
 HE 145/2005 vp  
  
 

292776 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiin-
teistöverolakia. Rakentamattoman asuntotar-
koitukseen kaavoitetun rakennuspaikan kiin-
teistöverotusta koskevia säännöksiä muutet-
taisiin siten, että kunnanvaltuuston on mää-
rättävä 14 pääkaupunkiseudun ja kehysalu-
een kunnassa rakentamattomalle rakennus-
paikalle veroprosentti, joka on vähintään yhtä 
prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveropro-
senttia korkeampi, kuitenkin enintään 3,0 
prosenttia. Korotettua veroa ei sovellettaisi 
yhteen sellaiseen rakentamattomaan raken-
nuspaikkaan, joka rajoittuu saman omistajan 
omistamaan, omistajan omassa vakituisessa 

asuinkäytössä olevaan rakennuspaikkaan, 
jollei kunnanvaltuusto toisin määrää. 

Lisäksi ehdotetaan ydinvoimalaitoksen 
kiinteistöveroprosenttia korotettavaksi 2,20 
prosentista ja muun voimalaitoksen kiinteis-
töveroprosenttia 1,40 prosentista 2,50 pro-
senttiin. Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka 
nimellisteho on enintään 10 megavolttiam-
peeria, sovellettaisiin kunnanvaltuuston mää-
räämää yleistä kiinteistöveroprosenttia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi 
tilassa. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran vuodelta 2006 toimitettavassa kiinteis-
töverotuksessa. 

————— 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Yleistä 

Kiinteistöverolain (654/1992) mukaan kiin-
teistövero suoritetaan kiinteistön verotusar-
von perusteella kiinteistön sijaintikunnalle. 

Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveropro-
senttien suuruuden vuosittain etukäteen kiin-
teistöverolaissa säädettyjen enimmäis- ja vä-
himmäisveroprosenttien rajoissa. Yleisen 
kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,5—
1,0 ja vakituisten asuinrakennusten 0,22—
0,50. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen kiin-
teistöveroprosentin muulle asuinrakennuksel-
le kuin vakituisessa asuinkäytössä olevalle 
asuinrakennukselle, voimalaitoskiinteistöön 
kuuluvalle rakennukselle ja rakennelmalle 
sekä rakentamattomalle asuntotarkoitukseen 
kaavoitetulle rakennuspaikalle. Jos erillistä 
veroprosenttia ei ole määrätty, sovelletaan 
yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunnalla on 
lisäksi mahdollisuus määrätä yleishyödylli-
sen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen 
maapohjan kiinteistöveroprosentti yleistä 

kiinteistöveroprosenttia pienemmäksi. 
Lähes kaikki kunnat ovat määränneet erilli-

sen veroprosentin muulle asuinrakennukselle 
kuin vakituisessa asuinkäytössä olevalle ra-
kennukselle. Samoin valtaosa voimalaitos-
kunnista on määrännyt korotetun kiinteistö-
veroprosentin voimalaitoskiinteistöille. Ra-
kentamattoman rakennuspaikan erityinen ve-
roprosentti on käytössä noin 90 kunnassa, eli 
runsaassa viidenneksessä kunnista.  
 
1.2. Rakentamattoman rakennuspaikan 

kiinteistöverotus 

Kiinteistöihin kohdistuvan vuosittaisen ve-
rotuksen etuna kansantalouden näkökulmasta 
on pidetty sitä, että se kannustaa maa-aluei-
den saattamiseen tuottavaan käyttöön. Vuo-
den 2000 alusta voimaan tulleilla rakenta-
mattoman rakennuspaikan kiinteistöveropro-
senttia koskevilla kiinteistöverolain 12 a ja 
20 a §:llä (1026/1999) on pyritty erityisesti 
ohjaamaan maanomistajien käyttäytymistä 
asunto- ja maankäyttöpoliittisten tavoitteiden 
mukaisesti.  

Lain 12 a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi 



 HE 145/2005 vp  
  
 

2

määrätä asuntotarkoituksiin kaavoitetulle ra-
kentamattomalle rakennuspaikalle yleistä 
kiinteistöveroa korkeamman, 1,0—3,0 pro-
sentin suuruisen kiinteistöveron. Muutoksen 
tarkoituksena oli edistää kaavoitetun asunto-
rakennusmaan saamista asuntotuotantoon. 
Tarkoituksena oli kohdistaa vero kiinteistöi-
hin, jotka myös tosiasiassa ovat otettavissa 
rakentamiskäyttöön. Korotettua veroprosent-
tia sovelletaan, jos rakennuspaikka täyttää 
pykälässä säädetyt, muun ohessa kaavoitusti-
lannetta ja kunnallisteknistä valmiustasoa 
koskevat vaatimukset.  

Edellytyksenä korotetun veroprosentin so-
veltamiselle on, että asemakaava on ollut 
voimassa vähintään vuoden ennen kalenteri-
vuoden alkua, asemakaavan mukaisen raken-
nuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on 
kaavoitettu asuntotarkoitukseen, rakennus-
paikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinra-
kennusta eikä rakentamista ole aloitettu en-
nen kalenterivuoden alkua. Edellytyksenä on 
lisäksi, että rakennuspaikalle pääsemiseksi 
on käyttökelpoinen tie tai mahdollisuus sel-
laisen järjestämiseen ja että rakennuspaikka 
on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemä-
riin. Rakennuspaikka ei saa olla rakennus-
kiellossa, ja sen tulee olla saman omistajan 
omistuksessa. Lainkohta sisältää tarkempia 
säännöksiä siitä, milloin rakennuspaikan kat-
sotaan olevan saman omistajan omistuksessa. 
Rakennuspaikalla tarkoitetaan asemakaavan 
mukaista kiinteistörekisteriin merkittyä tont-
tia tai muuta rakennuspaikkaa, asemakaavan 
mukaista sitovan tai ohjeellisen tonttijaon 
mukaista rakennuspaikkaa ja asemakaavaan 
merkittyä korttelia. 

