankäyttömaksuihin ja -sopimuksiin liittyvää tie-

toa kuten heidän ajankohtaista maapoliittista ohjelmaansa. Kaupungit voisivat mahdollisesti 

sopia maapoliittisten ohjelmien yhteneväisistä julkaisutavoista heidän omilla nettisivuillaan, 

jotta ne olisivat aina helposti löydettävissä. 

 

Osassa kaupungeista maankäyttösopimuksen ehtoja käytetään aktiivisena maapolitiikan työ-

kaluna. Maankäyttösopimusehdoissa vastaan tulemalla, pystyy kaupunki edistämään tietty-

jen alueiden jalostumista ja kehittymistä. Tämä voi olla hyvä keino taistella esimerkiksi kes-

kusta-alueiden elinvoiman puolesta, kunhan päätökset tehdään harkitusti ja käytetään erityi-

siä perusteita maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Voisiko jokin kaupunki 

ottaa strategiseksi tavoitteeksi kiinteistökehityshankkeiden houkuttelun ja sitä kautta pitkä-

jänteisen talouskasvun maankäyttösopimusehdoissa vastaan tulemalla? Jatkotutkimuksena 

voisikin olla hyvä tarkastella miten maankäyttösopimusehdoissa vastaan tulemalla, voisivat 

kaupungit houkutella kiinteistökehityshankkeita ja sitä kautta saada aikaa pitkäjänteistä ta-

louskasvua kaupungille. 

 

 



63 

 

Lähdeluettelo 

Kirjallisuuslähteet 

Espoon kaupunki. 2015. Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten peri-

aatteet 2015. Viitattu 11.10.2020. Saatavissa: https://www.espoo.fi/download/no-

name/%7B8B80BC45-145B-41D2-83F8-9CBA83AA2D78%7D/66017.  

 

Haapanala, Auvo. 2013. ELY-keskukset alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina. Hel-

sinki:Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriön raportteja 6/2013. 56s. ISBN 978-952-11-

4148-5.  

 

HE 101/1998. 1998. Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudista-

miseksi. Viitattu 23.1.2021. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/esityk-

set/he/1998/19980101.  

 

HE 167/2002. 2002. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 

muuttamisesta. Viitattu 19.11.2020. Saatavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Hallituk-

senEsitys/Documents/he_167+2002.pdf.  

 

Helsingin kaupunki. 2014. Kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) maankäyttösopimuksista 

ja kehittämiskorvauksista tekemän päätöksen soveltamisohje. Viitattu 12.10.2020. Saata-

vissa: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2011-002473/klk-2014-20/.  

 

Hovila, Ilari. 2013. Kunnan maapolitiikka: Oikeudelliset ohjauskeinot. Tampere: Juvenes 

Print. 58 s. ISBN 978-952-484-654-7. 

 

Häkkänen, Martti. 2020. Maankäyttömaksut ja kehittämiskorvaukset, oikeudellinen selvitys 

maankäyttösopimuksia koskevista käytänteistä. Helsinki: Ympäristöministeriö. Ympäristö-

ministeriön julkaisuja 2020:4. 98 s. ISBN 978-952-361-044-6. 

 

Härkönen, Minna. 2015. Kaavoitussopimukset, maankäyttösopimukset ja kehittämiskor-

vausmenettely. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liikenne, Alueiden 

käytön suunnittelun koulutusohjelma. 58 s. 

 

Joensuun kaupunki. 2018. Maapoliittinen ohjelma 2018–2021. Viitattu 13.10.2020. Saata-

vissa: https://www.joensuu.fi/documents/144181/2331533/Maapoliittinen+oh-

jelma+2018.pdf/5828a4f3-eb3c-cf41-fe9e-535490f00295?version=1.0.  

 

Johansson, Tuomas. 2016. Lisärakentamishankken esiselvitysvaiheen prosessi ja kannatta-

vuuden arviointi. Insinöörityö. Metropolia ammattikorkeakoulu, Talotekniikka, Kiinteistö-

johtaminen. 45 s.  

 

Jyväskylän kaupunki. 2020. Täydennysrakentaminen, maankäyttö ja asuminen. Viitattu 

3.11.2020. Saatavissa: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/taydennysrakentaminen-

ja-maankaytto.  

