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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiin
teistöverolakia. V ähimmäisveroprosentteja 
ehdotetaan korotettavaksi siten, että yleinen 
kiinteistöveroprosentti olisi 0,50-1 ,00 ja 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 
0,22-0,50. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, 
että kunta voisi määrätä erikseen rakenta
mattomalle rakennuspaikalle vähintään 1 ,00 
prosentin ja enintään 3,00 prosentin suurui
sen veroprosentin. Korkeampaa veroprosent
tia sovellettaisiin asemakaavan mukaiseen, 
saman omistajan omistuksessa olevaan, ra
kentamattomaan, rakennuskelpoiseen raken
nuspaikkaan. 

Lisäksi ehdotetaan, että käytetyn ydinpolt
toaineen loppusijoituslaitos rinnastetaan 
ydinvoimalaitokseen kiinteistöveroa määrät
täessä. Niin ikään ehdotetaan lakiin lisättä
väksi säännös vahvistetun kiinteistöveropro
sentin ilmoittamisesta Verohallitukselle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. Muutettuja vero
prosentteja sovellettaisiin ensimmäisen ker
ran määrättäessä kiinteistöveroprosentteja 
vuodelle 2000. Kunta voi määrätä rakenta
mauoman rakennuspaikan veroprosentin en
simmäisen kerran vuodelle 2001. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Kiinteistöverosta säädetään kiinteistövero
laissa (654/1992). Kiinteistövero suoritetaan 
kiinteistön verotusarvon perusteella kiinteis
tön sijaintikunnalle. Vuonna 1999 kiinteistö
veron tuotto on Verohallituksesta saadun en
nakkotiedon mukaan noin 3,2 miljardia 
markkaa, joka on noin 400 miljoonaa mark
kaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Nou
susta noin puolet johtuu kiinteistöveropro
senttien korotuksesta. 

Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveropro
senttien suuruuden vuosittain etukäteen kiin
teistöverolaissa säädettyjen enimmäis- ja 
vähimmäisveroprosenttien rajoissa. Yleinen 
kiinteistöveroprosentti on vähintään 0,20 ja 
enintään 1 ,00. Vuonna 1999 ylintä yleistä 
kiinteistöveroprosenttia käyttää 5 ja alinta 11 
kuntaa. Vuonna 1999 keskimääräinen ylei
nen veroprosentti kiinteistöjen verotusarvoil
la painotettuna oli 0,65. Veroa arvioidaan 
vuonna 1999 kertyvän noin 1 ,9 miljardia 
markkaa kiinteistöistä, joihin sovelletaan 
yleistä kiinteistöveroprosenttia. 
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Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 
on vähintään 0,10 ja enintään 0,50. Vuonna 
1999 alinta veroprosenttia on käyttänyt 15 
kuntaa. Ylintä veroprosenttia ei ole käyttänyt 
yksikään kunta. Korkein käytössä oleva va
kituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 
0,40. Vuonna 1999 keskimääräinen veropro
sentti asuinrakennusten verotusarvoilla pai
notettuna on 0,23. Vuonna 1999 vakituisista 
asuinrakennuksista arvioidaan kertyvän ve
roa noin 950 miljoonaa markkaa. V akituis
ten asuinrakennusten rakennuspaikkaan so
velletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia. 

Muiden asuinrakennusten kiinteistövero
prosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyk
sikköä korkeampi kuin vakituisten asuinra
kennusten veroprosentti. Muista asuinraken
nuksista kerättävän kiinteistöveron määrän 
arvioidaan olevan vuonna 1999 noin 200 
miljoonaa markkaa. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve
roprosentin myös voimalaitoksille. Voimalai
toksen rakennuksiin ja rakennelmiin sovel
lettava veroprosentti voi olla enintään 1 ,40 
ja ydinvoimalaitoksiin kuuluvien rakennus-
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ten ja rakenneimien veroprosentti enintään 
2,20. Suurin osa voimalaitoskunnista ja mo
lemmat ydinvoimalaitoskunnat käyttävät ny
kyisin korkeinta mahdollista veroprosenttia. 
Vuonna 1999 voimalaitosrakennuksista ker
tyvän kiinteistöveron arvioidaan olevan noin 
105 miljoonaa markkaa ja ydinvoimalaitos
rakennuksista noin 32 miljoonaa markkaa. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Kiinteistöveroprosentin alaraja 