Veron kantamista varten kunta ilmoittaa 
20 a §:n mukaisesti verohallinnolle vuosittain 
12 a §:ssä säädetyt edellytykset täyttävät ra-
kennuspaikat. 

Muutoksen taustalla oli ajankohtainen 
asuntomarkkinoiden tilanne. Erityisesti kas-
vukeskuksissa oli muuttoliikkeen vuoksi ra-
kennuspaikkojen huomattavaa kysyntää, ja 
varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntotuotan-
toon soveltuvan rakennusmaan tarve oli 
huomattava. Kaavoitus nähtiin pääasialliseksi 
keinoksi edistää rakentamista, mutta kaavoi-
tukseen ja kysyntään nähden pääkaupunki-
seudulla oli ollut rakennuspaikkoja tarjolla 
hyvin vähän. Tarjonnan vähäisyys oli osal-
taan nostanut tonttihintoja, mitä pidettiin 

pulmallisena. Muutoksen tarkoituksena oli, 
että maanomistajat ryhtyisivät joko itse ra-
kentamaan tai luovuttamaan maan sellaisille, 
jotka ovat valmiit rakentamaan. Muutoksen 
arvioitiin voivan tuoda markkinoille useita 
tuhansia rakennuskelpoisia rakennuspaikko-
ja, jos kunnat käyttävät mahdollisuutta hy-
väkseen.  
 
1.3. Voimalaitoskiinteistön kiinteistöve-

rotus 

Kiinteistöverolain 14 §:n mukaan kunnan-
valtuusto voi määrätä erikseen voimalaitok-
sen rakennuksiin ja rakennelmiin sovelletta-
van veroprosentin, joka on enintään 1,40. 
Ydinvoimalaitoksen ja ydinpolttoaineen lop-
pusijoituslaitokseen kuuluvien rakennusten ja 
rakennelmien veroprosentiksi voidaan kui-
tenkin määrätä enintään 2,20. 
 
2.  Nykyti lan arvioint i  ja  ehdotetut  

muutokset  

2.1. Rakentamattoman rakennuspaikan 
veroprosentti 

Rakentamattoman rakennuspaikan korote-
tun kiinteistöveron on havaittu kannustavan 
maanomistajia tonttimaan myyntiin niissä 
kunnissa, joissa korotettua veroa on sovellet-
tu. On kuitenkin osoittautunut, että juuri kas-
vukeskusten kunnissa, joissa tonttipula on 
suurin, kiinteistöveroa ei ole hyödynnetty. 
Näin on edelleen siitä huolimatta, että ennen 
lainmuutosta kasvukeskuksissa vallinnut 
asuntojen ja tonttimaan kysynnän ja tarjon-
nan välinen epäsuhta on kuluvan vuosikym-
menen aikana entisestään voimistunut. 

Lisääntyneeseen kysyntään on vaikuttanut 
poikkeuksellisen matala korkotaso ja kotita-
louksien valmius lainanottoon suotuisiksi ko-
ettujen talousnäkymien vallitessa. Tarjonta ei 
ole riittänyt tyydyttämään kysyntää, mihin 
osaltaan ovat vaikuttaneet maanomistajien 
odotukset hinnannousun jatkumisesta, kaa-
voitukseen väistämättä tarvittavan ajan pituus 
sekä se, että voimakkaimmin kasvavat kun-
nat eivät kaavoitusohjelmissaan ole olleet 
juurikaan varautuneita tonttikysynnän toteu-
tuneen kaltaiseen voimakkaaseen kasvuun. 

Kehityksellä on kansantalouden kannalta 
monia kielteisiä vaikutuksia. Hintojen nousu 
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on merkittävä inflaatiotekijä, ja tonttipula ra-
joittaa asuntorakentamista samoin kuin työ-
voiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovit-
tamista. Asumiskustannukset myös pakotta-
vat perheitä asumaan kauempana työpaikois-
ta, jolloin yhdyskuntarakenne hajoaa ja muun 
muassa työssäkäyntimatkat niistä aiheutuvine 
kustannuksineen samoin kuin kielteiset il-
mastovaikutukset kasvavat. 

Valtion vuoden 2006 talousarvioon liittyen 
hallitus on käynnistänyt toimenpideohjelman, 
jolla pyritään edistämään asuntorakennus-
maan saamista asuntotuotannon käyttöön eri-
tyisesti suurimman tonttipulan alueilla.  

Osana näitä toimenpiteitä muutettaisiin 
kiinteistöverolakia siten, että 14 pääkaupun-
kiseudun ja kehysalueen kuntaa velvoitettai-
siin määräämään korotettu rakentamattoman 
rakennuspaikan kiinteistövero. Toimenpiteen 
tarkoituksena on lisätä kaavoitetun rakenta-
miskelpoisen maan tarjontaa kohdistamalla 
rakentamattomaan rakennuspaikkaan yleistä 
kiinteistöveroprosenttia korkeampi kiinteis-
tövero.  