 

Jyväskylän kaupunki. 2013. Jyväskylän kaupungin maapolitiikan periaatteet. Viitattu 

2.11.2020. Saatavissa: https://kartta.jkl.fi/temp/maapolitiikan_periaatteet_jyvas-

kyla2013.pdf.  

https://www.espoo.fi/download/noname/%7B8B80BC45-145B-41D2-83F8-9CBA83AA2D78%7D/66017
https://www.espoo.fi/download/noname/%7B8B80BC45-145B-41D2-83F8-9CBA83AA2D78%7D/66017
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980101
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980101
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_167+2002.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_167+2002.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2011-002473/klk-2014-20/
https://www.joensuu.fi/documents/144181/2331533/Maapoliittinen+ohjelma+2018.pdf/5828a4f3-eb3c-cf41-fe9e-535490f00295?version=1.0
https://www.joensuu.fi/documents/144181/2331533/Maapoliittinen+ohjelma+2018.pdf/5828a4f3-eb3c-cf41-fe9e-535490f00295?version=1.0
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/taydennysrakentaminen-ja-maankaytto
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/taydennysrakentaminen-ja-maankaytto
https://kartta.jkl.fi/temp/maapolitiikan_periaatteet_jyvaskyla2013.pdf
https://kartta.jkl.fi/temp/maapolitiikan_periaatteet_jyvaskyla2013.pdf


64 

 

 

Keskinen, Mikko. 2010. Maapolitiikan ratkaisuilla merkittävä vaikutus kuntatalouteen. 

Maankäyttö 1/2010. s. 21–23.  ISSN 0782-8438. 

 

Koponen, Jukka. 2019. Maapoliittisten ohjelmien vertailu kuntien välillä. Diplomityö. 

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos. Rovaniemi. 

63 s. 

 

Kouvolan kaupunki. 2018. Kouvolan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2018. Viitattu 

14.10.2020. Saatavissa: https://ep.kouvola.fi/kokous/20184386-5-1.PDF.  

 

Kuntaliitto. 2020a. Markpolitikens ABC, Maankäyttösopimukset. Viitattu 29.10.2020. Saa-

tavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-

opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset.  

 

Kuntaliitto. 2020b. Maapolitiikan opas, Kehittämiskorvaus. Viitattu 30.10.2020. Saatavissa: 

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapoli-

tiikan-keinot/kehittamiskorvaus.  

 

Kuntaliitto. 2009. Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous – tietoa kuntapäättäjille. Hel-

sinki: Suomen kuntaliitto. 16 s. ISBN 978-952-213-474-5. 

 

Kuopion kaupunki. 2015. Maapoliittinen ohjelma. Viitattu 14.10.2020. Saatavissa: 

http://publish.kuopio.fi/kokous/2020621633-14-6.PDF.  

 

Lahden kaupunki. 2020. Maankäyttösopimukset. Viitattu 16.10.2020. Saatavissa: 

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoi-

tus/maankayttosopimukset/.  

 

Lahden kaupunki. 2017. Lahti kasvaa radan varteen. Viitattu 16.10.2020. Saatavissa: 

http://lahdenvuosi.fi/filebank/3654-Toteutusohjelma_2017-2020.pdf.  

 

Lammi, Hannu. 2020. Maapoliittisten ohjelmien tarkastelu ja suositukset ohjelman uudista-

miseen Porissa. Diplomityö. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun 

ympäristön laitos. Pori. 103 s. 

 

Lappeenrannan kaupunki. 2017. Lappeenrannan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2017. 

Viitattu 17.10.2020. Saatavissa: https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=ad7c1863-

6718-4366-9ba5-bf0a42d534dc.  

 

Loikkanen, Heikki. 2013. Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys – maapo-

litiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen. Helsinki: 

Edita Prima Oy. 54 s. ISBN 978-952-274-078-6.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki. 1999a. 12 a luku - Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheu-

tuvien kustannusten korvaaminen. Viitattu 23.10.2020. Saatavissa: https://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L12a.  