Kuntien peruspalvelujen turvaamiseksi ja 
kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin 
nousun estämiseksi Paavo Lipposen II halli
tuksen hallitusohjelmassa sovittiin, että kun
tien tulopohjaa vahvistetaan 1,1 miljardia 
markkaa vero- ja maksupoliittisin toimenpi
tein. Eräänä keinona tähän tavoitteeseen pää
semiseksi kiinteistöveron tuottoa nostetaan 
korottamalla kiinteistöveroprosentin alarajo
ja. Alarajan korottamisella voidaan tasoittaa 
eri kuntien välisiä kiinteistöveroprosentin 
eroja. 

Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaan 
ehdotetaan tehtäväksi 0,30 prosenttiyksikön 
korotus 0,20 prosentista 0,50 prosenttiin. 
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentin 
alarajaa ehdotetaan korotettavaksi 0,12 pro
senttiyksiköllä 0,10 prosentista 0,22 prosent
tiin. Asuinrakennusten osalta veroprosenttia 
ehdotetaan korotettavaksi suhteellisesti vä
hemmän muun muassa asumismenojen nou
sun hillitsemiseksi. Muiden asuinrakennusten 
veroprosentti voi jo nykyisinkin olla enin
tään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, 
eikä siihen ehdoteta muutoksia. 

Voimalaitosten veroprosentteja ei myös
kään ehdoteta korotettaviksi, koska niitä ko
rotettiin vuonna 1998 jo 0,40 prosenttiyksi
köllä. Korotusmahdollisuus on myös käytet
ty useimmissa voimalaitoskunnissa. 

2.2. Asuntorakentamiseen kaavoitetun 
rakentamatloman rakennuspaikan 
veroprosentti 

Yleistä 

Maan kasvukeskuksissa ja erityisesti pää
kaupunkiseudulla on asuntotuotantoon sove
liaan rakennusmaan tarve huomattava. Ra
kennusmaata ei tarvita ainoastaan asuntojen 
rakentamiseen vaan myös uusille asuinalueil-

le muuttavien asukkaiden tarvitsemien palve
lujen ja virkistysalueiden järjestämiseen. 

Rakentamista pyritään pääsääntöisesti edis
tämään kaavoituksella. Asemakaava voidaan 
laatia myös muun kuin kunnan omistamalle 
maalle. Maanomistaja ei ole kuitenkaan vel
vollinen rakentamaan kaavoitettua aluetta. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on kaavoi
tukseen ja kysyntään nähden huomattavan 
vähän tarjolla rakennuspaikkoja. Samanai
kaisesti asuntojen hintoJen nousu on myös 
ollut merkittävää. Suunta on ollut sama 
myös muissa kasvukeskuksissa. Rakennus
kelpoisten rakennuspaikkojen tarjonnan li
säämisen voidaan olettaatasaavan myös voi
makkaasta kysynnästä johtuvaa hintojen 
nousua. 

Lakiehdotuksen tarkoituksena on, että ra
kennuskelpoisen asuntorakentamiseen kaa
voitetun alueen omistajat ryhtyisivät joko it
se rakentamaan tai luovuttamaan maan sel
laisille, jotka ovat valmiit rakentamaan. Tätä 
varten ehdotetaan, että kunta voisi määrätä 
yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeamman 
veroprosentin rakennuskelpoiselle, pääasialli
sesti asuntorakentamiseen kaavoitetulle ra
kennuspaikalle. 

Kunnan ei olisi pakko määrätä rakentamat
tomille rakennuspaikoille korkeampaa vero
prosenttia. Siinä tapauksessa kimteistölle 
määrätään kiinteistövero yleisen kiinteistöve
roprosentin mukaisesti. Erikseen määrättävää 
rakentamaUoman rakennuspaikan veropro
senttia olisi tarkoituksenmukaista käyttää 
niissä kunnissa, joissa on huomattava asun
tojen kysyntä ja joissa rakennuskelpoista ra
kennusmaata on merkittävästi muiden kuin 
kunnan omistuksessa. Esityksen tarkoitukse
na ei ole, että korkeampaa veroprosenttia 
käytettäisiin vain verotulojen hsäämisen 
vuoksi. 