Korotettua kiinteistöveroa olisi perittävä 
Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, 
Kirkkonummen, Nurmijärven, Vihdin, Mänt-
sälän, Pornaisten, Tuusulan, Järvenpään, Ke-
ravan, Hyvinkään ja Sipoon kunnissa sijait-
sevista rakentamattomista rakennuspaikoista. 
Mainituista kunnista Kerava ja Mäntsälä ovat 
perineet korotettua kiinteistöveroa vuonna 
2005. Kuntien yleinen kiinteistöveroprosentti 
ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteis-
töveroprosentti ilmenevät alla olevasta taulu-
kosta: 
 
 Yleinen 

kiinteistö-
veroprosentti 

Rakentamaton 
rakennuspaikka 

Espoo 0,65 — 
Helsinki 0,7 — 
Hyvinkää 0,85 — 
Järvenpää 0,8 — 
Kauniainen 0,5 — 
Kerava 0,8 3,0 
Kirkkonummi 0,67 — 
Mäntsälä 0,7 3,0 
Nurmijärvi 0,65 — 
Pornainen 0,5 — 
Sipoo 0,8 — 
Tuusula 0,65 — 
Vantaa 0,9 — 
Vihti 0,6 — 

Korotetun kiinteistöveron vaikutus riippuu 
ennen muuta sen tasosta verrattuna kunnassa 
käytössä olevaan yleiseen kiinteistöveropro-
senttiin. Vuoden 2005 kiinteistöverotuksessa 
yleinen kiinteistöveroprosentti vaihtelee eh-
dotuksen piiriin kuuluvista kunnista Kauniai-
sissa ja Pornaisissa määrätystä 0,5 prosentista 
Vantaan 0,9 prosenttiin. Veroprosentti vaih-
telee siten huomattavasti. Samantasoinen ra-
kentamattoman rakennuspaikan kiinteistöve-
ro kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa 
merkitsisi sitä, että myös ero kunnissa käy-
tössä olevaan yleiseen kiinteistöveroprosent-
tiin ja siten myös korotetun veron kannustin-
vaikutus vaihtelisi merkittävästi. Veropro-
sentti on tarkoituksenmukaista kytkeä ylei-
seen kiinteistöveroprosenttiin siten, että ra-
kentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 
on vähintään tietyn määrän yleistä kiinteistö-
veroprosenttia korkeampi, jolloin korotetun 
veron kannustinvaikutus olisi sama kaikissa 
kunnissa. 

Edellä esitetyn perusteella kiinteistöverola-
kia ehdotetaan muutettavaksi siten, että edel-
lä mainituissa kunnissa sijaitsevalle rakenta-
mattomalle rakennuspaikalle on kunnanval-
tuuston määrättävä erikseen veroprosentti, 
joka on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä 
yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.  
Asiasta säädettäisiin lakiin lisättävässä uu-
dessa 12 b §:ssä.  

Ehdotuksella määritettäisiin pääkaupunki-
seudun kunnissa perittävän rakentamattoman 
rakennuspaikan kiinteistöveron vähimmäista-
so. Esimerkiksi Vantaalla rakentamattoman 
rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi oli-
si määrättävä vähintään 1,9 ja Kauniaisissa 
1,5 siinä tapauksessa, että kunnat eivät muu-
toin muuta yleistä kiinteistöveroprosenttiaan. 
Kunnat voivat halutessaan määrätä tätä kor-
keamman kiinteistöveroprosentin, kuitenkin 
enintään 12 a §:n 1 momentissa säädetyn 3,0 
prosenttia. 

Ehdotetun pakollisen kiinteistöveron piiriin 
eivät kuuluisi rakennuspaikat, jotka rajoittu-
vat saman omistajan asuinkäytössä olevaan 
rakennuspaikkaan. Voimassa olevan lain 
mukaan rakentamattoman rakennuspaikan 
korotettu kiinteistövero ei nykyisten säännös-
ten mukaan kohdistu vajaasti rakennettuihin 
rakennuspaikkoihin, kuten tyypillisesti väl-
jästi rakennettujen niin sanottujen rintama-
miestalojen rakennuspaikkoihin, vaan ainoas-
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taan asuntorakentamiseen kaavoitettuihin ra-
kennuspaikkoihin, joilla ei ole asuinkäytössä 
olevaa asuinrakennusta. Jos kuitenkin asun-
totarkoitukseen kaavoitetusta kiinteistörekis-
teriin merkitystä vajaasti rakennetusta tontis-
ta tai muusta rakennuspaikasta muodostetaan 
yksi tai useampia asuinkäyttöön kaavoitettuja 
erillisiä rekisteriyksiköitä tai jos tontille vah-
vistetaan sitova tai ohjeellinen tonttijako eikä 
näin muodostetuilla rakennuspaikoilla ole 
asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta, ky-
seessä on kiinteistöverolaissa tarkoitettu ra-
kennuspaikka. Siihen voidaan nykyisten 
säännösten mukaan soveltaa korotettua kiin-
teistöveroprosenttia, jos sen soveltamisedel-
lytykset muutoin täyttyvät. 

Koska rakentamattoman rakennuspaikan 
kiinteistövero olisi nimetyissä kunnissa pa-
kollinen, on kohtuullista ottaa huomioon ne 
syyt, joiden vuoksi omistajat eivät ole myy-
neet tai rakentaneet tonttia. Kunta on voinut 
esimerkiksi kaavoittaa vanhoja asuinalueita 
entistä tehokkaammiksi, mutta saatua raken-
nusoikeutta ei kuitenkaan haluta käyttää, 
koska omistajat arvostavat asuinalueensa väl-
jyyttä. Omistajat ovat myös saattaneet varata 
rakennuspaikan lapsilleen. Kohtuussyistä esi-
tyksessä ehdotetaan, että korotettua veropro-
senttia ei sovellettaisi sellaiseen rakentamat-
tomaan rakennuspaikkaan, joka rajoittuu sa-
man omistajan omistamaan rakennuspaik-
kaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vaki-
tuisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus. 
Tällaiseen rakentamattomaan rakennuspaik-
kaan sovellettaisiin yleistä kiinteistöveropro-
senttia. Jos tällaisia rakentamattomia, saman 
omistajan omistamaan rakennettuun raken-
nuspaikkaan rajoittuvia rakennuspaikkoja on 
useita, yleistä veroprosenttia sovellettaisiin 
niistä yhteen. Asumisen pääasiallisuutta olisi 
arvioitava 12 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Edellytys siitä, että viereisellä rakennus-
paikalla oleva asuinrakennus on saman omis-
tajan omassa asumiskäytössä, merkitsee sitä, 
että rajoitus koskee vain luonnollisten henki-
löiden omistamia alueita. 