 

https://ep.kouvola.fi/kokous/20184386-5-1.PDF
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/maankayttosopimukset
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/kehittamiskorvaus
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/verkko-oppaat/maapolitiikan-opas/maapolitiikan-keinot/kehittamiskorvaus
http://publish.kuopio.fi/kokous/2020621633-14-6.PDF
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/maankayttosopimukset/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/asemakaavoitus/maankayttosopimukset/
http://lahdenvuosi.fi/filebank/3654-Toteutusohjelma_2017-2020.pdf
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=ad7c1863-6718-4366-9ba5-bf0a42d534dc
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=ad7c1863-6718-4366-9ba5-bf0a42d534dc
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L12a
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L12a


65 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki. 1999b. 8 luku – Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus. Viitattu 

23.11.2020. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L8.  

 

Mäntysalo, Raine. & Mattila, Hanna. 2016. Elinkeinoelämän kilpailunäkökulman huomioi-

minen kunnan maankäyttöpolitiikassa. Teoksessa: Puustinen, Sari.; Mäntysalo, Raine.; 

Karppi, Ilari (toim.) Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla, Näkökulmia kestävän 

maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimin-

nan julkaisusarja 4/2016. s. 62–73. ISBN 978-952-287-209-8. 

 

Nykänen, Veijo.; Lahti, Pekka.; Knuuti, Antti.; Hasu, Eija.; Staffans, Aija.; Kurvinen, Antti.; 

Niemi, Olli. & Virta, Jari. 2013. Asuntoyhtiöiden uudistava korjaustoiminta ja lisärakenta-

minen. Kuopio: Kopijyvä Oy. 162 s. ISBN 978-951-38-7988-4. 

 

Oulun kaupunginhallitus. 2018. Taloyhtiöiden täydennysrakentamishankkeiden sopimus-

kannustimet 2018–2023. Viitattu 3.11.2020. Saatavissa: https://www.ouka.fi/docu-

ments/64186/18351546/897455ote++kaupunginhalli-

tus+03+09+21158730215.pdf/2d1d7126-ba16-457e-8613-4afabe032b0f.  

 

Oulun kaupunginvaltuusto. 2014. Oulun kaupungin maapoliittiset linjaukset. 2014. Viitattu 

18.10.2020. Saatavissa: https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=ab06aad1-

cf19-4bd8-842b-34effb07ac03&groupId=52058.  

 

Porin kaupunki. 2008. Maapoliittinen ohjelma VII, osa 1. Viitattu 19.10.2020. Saatavissa: 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/maapoliittinen_oh-

jelma_vii_osa_1_kv.pdf.  

 

Puustinen, Sari. 2016. Täydennysrakentaminen kaupunkisuunnittelun haasteena. Teoksessa: 

Puustinen, Sari.; Mäntysalo, Raine.; Karppi, Ilari (toim.) Strateginen eheyttäminen kaupun-

kiseuduilla, Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin. Valtioneu-

voston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016. s. 74–86. ISBN 978-952-287-

209-8. 

 

Puustinen, Tuulia. 2020. Infill development in growing urban areas: experiences in Finnish 

housing companies and perspectives of owner-occupiers. Artikkeliväitöskirja. Aalto-yli-

opisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos. 124 s.  

 

Puustinen, Tuulia.; Pennanen, Kyösti.; Falkenbach, Heidi. & Viitanen, Kauko. 2018. The 

distribution of perceived advantages and disadvantages of infill development among owners 

of a commonhold and its’ implications. Land Use Policy. Vol. 75. S. 303-313. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.051.  

 

Riipi, Paula. 2018. Kaavoituksen taloudellinen arviointi kuntatalouden näkökulmasta. Pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotie-

teiden ja maantieteen laitos. 75 s. 