Kun kunta päättää käyttää korkeampaa ve
roprosenttia rakentamattomille tonteille, on 
syytä samalla selvittää kunnassa olevien kaa
vojen ajanmukaisuus. Vaikka korkeamman 
veroprosentin määrääminen on perusteltua 
kunnan asuntopoliittisten tavoitteiden kan
nalta, voi kunnassa olla myös vanhentuneita 
kaava-alueita. Nämä alueet tulisi asettaa ra
kennuskieltoon, koska kaavan vanhentumi
sen vuoksi niitä ei mahdollisesti voida käyt
tää kaavan osoittamalla tavalla. 

On perusteltua, että kunta, joka on uhran
nut kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan 
varoja, voisi korkeammalla kiinteistövero
prosentilla vaikuttaa rakentamiseen. Jotta 
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korkeammalla kiinteistöveroprosentilla olisi 
toivottu vaikutus, sen tulisi olla tuntuvasti 
korkeampi kuin kunnassa käytetty yleinen 
kiinteistöveroprosentti. Toisaalta korkeampaa 
veroprosenttia harkittaessa on otettava huo
mioon myös ne yleisimmät syyt, miksi 
omistajat eivät ole myyneet tai rakentaneet. 
Kunta on voinut esimerkiksi kaavoittaa van
hoja asuinalueita tehokkaammaksi. Saatua 
rakennusoikeutta ei kuitenkaan haluta käyt
tää, koska alueella asuvat kiinteistöjen omis
tajat arvostavat asuinalueensa väljyyttä. Hin
tojen nousun odotuksen ohella monet raken
nuspaikkojen omistajat usein varaavat raken
nuspaikan lapsilleen. Erityisesti näissä ta
l'auksissa korkeampi veroprosentti ei saisi 
JOhtaa liian ankaraan veroon. 

Edellä olevan perusteella esitetään, että ko
rotettu kiinteistöveroprosentti olisi vähintään 
1 ,00 prosenttia ja enintään 3,00 prosenttia. 
Vero lasketaan rakennuspaikan edellisen 
vuoden verotusarvosta. Käytännössä rakenta
maUoman rakennuspaikan vähimmäisverota
so (1 ,00 %) olisi jo merkittävästi korkeampi 
kuin tällä hetkellä sovellettu yleisen kiinteis
töveroprosentin verotusarvoilla painotettu 
keskiarvo (0,65 % ). 

Säännöksen soveltamisen määrittely 

Asuntotarkoitukseen kaavoitettua maata 
on sellainen maa, joka kaavamerkinnäin ja 
-määräyksin on osoitettu asuntorakentami
seen. Näin myös silloin, kun aluetta voi 
käyttää osittain myös muuhun tarkoitukseen, 
kuten esimerkiksi liikerakentamiseen. Kor
keamman veroprosentin soveltamisen edelly
tyksenä olisi, että rakennuspaikan rakennus
oikeudesta yli puolet on kaavoitettu asunto
tarkoitukseen. 

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999) tulee voimaan vuoden 2000 alus
sa. Nykyisen rakennuslain (370/1958) mu
kaiset asemakaava ja rakennuskaava on yh
distetty uudessa laissa asemakaavaksi. Ra
kennuslain nojalla voimaan tullut rakennus
kaava on voimassa maankäyttö- ja rakennus
lain mukaisena asemakaavana. Siten tässä 
esityksessä asemakaavalla tarkoitetaan sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ase
makaavaa että rakennuslain mukaista asema
ja rakennuskaavaa. Esitys ei koske loma
asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaik
koja. 