Tarkoitus ei ole kaventaa lakiehdotuksen 
piiriin kuuluvien kuntien mahdollisuutta kan-
taa kiinteistöveroa nykyisten säännösten mu-
kaisesti, jos kunta harkitsee sen tarkoituk-
senmukaiseksi. Ehdotuksen mukaan kunnan-
valtuusto voisi siten erikseen määrätä, että 
korotettu kiinteistövero koskisi myös mainit-

tuja tilanteita. 
Korotetun kiinteistöveron käyttöönotto 

edellyttää, että kunnat selvittävät, mitkä sen 
alueella olevista kiinteistöistä tulisivat kuu-
lumaan kiinteistöveron piiriin ja ilmoittavat 
tiedot verohallinnolle. Lain 20 a §:ää muutet-
taisiin siten, että kunnan olisi ilmoitettava ve-
rovirastolle verotuksen toimittamista ja muu-
toksenhakua varten tarpeelliset tiedot myös 
alueellaan sijaitsevista 12 b §:ssä tarkoite-
tuista rakennuspaikoista ja sovellettavista ve-
roprosenteista. 
 
2.2. Voimalaitosten veroprosentti 

Kunnat ovat pääsääntöisesti määränneet 
voimalaitoskiinteistöille lain salliman enim-
mäisprosentin. Verohallinnon tilaston mu-
kaan kiinteistöveroa kertyy voimalaitoksista 
vuonna 2005 yhteensä runsaalle 140 kunnal-
le. Näistä vajaassa 130 kunnassa sovelletaan 
voimalaitoskiinteistöille erikseen määrättyä 
veroprosenttia. Noin 110 kuntaa soveltaa lain 
sallimaa enimmäismäärää. Niiden osuus 
voimalaitoksista yhteensä kertyvästä kiinteis-
töverosta on 98,4 prosenttia. 

Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen 
ohjelman mukaan osana kuntatalouden rahoi-
tuksen vahvistamista selvitetään kiinteistöve-
rokannoissa tarvittavat muutokset. Hallitus-
ohjelmassa todetaan lisäksi, että kiinteistöve-
ron tason korottaminen mahdollistetaan. 

Kiinteistöveron tason yleistä korotusta ei 
ole katsottu tässä yhteydessä tarkoituksen-
mukaiseksi. Vajaat 97 prosenttia kiinteistö-
veron tuotosta kertyy yleisen kiinteistövero-
prosentin piiriin kuuluvista kiinteistöistä, joi-
hin lukeutuu myös asuinkiinteistöjen maa-
pohja, sekä vakituisessa asuinkäytössä ja 
muussa asuinkäytössä olevista rakennuksista. 
Muu osa eli 3,2 prosenttia kiinteistöverosta 
kertyy voimalaitoskiinteistöistä. Näin ollen 
kiinteistöverotuksen tarjoamat mahdollisuu-
det kuntien veropohjan vahvistamiseksi ra-
joittuvat voimalaitosten kiinteistöveroprosen-
tin korottamiseen. 

Esityksessä ehdotetaan voimalaitosten kiin-
teistöveroprosentin enimmäismäärä korotet-
tavaksi 2,50 prosenttiin.  

Ehdotus merkitsee sitä, että ydinvoimalai-
tosten kiinteistöveroprosentin yläraja nousee 
0,3 prosenttiyksikköä ja muiden voimalaitos-
ten 1,1 prosenttiyksikköä. Veroprosenttien 
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yhtenäistämistä puoltaa fossiilisten polttoai-
neiden käytön ympäristöhaittojen hallintaan 
liittyvä päästökauppajärjestelmä. Päästö-
kauppa hyödyttää etenkin sähköntuotantoa, 
eniten täysin päästöttömiä tuotantomuotoja 
kuten vesi- ja ydinvoimaa. Tästä syystä kiin-
teistöveron korottamisella ja veroprosentin 
yhtenäistämisellä eri voimalaitosten välillä ei 
ole oleellisia vaikutuksia voimalaitosten ta-
louteen eikä se ole siten haitallinen asetettu-
jen energiapoliittisten tavoitteiden kannalta. 

Vesivoimalaitosten ydinvoimalaitoksia 
alemmalle kiinteistöveroprosentille ei ole 
enää perustetta, koska lähes kaikki käytettä-
vissä oleva rakentamaton vesivoimakapasi-
teetti on käytetty. Siten vesivoiman muita 
tuotantomuotoja alemmalla verokannalla ei 
voida edistää uusia voimalaitosinvestointeja. 
Näköpiirissä on vain yhden pienehkön vesi-
voimalaitoksen rakentaminen lähiaikoina. 
Siihen ja mahdollisiin muihin uusiin vesi-
voimaloihin sovellettaisiin lakiehdotuksen 
voimaantulosäännöksen mukaan siirtymä-
kauden ajan nykyistä veroprosenttia. Myös 
päästökaupan vesivoimalle tuomat taloudelli-
set hyödyt ovat merkittäviä, koska sen osalta 
investoinnit on tehty jo kauan sitten.  