 

Rytkölä, Eeva. 2018. Asemakaavan ohjaava vaikutus. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkea-

koulu, Tekniikka ja liikenne, Maanmittaustekniikka. 47 s. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L8
https://www.ouka.fi/documents/64186/18351546/897455ote++kaupunginhallitus+03+09+21158730215.pdf/2d1d7126-ba16-457e-8613-4afabe032b0f
https://www.ouka.fi/documents/64186/18351546/897455ote++kaupunginhallitus+03+09+21158730215.pdf/2d1d7126-ba16-457e-8613-4afabe032b0f
https://www.ouka.fi/documents/64186/18351546/897455ote++kaupunginhallitus+03+09+21158730215.pdf/2d1d7126-ba16-457e-8613-4afabe032b0f
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=ab06aad1-cf19-4bd8-842b-34effb07ac03&groupId=52058
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=ab06aad1-cf19-4bd8-842b-34effb07ac03&groupId=52058
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/maapoliittinen_ohjelma_vii_osa_1_kv.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/maapoliittinen_ohjelma_vii_osa_1_kv.pdf
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.051


66 

 

Tampereen kaupunki. 2018. Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018–2021. Viitattu 

20.10.2020. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tiedostot/a/scUIe9NWl/Asunto_ja_maapo-

litiikan_linjaukset_2018_2021.pdf.  

 

Tulkki, Katri. & Vehmas, Anne. 2007. Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. Hel-

sinki: Edita Prima Oy. 82 s. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007. ISBN 978-952-11-2539-3. 

 

Tuomi, Jouni. & Sarajärvi, Anneli. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudis-

tettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 204 s. ISBN 978-951-31-9953-1. 

 

Turun kaupunki. 2020. Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikan periaatteet. Viitattu 

21.10.2020. Saatavissa: https://ah.turku.fi/kv/2020/0615006x/Images/1825232.pdf.  

 

Uudenmaan liitto. 2017. Maapolitiikkaa Uudellamaalla – keinovalikoima aasta ööhön. Sel-

vitys maapolitiikan keinojen käytöstä ja toimivuudesta Uudenmaan kunnissa. Helsinki: 

Verkkojulkaisu. 67 s. ISBN 978-952-448-454-1. 

 

Uudenmaan liitto. 2007. Kunnan maapoliittinen ohjelma – valmistelijan käsikirja. Helsinki: 

Kyriiri Oy. 92 s. ISBN 978-952-448-229-5. 

 

Vaasan kaupunki. 2019. Vaasan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2019. Viitattu 

22.10.2020. Saatavissa: https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupun-

gin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf.  

 

Valtioneuvosto. 2020a. Monipuoliselle markkinaehtoiselle asuntorakentamiselle sekä sitä 

täydentävälle valtion tukemalle kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle on tarvetta. Viitattu 

7.11.2020. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/asuntopoli-

tiikka.  

 

Valtioneuvosto. 2020b. Suomella on hyvät mahdollisuudet kestävän kehityksen mukaiseen 

ekologiseen jälleenrakentamiseen. Viitattu 7.11.2020. Saatavissa: https://valtioneu-

vosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-tur-

vaava-suomi.  

 

Valtonen, Eero. 2019. Promotion of local public objectives with public land development. 

Artikkeliväitöskirja. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäris-

tön laitos. Helsinki. 108 s. 

 

Valtonen, Eero.; Falkenbach, Heidi. & van der Krabben, Erwin. 2017. Risk management in 

public land development projects: Comparative case study in Finland, and the Netherlands. 

Land Use Policy. Vol. 62. S. 246-257. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.12.016.  

 

Vantaan kaupunginvaltuusto. 2018. Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset. Viitattu 

22.10.2020. Saatavissa: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/van-

taa/embeds/vantaawwwstructure/140106_Vantaan_maa-ja_asuntopoliittiset_linjauk-

set_18.6.2018_web.pdf.  

 

https://www.tampere.fi/tiedostot/a/scUIe9NWl/Asunto_ja_maapolitiikan_linjaukset_2018_2021.pdf
https://www.tampere.fi/tiedostot/a/scUIe9NWl/Asunto_ja_maapolitiikan_linjaukset_2018_2021.pdf
https://ah.turku.fi/kv/2020/0615006x/Images/1825232.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf
https://www.vaasa.fi/uploads/2020/04/aba38725-vaasan-kaupungin-maapoliittinen-ohjelma-2019.pdf
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/asuntopolitiikka
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/asuntopolitiikka
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.12.016
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140106_Vantaan_maa-ja_asuntopoliittiset_linjaukset_18.6.2018_web.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140106_Vantaan_maa-ja_asuntopoliittiset_linjaukset_18.6.2018_web.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/140106_Vantaan_maa-ja_asuntopoliittiset_linjaukset_18.6.2018_web.pdf


67 

 

Ympäristöministeriö. 2014. Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013. Hel-

sinki: Edita Prima Oy. Suomen ympäristö I / 2014. 246 s. ISBN 978-952-11-4265-9.  