RakentamaUoman rakennuspaikan veropro
sentin soveltamisen edellytyksenä olisi, että 

rakennuspaikalla asemakaava on ollut vähin
tään vuoden voimassa. Tällöin maanomista
jana on kohtuullisesti aikaa ryhtyä rakenta
mis- tai muihin toimenpiteisiin ennen kuin 
korkeampaa veroprosenttia käytettäisiin. 

Kiinteistöverolain mukaan kiinteistöllä tar
koitetaan tonttia, tilaa tai muuta Suomessa 
olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, 
joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteis
tönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteis
törekisteriin. Laadittaessa asemakaavaa voi
massa olevista kiinteistön rajoista ja omis
tussuhteista voidaan poiketa. Esityksen ta
voitteiden saavuttamiseksi korkeampi kiin
teistöveroprosentti tulisi voida määrätä myös 
sellaiselle maalle, jota ei vielä ole muodos
tettu erilliseksi kiinteistöksi, jos sille kuiten
kin voitaisiin rakentaa kiinteistönomistajan 
omien toimenpiteiden perusteella kaavan 
mukaisesti. 

Rakennuskorueleiden jakaminen tontteihin 
tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mu
kaan sitovalla tai ohjeelliselia tonttijaolla. 
Molemmat ovat maankäytön muodostamisen 
perustana. Sitovaa tonttijakoa käytetään kau
pungeissa ja muissa kaupunkimaisissa olo
suhteissa. Valitsemalla sitovan tonttijakoon 
perustuvan järjestelmän kunta varmistaa 
maankäytön yksiköiden ja omistusyksiköi
den yhtenäisyyden. Ohjeeilista tonttijakoa 
käytetään lähinnä nykyisen rakennuskaava
alueen kaltaisilla alueilla. Rakennuslupa voi
daan myöntää ohjeellisen tonttijaon mukai
selle rakennuspaikalle, jos se on saman 
omistajan omistuksessa tai hallinnassa. 

Rakentamauoman rakennuspaikan veropro
sentti koskisi kiinteistöä, joka on muodostet
tu hyväksytyn tonttijaon mukaisesti ja mer
kitty kiinteistörekisteriin. Myös silloin kun 
rakennuspaikka on määritelty sitovan tontti
jaon mukaisesti, rakennuspaikkaa voidaan 
pitää rakennuskelpoisena edellyttäen, että se 
on saman omistajan omistuksessa. Tällaiselle 
rakennus{>aikalle ei myönnetä rakennuslupaa 
ennen kmn tontti on merkitty kiinteistörekis
teriin. Tonttirekisteriin merkitseminen edel
lyttää rakennuspaikan omistajan omia toi
menpiteitä. Sitä vastoin ohjeellisen tonttijaon 
mukaiselle rakennuspaikalle, joka on saman 
omistajan omistuksessa, voidaan myöntää ra
kennuslupa. Niin ikään saman omistajan 
omistuksessa olevaa, asemakaavassa asunto
rakentamiseen kaavoitettua korttelia voidaan 
tonttijaon olemassa olosta riippumatta pitää 
rakennuskelpoisena. Sitä vastoin korkeampi 
kiinteistöveroprosentti ei koskisi rakennus-
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paikan osia, jotka ovat eri omistajien omis
tuksessa. 

Rakennuspaikan katsotaan olevan saman 
omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot 
yhdessä omistavat rakennuspaikan tai raken
nuspaikka on muutoin määräosaisessa yh
teisomistuksessa. Jos rakennuspaikan omis
taa kuolinpesä, se on siten saman omistajan 
omistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan 
katsotaan olevan saman omistajan omistuk
sessa silloin, kun osa siitä on omistajan toi
mesta perustetun yhtiön tai muun yhteisön 
omistuksessa tai kun rakennuspaikka on sa
maan konserniin kuuluvien yhtiöiden omis
tuksessa. Tällä säännöksellä pyritään estä
mään veron välttämispyrkimys omistusta ha
jauttamalla. 