Muut voimalaitokset ovat puolestaan haja-
nainen ryhmä, jotka käyttävät hyvin eri ta-
voilla niin uusiutuvaa kuin fossiilista energi-
aa tuotannossaan. Siten ei ole käytännössä 
mahdollista eriyttää tämän voimalaitosryh-
män kiinteistöverokohtelua. Koska kiinteis-
tövero lasketaan rakennusten ja rakennelmien 
rakennuskustannusten tai laskennallisen jäl-
leenhankinta-arvon perusteella ja koska mui-
den voimalaitosrakennusten rakentamiskus-
tannukset ovat vesi- ja ydinvoimalaitosra-
kennusten ja -rakennelmien rakentamiskus-
tannuksia alemmat, veron korotus aiheuttaa 
näille voimalaitoksille pienemmän kustan-
nuslisän kuin ydin- ja vesivoimalaitoksille. 

Voimalaitosten erityistä kiinteistöveroa ei 
ole tarkoituksenmukaista kohdistaa sellaisiin 
uusiutuviin tuotantomuotoihin, joita samaan 
aikaan pyritään edistämään investointituella 
tai verotuella. Uusiutuvia energiamuotoja 
käytetään energiantuotannossa vesi- ja tuuli-
voimaloiden lisäksi puuta ja muuta biomas-
sapohjaista polttoainetta käyttävissä laitok-
sissa. Viimeksi mainitut ovat joko lämpölai-
toksia, joissa tuotetaan pelkästään lämpöä, tai 
yhdistettyjä sähkön ja lämmön tuotantolai-

toksia, joissa lähes poikkuksetta pääosa tuo-
tannosta on lämpöenergiaa. Kiinteistövero-
tuksessa voimalaitoksena on vakiintuneesti 
pidetty vain pääasiassa sähköä tuottavia voi-
malaitoksia. Voimalaitosten kiinteistövero-
prosenttia sovelletaan siten käytännössä uu-
siutuvia energiamuotoja käyttävistä laitoksis-
ta vain vesi- ja tuulivoimaloihin.  

Esityksessä ehdotetaan, että voimalaitosra-
kennusten ja rakennelmien erityistä kiinteis-
töveroprosenttia ei sovellettaisi vesi- ja tuuli-
voimalaitoksiin, joiden nimellisteho on enin-
tään 10 megavolttiampeeria. Tällaisten pien-
voimalaitosten rakennuksiin ja rakennelmiin 
sovellettaisiin siten kunnan yleistä kiinteistö-
veroprosenttia. Asiasta säädettäisiin 14 §:ään 
lisättävässä uudessa 2 momentissa.  

Voimalaitoksen nimellisteho on sen gene-
raattoreiden kilpiarvoista ilmenevä yhteen-
laskettu bruttoteho. Tuulivoimalaitoksena 
olisi pidettävä yhtä itsenäisesti toimimaan 
kykenevää tuulivoimalaa silloin, kun samalla 
alueella sijaitsee useita voimaloita. 

Voimalaitoksen omistajan olisi 14 §:ään 
ehdotettavan uuden 3 momentin nojalla il-
moitettava Verohallitukselle tieto voimalai-
toksen nimellistehosta. Verohallitus antaisi 
tarkempia määräyksiä ilmoitettavien tietojen 
sisällöstä ja antamistavasta. 
 
3.  Esityksen vaikutukset   

3.1. Vaikutukset rakennusmaan tarjon-
taan 

Rakentamattoman rakennusmaan veropro-
senttia koskevilla ehdotuksilla on tarkoitus 
edistää asuntorakentamiseen kaavoitetun ra-
kennusmaan saamista asuntotuotannon käyt-
töön. Niissä lakiesityksen piiriin kuuluvissa 
kunnissa, jotka eivät jo ole määränneet ra-
kentamattomille rakennuspaikoille veropro-
senttia, arvioidaan näiltä kunnilta saatujen 
tietojen perusteella olevan 12 a §:n sovelta-
misedellytykset täyttäviä tontteja noin 4 000 
kappaletta, jotka vastaavat noin 2 miljoonaa 
kerrosneliömetriä. Määrä vastaa kahden vuo-
den rakentamistarvetta alueella. Kiinteistöve-
ron käyttöönotolla on mahdollista saada 
asuntotuotantoon vuositasolla joitakin satoja 
rakennuspaikkoja. 

Vaikutukset riippuvat kuitenkin pitkälti 
myös siitä, missä laajuudessa kunnat ottavat 
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kiinteistöveron käyttöön. Jos kunnat eivät 
määrää rakentamattoman rakennuspaikan 
kiinteistöveroa sellaisille rakennuspaikoille, 
jotka rajoittuvat saman omistajan omista-
maan toiseen rakennuspaikkaan, jolla on tä-
män asumiskäytössä oleva asuinrakennus, 
esityksen vaikutus olisi edellä kuvattua pie-
nempi. Lakiehdotuksen 12 b §:n mukainen 
sääntö rajaisi kiinteistöveron piiristä kuudelta 
kunnalta saatujen arvioiden perusteella lähes 
puolet tonteista ja kolmanneksen kerrosne-
liömetrimääristä.  

Vaikutusten arviointia vaikeuttaa lisäksi se, 
että tarjonnan määrään vaikuttaa keskeisesti 
myös maanomistajien odotukset markkina-
hintojen kehityksestä.  

 
 
3.2. Taloudelliset vaikutukset 

Rakentamattoman rakennuspaikan korote-
tun kiinteistöveron vaikutukset koostuvat 
useista tekijöistä. Saatujen kokemusten mu-
kaan vero lisää tonttikauppoja ja rakentamis-
ta, millä on suora taloutta ja verotuloja kas-
vattava vaikutus. Korotetun kiinteistöveron 
arvioidaan lisäävän kiinteistöverotuloja la-
kiehdotuksen piiriin kuuluvissa kunnissa 1—
2 miljoonalla eurolla. 