Haastattelut 

Eklund, Petur. 2020. Tonttipäällikkö. Vaasan kaupunki. Haastattelu. 17.9.2020. 

 

Federley, Kirsi. 2020. Johtava tonttiasiamies. Helsingin kaupunki. Haastattelu. 8.9.2020. 

 

Halt, Marjo. 2020. Maankäyttöinsinööri. Jyväskylän kaupunki. Haastattelu. 11.9.2020. 

 

Honkanen, Petri. 2020. Maankäytön johtaja. Lahden kaupunki. Haastattelu. 10.9.2020. 

 

Hänninen, Antti. 2020. Kiinteistösijoituspäällikkö. EAB Varainhoito Oy. Helsinki. 

9.1.2020. 

 

Lipponen, Juha. 2020. Maankäytön suunnittelija. Turun kaupunki. Haastattelu. 15.9.2020. 

 

Lytsy, Lauri & Meriläinen, Jarkko. 2020. Kiinteistöjohtaja & Tonttipäällikkö. Kuopion kau-

punki. Haastattelu. 22.9.2020. 

 

Nurminen, Mikko. 2020. Kaupunkisuunnittelupäällikkö. Porin kaupunki. Haastattelu. 

13.8.2020. 

 

Puhakka, Kaija. 2020. Kaupungingeodeetti. Oulun kaupunki. Haastattelu. 6.8.2020. 

 

Ruutiainen, Riitta. 2020. Kaupungingeodeetti. Lappeenrannan kaupunki. Haastattelu. 

28.8.2020. 

 

Siven, Kalle. 2020. Kaupungingeodeetti. Joensuun kaupunki. Haastattelu. 9.9.2020. 

 

Suoknuuti, Sami. 2020. Kaupungingeodeetti. Kouvolan kaupunki. Haastattelu. 14.9.2020. 

 

Toukoniemi, Heli. 2020. Maankäyttöpäällikkö. Tampereen kaupunki. Haastattelu. 7.8.2020. 

 

Vikman, Joonas. 2020. Maankäyttöasiantuntija. Espoon kaupunki. Haastattelu. 18.9.2020. 

 

Vähä-Piikkiö, Armi. 2020. Tonttipäällikkö. Vantaan kaupunki. Haastattelu. 18.8.2020. 

 



68 

 

Liiteluettelo 
 

Liite 1.Haastattelukysymykset.  1 sivu. 



 Liite 1 (1/1)

 

 

 

   

Liite 1. Haastattelukysymykset 
 

• Miten maankäyttömaksu määräytyy kaupungissanne? 

o Onko käytössä kiinteä hinta/kaava vai neuvotellaanko tapauskohtaisesti? 

o Perustuuko maanarvon nousuun vai kunnalle aiheutuviin teknisiin kus-

tannuksiin? 

• Mikäli kyseessä on prosenttikorvaus maanomistajan saamasta maanarvon nou-

susta, niin: 

o Miten lähtötilanne hinnoitellaan? 

o Miten uuden kaavan mukainen tilanne hinnoitellaan? 

o Mitä vähennyksiä, otetaan huomioon (purkukulut, suunnittelukulut, 

Pima-kulut, muuta?) 

o Miten kyseiset vähennykset määräytyvät (kiinteä hinnoittelu vai to-

teuman mukaan)? 

• Mikä taho organisaatiossanne määrittää maankäyttömaksun määrän? 

o Onko virkamiehillä neuvotteluhaarukka maksun määräytymisessä? 

o Kuinka usein määräytymisperusteita päivitetään? 

• Näettekö muutostarvetta maankäyttömaksun määräytymisperusteelle tai suuruu-

delle? 

• Vaikuttaako taloussuhdanteiden muutokset maankäyttömaksujen suuruuteen? 
 

 

 

 