Rakentamauoman rakennuspaikan veropro
senttia ei voitaisi soveltaa sellaiseen raken
nuspaikkaan, jolla on asuinkäytössä oleva 
asUinrakennus tai jolle on ryhdytty rakenta
maan asuinrakennusta. Tällä säännöksellä es
tettäisiin se, että korkeamman kiinteistöve
ronprosentin vuoksi asuinrakennuksen omis
taja joutuisi luopumaan asunnostaan. Kor
keampaa veroprosenttia ei määrättäisi myös
kään silloin, jos rakennusoikeutta sattuu ole
maan jäljellä. Siten esimerkiksi jos omakoti
alue on kaavoitettu rivitaloalueeksi, kor
keampaa kiinteistöveroprosenttia ei voitaisi 
määrätä niille rakennuspaikoille, joilla on 
käytössä oleva asuinrakennus. 

Kiinteistövero määrätään sille, joka omis
taa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. 
Korkeampaa kiinteistöveroprosenttia ei so
vellettaisi niihin rakennuspaikkoihin, joilla 
on aloitettu asuinrakennuksen rakentaminen. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 72 §:n mukaan rakennustyö kat
sotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuk
sen perustuksen valutöihin tai perustukseen 
kuuluvien rakennusosien asentamiseen. 

RakentamaUoman rakennuspaikan veropro
sentin soveltamisen edellytyksenä tulisi olla 
tietty kunnallistekninen valmius. Rakennus
paikalle tulisi olla käyttökelpoinen pääsytie 
tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen. 
Vaatimus olisi sama kuin rakennusluvan 
myöntämisedellytys. Rakennuspaikan tulee 
myös olla liitettävissä yleiseen vesijohtoon 
ja viemäriin. Terveydenhoitoasetuksen 
(1280/1994) 10 §:n mukaan kiinteistön 
omistaja on velvollinen rakentamaan liitty
misjohdon yleiseen vesijohtoon ja viemäriin, 
jos vesijohto ja viemäri on enintään 20 met
rin päässä tontin tai rakennuspaikan rajasta. 

Kunta on velvollinen selvittämään näiden 
edellytysten olemassaolon. 

Jos alueella on asemakaavan laatiminen tai 
muuttaminen vireillä, kunta voi määrätä alu
eelle rakennuskiellon. Myös asemakaavassa 
on voitu kieltää uuden rakennuksen rakenta
minen määräajaksi. Tämän vuoksi edellytyk
seksi ehdotetaan, ettei alueella ole maankäyt
tö-ja rakennuslain 53 §:ssä tai 58 §:n 4 mo
mentissa tarkoitettua rakennuskieltoa. 

Uudistus edellyttää hallinnollisesti merkit
tävästi lisätyötä sekä kunnissa että verohal
linnossa. Niin ikään kiinteistön omistajille 
on syytä varata aikaa ryhtyä toimenpiteisiin, 
ennen kuin rakentamaUoman rakennuspaikan 
vero määrätään. Näiden syiden vuoksi ehdo
tetaan, että kunnanvaltuusto voisi määrätä 
rakentamaUoman rakennuspaikan veropro
sentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. 

Menettelyä koskevat säännökset 

Kiinteistöverotus hoidetaan verohallinnossa 
nykyisin suurelta osin koneellisesti. Verohal
linnon kiinteistötietokantaan päivitetään vuo
sittain rakennusten ja tonttien verotusarvojen 
laskentaperusteiden muutokset sekä kiinteis
töveroprosenttien muutokset. Tämän jälkeen 
koneellisesti lasketaan ja määrätään uudet 
kiinteistöverot niiden kiinteistöjen osalta, 
joissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Teknisesti nyt ehdotettu uudistus vaatii 
huomattavaa lisäpanostusta sekä kunnissa 
että verohallinnossa. Verohallinnon tiedossa 
ei ole veron edellytyksenä olevia kiinteistö
kohtaisia tietoja. Kunnalla nämä tiedot ovat 
olemassa, vaikkakaan eivät välttämättä sa
massa paikassa tai rekisterissä. On oletetta
vaa, että rakennuspaikan omistaja ottaa yh
teyttä kuitenkin verotoimistoon, jolla ei ole 
samaa asiantuntemusta kaavoituksesta ja ra
kennuspaikan rakennuskelpoisuudesta kuin 
kunnalla, mikä hankaloittaa asian hoitamista. 