Asemakaavan mukaisten asuntoalueiden 
jääminen osittain rakentamatta merkitsee si-
tä, että kunnallistekniset verkostot, jotka on 
mitoitettu kaavan mukaisen rakennuskannan 
tarpeita vastaavasti, ovat vajaakäytössä. Kaa-
van mukaisen rakentamisen toteutuminen 
vähentäisi siten vajaakäytöstä johtuvia huk-
kainvestointeja ja toisi kunnallistaloudellisia 
säästöjä. 

Vuonna 2005 runsaat 120 kuntaa perii alu-
eellaan olevista voimalaitoskiinteistöistä 
kiinteistöveroa voimalaitoksille erikseen 
määrätyn veroprosentin mukaan. Laskennal-
linen kiinteistövero näiden kuntien voimalai-
toksista vuonna 2005 on 22,8 miljoonaa eu-
roa, mistä ydinvoimalaitoskiinteistöjen osuus 
on 4,8 miljoonaa euroa ja muiden voimalai-
tosten 18,0 miljoonaa euroa. Osuus koko 
kiinteistöveron tuotosta, 704 miljoonasta eu-
rosta, on 3,2 prosenttia. Jos huomioon ei ote-
ta pienvoimaloiden kiinteistöveroprosentin 
alenemista nykyisestä 1,2 prosentista kunnan 
yleiseen kiinteistöveroprosenttiin, korotus 
2,5 prosenttiin nostaa veron kertymää 14,5 

miljoonalla eurolla, mistä ydinvoimaloitten 
osuus olisi 0,65 miljoonaa euroa. Vaikutus 
on laskettu olettaen, että nykyisin ylärajaa 
soveltavat kunnat nostavat prosentin uuteen 
ylärajaan. Jos kaikki erillistä veroprosenttia 
soveltavat korottavat sen ylärajalle, vaikutus 
lisääntyy 0,4 miljoonalla eurolla. 

Koska kiinteistöverotuksessa voimalaitok-
sen teholla ei nykyisin ole merkitystä, vero-
hallinnon käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella esityksen valmisteluun käyttävissä 
olevassa ajassa ei ole voitu arvioida pien-
voimaloiden veroprosentin alentamisen vai-
kutusta koko maassa tai yksittäisissä kunnis-
sa. Kauppa- ja teollisuusministeriöltä saatu-
jen tietojen perusteella ehdotus koskisi noin 
300 pienvesivoimalaa ja runsasta 90 tuuli-
voimalaa. Niiden osuus koko maan sähkön-
tuotannosta on 1,5 prosenttia. Ottaen huomi-
oon osuuden vähäisyyden kaikista voimalois-
ta, arvioidaan, että voimalaitoksia koskevat 
ehdotukset lisäävät kiinteistöveron tuottoa 
runsaalla 14 miljoonalla eurolla. 

Vuoden 2006 alusta voimaan tulevan valti-
onosuuslainsäädännön uudistuksen myötä 
voimalaitoskiinteistöjen veroprosentin koro-
tuksesta tuleva hyöty tulee voimalaitoksen si-
jaintikunnalle, eikä se vähennä kyseisen kun-
nan valtionosuuksien määrää. Etu jakautuu 
siten aiempaa epätasaisemmin kuntien kes-
ken. On kuitenkin pidettävä kohtuullisena, 
että ydinvoimalaitoksille ja vesivoimalaitok-
sille päästökaupasta tuleva lisävoitto tulee 
kiinteistöveron kautta vahvistamaan juuri 
niiden sijaintikuntien taloutta. 
 
3.3. Vaikutus viranomaisten toimintaan 

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteis-
töveroprosenttia koskeva ehdotus merkitsee 
sitä, että kuntien tulee selvittää alueellaan 
olevat rakentamattomat kaavatontit, niiden 
kunnallistekninen tilanne ja muut 12 a §:n 
soveltamisen edellytyksenä olevat seikat. 
Selvittelystä aiheutuvaa työmäärää ei voida 
luotettavasti arvioida. 

 
4.  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pikaisesti, jotta kunnilla olisi 
riittävästi aikaa selvittää ehdotetussa 
12 b §:ssä tarkoitetut rakennuspaikat.  
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Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
vuoden 2006 kiinteistöverotuksessa.  

Uusiin, vuonna 2006 tai sen jälkeen käyt-
töön otettuihin, muihin kuin pienvoimaloita 
koskevan säännöksen piiriin kuuluviin vesi-
voimalaitoksiin sovellettaisiin kuitenkin 
kymmenen vuoden siirtymäajan enintään ny-
kyistä 1,40 prosentin suuruista kiinteistöve-
roprosenttia. Kunnan ei tältä osin olisi mää-
rättävä erillistä veroprosenttia. Jos kunnan 
voimalaitoksille määräämä kiinteistöveropro-
sentti on enemmän kuin 1,40 kiinteistövero 
maksuunpantaisiin 1,40 prosentin mukaisesti. 

 
5.  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausun-
to sisäasiainministeriöltä, kauppa- ja teolli-
suusministeriöltä, ympäristöministeriöltä ja 
Suomen Kuntaliitto ry:ltä. Esitystä ei sen kii-
reellisen valmisteluaikataulun vuoksi ole eh-
ditty käsitellä Kunnallistalouden ja -hallin-
non neuvottelukunnassa. 
 
6.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteis-
töverotusta koskeva muutos merkitsee sitä, 
että sen piiriin kuuluvien kuntien olisi kan-
nettava korotettua kiinteistöveroa rakenta-
mattomasta rakennuspaikasta, kun muissa 
kunnissa korotetun kiinteistöveron sovelta-
minen on kunnanvaltuuston harkinnassa lain 
asettaessa veroprosentille enimmäistason.  

Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta 
on keskeistä lakiehdotuksen suhde kunnallis-
ta itsehallintoa ja kuntien verotusoikeutta 
koskevaan perustuslain 121 §:ään.  

Asiaa voidaan lähestyä myös kansalaisten 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ihmisten 
yhdenvertaisuutta koskeva perustuslain 6 § 
edellyttää lähtökohtaisesti ihmisten saman-
laista kohtelua muun muassa asuinpaikasta 
riippumatta. Valtiosääntöoikeudellisessa ar-
vioinnissa tämä näkökulma ei kuitenkaan 
näyttäisi perustuslakivaliokunnan aikaisem-
man käytännön valossa säätämisjärjestyksen 
kannalta merkitykselliseltä. Hallituksen esi-
tyksestä laiksi pääkaupunkiseudun raken-
nusmaamaksusta (HE 98/1988 vp) antamas-
saan lausunnossa (PeVL 5/1988) valiokunta 

tarkasteli lakiehdotusta pääasiassa hallitus-
muodon 6 §:ssä turvatun omaisuuden suojan 
kannalta eikä lainkaan ottanut esille kansa-
laisten yhdenvertaisuutta koskevaa hallitus-
muodon 5 §:ää. Rakennusmaamaksu oli kiin-
teistöveron tapaan kunnalle menevä vero ja 
oli tavoitteiltaan ja toteuttamistavaltaan pit-
kälti rinnastettavissa nyt ehdotettuun säänte-
lyyn. Mietinnöstä ilmenevin perustein valio-
kunta ei pitänyt rakennusmaamaksua, jonka 
vuosittainen määrä saattoi enimmillään olla 
puolet maapohjan arvosta, sillä tavoin kon-
fiskatorisena, että se olisi loukannut omai-
suuden suojaa. 

Perustuslain 121 §:n kannalta lienee olen-
naisinta se, että esitys poistaa kunnan oman 
päätäntävallan korotetun kiinteistöveron 
käyttöönoton suhteen. Kunnalle jäisi harkin-
tavalta veron tason määrittämisessä. 

Arvioidessaan itsehallintoon puuttuvien la-
kiehdotusten johdosta kunnallisen itsehallin-
non perustuslainsuojan merkitystä perustus-
lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota sii-
hen, heikkenevätkö kuntien toimintamahdol-
lisuudet tavalla, joka vaarantaa kuntien mah-
dollisuuden päättää itsenäisesti taloudesta ja 
siten myös omasta hallinnostaan (esim. PeVL 
31/1996). Valiokunta on katsonut, että kun-
nallisen verotusoikeuden keskeiseksi sisäl-
löksi muodostuu se, että verotusoikeudella 
tulee olla reallinen merkitys kuntien mahdol-
lisuuksien kannalta päättää itsenäisesti talou-
destaan (PeVL 41/2002).  

Arvioitaessa sitä, miten voimakasta puut-
tumista kuntien itsehallintoon ja verotusoi-
keuteen lakiehdotus merkitsee, on huomatta-
va, että ehdotus on kuntien verotuloja lisäävä 
eikä siten heikennä kunnan taloudellista ase-
maa. Lakiehdotuksen tarkoituksena on edis-
tää kunnan elinten hyväksymän asemakaavan 
toteutumista. Lisäksi on huomattava, että 
kiinteistöverolaki jo sääntelee ala- ja ylära-
join veron piiriin kuuluvien kiinteistöjen ve-
roprosentit. Vajaa neljännes kaikista kunnista 
on jo ottanut käyttöön korotetun kiinteistöve-
ron: lakiehdotuksen piiriin kuuluvista kunnis-
ta näitä on kaksi. Ehdotettu vähimmäispro-
sentti, yksi prosenttiyksikkö kunnassa käy-
tössä olevan yleisen kiinteistöveroprosentin 
lisäksi, on tasoltaan maltillinen ja jättää kun-
nille edelleen verrattain laajan liikkuma-alan. 
Esimerkiksi Helsingissä laki kaventaa liik-
kumavaran nykyisestä 0,65—3,00 prosentista 
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1,65—3,00 prosenttiin.  
Ehdotuksella on myös yhteys perustuslais-

sa turvattujen perusoikeuksien toteutumiseen. 
Perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaan jul-
kisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oi-
keutta asuntoon ja tukea asunnon omatoimis-
ta järjestämistä. Lakiehdotus osaltaan edistää 
näitä tavoitteita.  

Ehdotetut lait eivät asettaisi sellaisia perus-
oikeuksien tai kunnallisen itsehallinnon rajoi-

tuksia, joiden vuoksi esitystä ei voitaisi käsi-
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
On kuitenkin suotavaa, että esitys saatetaan 
eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsitel-
täväksi. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 
 



 HE 145/2005 vp  
  
 

9

Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 

Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annettuun kiinteistöverolain (654/1992) 14 § ja 

20 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1026/1999, ja 
lisätään lakiin uusi 12 b § seuraavasti: 

 
12 b § 

Rakentamattoman rakennuspaikan veropro-
sentti eräissä kunnissa 

Poiketen siitä, mitä 12 a §:ssä säädetään, 
Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, 
Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, 
Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, 
Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnanvaltuus-
tojen on määrättävä rakentamattomalle ra-
kennuspaikalle veroprosentti, joka on vähin-
tään yhden prosenttiyksikön yleistä kiinteis-
töveroprosenttia korkeampi, kuitenkin enin-
tään 3,0 prosenttia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korotettua 
veroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta sellai-
seen rakentamattomaan rakennuspaikkaan, 
joka rajoittuu saman omistajan omistamaan 
rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan 
omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva 
asuinrakennus. Jos omistajalla on useita täl-
laisia rakentamattomia rakennuspaikkoja, ko-
rotettu vero jätetään soveltamatta niistä pin-
ta-alaltaan pienimpään.  