Esityksessä ehdotetaan, että jos kunta mää
rää rakentamauoman rakennuspaikan vero
prosentin, se samalla myös selvittää ne ra
kennuspaikat, joihin sitä sovelletaan. Jos sel
vityksessä havaitaan, että kunnassa on myös 
vanhentuneita kaava-alueita, kunnan olisi 
syytä asettaa nämä rakennuskieltoon. Kunta 
ilmoittaa 12 a §:ssä tarkoitettujen rakennus
paikkojen tiedot vuosittain verovirastolle. Li
säksi kunta on velvollinen antamaan kaikki 
muut tiedot ja asiakirjat kuten kaava- ja 
muut kartat veroviranomaisille verotuksen 
toimittamista ja muutoksenhakua varten. V e-



HE 100/1999 vp 5 

rohallitus voisi antaa tarkempia määräyksiä 
niistä tiedoista, joita kunnan on ilmoitettava 
verovirastolle. Lisäksi verohallitus määräisi,
milloin tiedot on viimeistään annettava. Niin 
ikään Verohallitus määräisi tietojen antamis
tavasta. 

Vapautus verosta 

Nykyisin kunta voi myöntää kiinteistöve
rosta vapautusta samoilla perusteilla kuin tu
loverotuksessa. Näissä perusteissa ei ole 
mainittu erityisinä huojennusperusteina kun
nasta, valtiosta tai muista kmn verovelvolli
sesta johtuvia syitä. Esimerkiksi rakennuslu
van viivästyminen on voinut johtua kunnasta 
tai vaikkapa naapurin aiheettomaksi katso
tusta valituksesta. Korkeampi kiinteistövero 
voisi olla tämänkaltaisissa tilanteissa kohtuu
tonta. Verotuksen yhteydessä ei ole tarkoi
tuksenmukaista suorittaa kohtuullisuuden 
arviointia, vaan vasta maksuunpanon jäl
keen. Lain 37 §:ään ehdotetaan sen vuoksi 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan kunta voi 
osittain tai kokonaan vapauttaa 12 a §:ssä 
tarkoitetusta kiinteistöverosta, jos rakennus
hanke on viivästynyt muusta syystä kuin ra
kennuspaikan omistajan omasta menettelys
tä. 

2.3. Käytetyn ydinpolttoaineen loppu
sijoituslaitos 

Ydinenergialaki (990/1987) edellyttää Suo
messa syntyneiden ydinjätteiden loppusijoi
tusta Suomen maaperään. Suomen ydinvoi
malaitoksissa syntyville keski- ja matala-ak
tiivisille jätteille on rakennettu loppusijoitus
luolat voimalaitosten yhteyteen. Sen sijaan 
näiden voimalaitosten käytetyn ydinpolttoai
neen käsittelyä ja loppusijoitusta varten on 
perustettava erillinen loppusijoituslaitos. Tä
tä tehtävää varten on perustettu Posiva Oy, 
jonka omistavat Teollisuuden Voima Oy ja 
Fortum Power and Heat (entinen Imatran 
Voima Oy). 

Posiva Oy huolehtii käynnissä olevista 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutki
muksista sekä myöhemmin loppusijoituslai
toksen rakentamisesta ja käytöstä. Posiva Oy 
huolehtii myös loppusijoituslaitoksen sulke
misesta käytön jälkeen. 

Posiva Oy on toukokuussa vuonna 1999 
jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshake
muksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusi-

joituslaitoksen rakentamisesta Eurajoen Olki
luotoon. Mikäli valtioneuvosto ja eduskunta 
toteavat ydinenergialain mukaisessa käsitte
lyssä hankkeen yhteiskunnan kokonaisedun 
mukaiseksi, rakennettaisiin Olkiluotoon seu
raavassa vaiheessa maanalaiset tutkimustilat 
Tiloista käsin tehtäisiin tarkentavia tutki
muksia loppusijoitustilojen rakentamista var
ten sekä varmennettaisiin ratkaisun turvalli
suus. Maanalaisten tutkimustilojen rakenta
minen on tarkoitus aloittaa muutaman vuo
den kuluessa sijoituspaikan valinnasta. 

Varsinaisen laitoksen rakentaminen ajoit
tuu 2010-luvulle, ja laitoksen käyttö on tar
koitus aloittaa vuonna 2020. Loppusijoitus
laitoksen rakentaminen maksaa runsaat mil
jardi markkaa. 

Koska keski- ja matala-aktiivisen jätteen 
loppusijoitusluolat sijaitsevat voimalaitosalu
eella, niihin voidaan lain 14 §:n nojalla so
veltaa korotettua kiinteistöveroprosenttia. 
Sen sijaan on ollut epäselvyyttä siitä, mitä 
kiinteistöveroprosenttia käytetyn ydinpoltto
aineen loppusijoituslaitoksen kiinteistövero
tukseen sovelletaan. Sen vuoksi 14 §:ään eh
dotetaan lisättäväksi ydinpolttoaineen loppu
sijoituslaitoksiin kuuluvia rakennuksia ja ra
kennelmia koskevat säännökset. 

2.4. Kiinteistöveroprosentin ilmoittaminen 
V erohallitukselle 

Kiinteistöverolaissa ei ole säädetty, milloin 
kunnan on ilmoitettava Verohallitukselle 
kiinteistöveroprosenttien suuruus. Käytän
nössä kunnat ovat ilmoittaneet kiinteistöve
roprosenttien määrän samalla kertaa kuin ne 
ilmoittavat verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 91 a §:n mukaisesti tulovero
prosentin V ero hallitukselle. Kuitenkin eräät 
kunnat ovat tarkentaneet tai korjanneet eri
tyisesti kiinteistöverolain 13 a §:ssä tarkoi
tettua yleishyödyllisen yhteisön (aikaisem
min yhdistys- ja seuratalon) kiinteistövero
prosenttia hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Tä
män vuoksi ehdotetaan kiinteistöverolakiin 
lisättäväksi säännös kiinteistöveroprosentin 
ilmoittamisesta. Säännöksen mukaan kiin
teistöveroprosentit ilmoitettaisiin V erohalli
tukselle viimeistään verovuotta edeltävän 
vuoden marraskuun 17 päivänä, eli asiassa 
noudatettaisiin samaa menettelyä kuin tulo
veroprosentin ilmoittamisessa. Tämä merkit
sisi sitä, että kunnan olisi määräajassa ilmoi
tettava sitovasti kiinteistöveroprosenttien 
suuruus. Verohallitus voisi myöntää määrä-
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aikaan pidennystä. Tarvittaessa voitaisiin 
käyttää edellisen vuoden kiinteistövero
prosenttia, kuitenkin vähintään alinta lain 
mukaista prosenttia. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Alarajan korotus 

Kiinteistövero suoritetaan kunnille, joten 
esityksellä on vaikutuksia kuntien talouteen. 
Useimmilla kunnilla on mahdollisuus korot
taa nykyisin käyttämiään kiinteistövero
prosentteja ja siten hankkia lisätuloja tulo
pohjaa vahvistamaan. Muutos velvoittaa 
kiinteistöveroprosentin muuttamiseen vain ne 
kunnat, joiden nykyiset veroprosentit alitta
vat ehdotetut uudet vähimmäisveroprosentit. 

Jos kunnat tekevät veroprosentteihinsa 
vain pakolliset muutokset eli vain ne kunnat 
korottavat veroprosenttiosa ehdotettujen vä
himmäisveroprosenttien tasolle, joiden ny
kyiset veroprosentit alittavat ehdotetut vä
himmäisprosentit, kiinteistöveron tuotto kas
vaa noin 95 miljoonaa markkaa. Vakituisten 
asuinrakennusten osuus noususta olisi noin 
62 miljoonaa markkaa ja yleisen kiinteistö
veroprosentin osuus noin 33 miljoonaa 
markkaa. 