Kunnanvaltuusto voi kuitenkin määrätä, et-
tä myös 2 momentissa tarkoitettuun raken-
nuspaikkaan sovelletaan 1 momentin mukais-
ta veroprosenttia.  
 

14 § 

Eräiden laitosten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve-

roprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen 
sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen 
kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Täk-
si veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 
2,50.  

Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimel-
listeho on enintään 10 megavolttiampeeria, 
sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistövero-
prosenttia.  

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä 
selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. Ve-
rohallitus antaa tarkempia määräyksiä annet-
tavista tiedoista, tietojen antamisen ajankoh-
dasta ja tavasta. 

 
 

20 a § 

Kunnan tiedonantovelvollisuus 

Kunta, joka määrää 12 a tai 12 b §:ssä tar-
koitetun veroprosentin, selvittää samalla 
vuosittain 12 a tai 12 b §:ssä tarkoitetut ra-
kennuspaikat ja ilmoittaa ne samoin kuin 
muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verovi-
rastolle verotuksen toimittamista ja muutok-
senhakua varten. 

Edellä 12 b §:ssä mainitun kunnan on li-
säksi ilmoitettava, onko kunta määrännyt 
12 b §:n 3 momentissa tarkoitetun veropro-
sentin soveltamisesta. 

Verohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo-
delta 2006 toimitettavassa kiinteistöverotuk-
sessa. 

Vuoden 2006 alun jälkeen käyttöön otetta-

van vesivoimalaitoksen, jonka nimellisteho 
on 10 megavolttiampeeria tai sitä enemmän, 
kiinteistöveroprosentti on vuosilta 2006—
2015 toimitettavissa kiinteistöverotuksissa 
14 §:stä poiketen enintään 1,40. 

————— 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annettuun kiinteistöverolain (654/1992) 14 ja 20 a §, 

sellaisina kuin ne ovat laissa 1026/1999, ja 
lisätään lakiin uusi 12 b § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 12 b § 

Rakentamattoman rakennuspaikan vero-
prosentti eräissä kunnissa 

Poiketen siitä, mitä 12 a §:ssä säädetään, 
Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, 
Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, 
Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Si-
poon, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnan-
valtuustojen on määrättävä rakentamatto-
malle rakennuspaikalle veroprosentti, joka 
on vähintään yhden prosenttiyksikön yleistä 
kiinteistöveroprosenttia korkeampi, kuiten-
kin enintään 3,0 prosenttia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korotet-
tua veroprosenttia ei kuitenkaan sovelleta 
sellaiseen rakentamattomaan rakennus-
paikkaan, joka rajoittuu saman omistajan 
omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijait-
see omistajan omassa vakituisessa asuin-
käytössä oleva asuinrakennus. Jos omista-
jalla on useita tällaisia rakentamattomia 
rakennuspaikkoja, korotettu vero jätetään 
soveltamatta niistä pinta-alaltaan pienim-
pään.  

Kunnanvaltuusto voi kuitenkin määrätä, 
että myös 2 momentissa tarkoitettuun ra-
kennuspaikkaan sovelletaan 1 momentin 
mukaista veroprosenttia.  
 

 
14 § 

Eräiden laitosten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve-
roprosentin, jota sovelletaan voimalaitok-

14 § 

Eräiden laitosten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve-
roprosentin, jota sovelletaan voimalaitok-
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seen kuuluviin rakennuksiin ja rakennel-
miin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrä-
tä enintään 1,40. Ydinvoimalaitokseen ja 
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen 
kuuluvien rakennuksien ja rakennelmien 
veroprosentiksi voidaan kuitenkin määrätä 
enintään 2,20. 

seen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslai-
tokseen kuuluviin rakennuksiin ja raken-
nelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan 
määrätä enintään 2,50.  

Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka ni-
mellisteho on enintään 10 megavolttiam-
peeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiin-
teistöveroprosenttia. 

Voimalaitoksen omistajan on esitettävä 
selvitys voimalaitoksen nimellistehosta. Ve-
rohallitus antaa tarkempia määräyksiä an-
nettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta. 
 

 
20 a § 

Kunnan tiedonantovelvollisuus 

Kunta, joka määrää 12 a §:ssä tarkoitetun 
veroprosentin, selvittää samalla vuosittain 
12 a §:ssä tarkoitetut rakennuspaikat ja il-
moittaa ne samoin kuin muut tarpeelliset 
tiedot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen 
toimittamista ja muutoksenhakua varten. 
Verohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta.  
 

20 a § 

Kunnan tiedonantovelvollisuus 

Kunta, joka määrää 12 a tai 12 b §:ssä 
tarkoitetun veroprosentin, selvittää samalla 
vuosittain 12 a tai 12 b §:ssä tarkoitetut ra-
kennuspaikat ja ilmoittaa ne samoin kuin 
muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verovi-
rastolle verotuksen toimittamista ja muu-
toksenhakua varten. 

Edellä 12 b §:ssä mainitun kunnan on li-
säksi ilmoitettava, onko kunta määrännyt 
12 b §:n 3 momentissa tarkoitetun veropro-
sentin soveltamisesta. 

Verohallitus antaa tarkempia määräyksiä 
annettavista tiedoista, tietojen antamisen 
ajankohdasta ja tavasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2006 toimitettavassa kiinteistöve-
rotuksessa. 

Vuoden 2006 alun jälkeen käyttöön otet-
tavan vesivoimalaitoksen, jonka nimelliste-
ho on 10 megavolttiampeeria tai sitä 
enemmän, kiinteistöveroprosentti on vuosil-
ta 2006—2015 toimitettavissa kiinteistöve-
rotuksissa 14 §:stä poiketen enintään 1,40. 

——— 
 

 