Vakituisten asuinrakennusten ja yleisen 
kiinteistöveroprosentin alarajan korotus ai
heuttaa sen, että usean kunnan on nostettava 
nykyisiä veroprosentteja. Yleinen kiinteistö
veroprosentti nousisi 163 kunnassa ja vaki
tuisen asuinrakennuksen prosentti 201 kun
nassa. Vähintään ehdotetun alarajan mukai
sia prosentteja käyttävät kunnat voivat säi
lyttää nykyiset veroprosenttinsa. Koska 
enimmäisprosentit eivät ole yleensä käytös
sä, myös muut kunnat voivat nostaa tarvitta
essa veroprosentteja. 

Vaikka 163 kuntaa joutuu nostamaan 
yleistä kiinteistöveroprosenttia, ei nousu vai
kuta kiinteistöveron kokonaistuottoon mer
kittävästi, koska nämä kunnat ovat yleensä 
sellaisia, joissa kiinteistöjen arvot eivät ole 
kovin korkeita. Lisäksi on huomattava, että 
vain 11 kunnassa joudutaan nostamaan yleis
tä kiinteistöveroprosenttia nyt ehdotettavan 
enimmäismäärän eli 0,30 prosenttiyksikköä. 
Pakollinen nousu jää 93 kunnassa enintään 
0,10 prosenttiyksikköön. 

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöve
roprosenttia joutuu korottamaan kaikkiaan 

201 kuntaa. Näistä 15 kuntaa joutuu korotta
maan enimmäismäärän. Kaikkiaan 102 kun
nassa joudutaan korottamaan sekä yleistä 
kiinteistöveroprosenttia että vakituisen asuin
rakennuksen kiinteistöveroprosenttia. Näistä 
viidessä kunnassa joudutaan korottamaan 
kumpaakin alarajan korotuksen enimmäis
määrä. Jos myös muut kunnat nostaisivat 
yleistä kiinteistöveroprosenttia sekä vakitui
sen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosent
tia keskimäärin 0,1 prosenttiyksiköllä, kiin
teistöveron tuoton voitaisiin arvioida nouse
van noin 540 miljoonalla markalla. 

Vaikutukset verotuottoon on arvioitu käyt
tämällä vuoden 1998 verotusarvoja. Vero
prosenttien keskimääräisessä muutoksessa 
vertailupohjana ovat vuodeksi 1999 määrätyt 
kiinteistöveroprosentit Ahvenanmaan kunnat 
eivät ole tarkastelussa mukana. Tämän esi
tyksen liitteenä on vuonna 1999 sovellettavi
en kiinteistöveroprosenttien jakaumat. 

Kiinteistövero on tuloverotuksessa vähen
nyskelpoinen, jos kiinteistöä käytetään tulon
hankkimistoiminnassa, mikä pienentää hie
man tuloveron tuottoa eri veronsaajilla. 

Rakentamaton rakennuspaikka 

RakentamaUoman rakennuspaikan veropro
sentin määräämisellä on tarkoitus edistää 
kaavoitetun asuntorakennusmaan saamista 
asuntotuotannon käyttöön. Esityksen tarkoi
tuksena ei ole, että korkeampaa veroprosent
tia käytettäisiin kunnan verotulojen lisäämi
seen. Korkeammalla kiinteistöveroprosentilla 
voitaisiin vaikuttaa rakennuskelpoisten ra
kennuspaikkojen tarjonnan lisääntymiseen 
merkittävästi valtakunnallisissa kasvukeskuk
sissa sekä niissä muissa alueellisissa keskuk
sissa, joissa on sisäistä muuttoliikettä ja sen 
myötä rakennuspaikkojen huomattavaa ky
syntää. Toimenpiteellä on mahdollista Suo
men Kuntaliiton arvion mukaan tuoda mark
kinoille useita tuhansia rakennuskelpoisia ra
kennuspaikkoja edellyttäen, että kunnat 
myös käyttävät tätä mahdollisuuta hyväk
seen. Jo mahdollisuus, että rakentamaUoman 
rakennuspaikan veroprosentti voidaan ottaa 
kunnassa käyttöön, saattaa osaltaan vaikuttaa 
omistajien halukkuuteen ryhtyä rakentamaan 
tai luovuttaa rakennuspaikan sellaiselle, jolla 
on aikomus rakentaa. 

Tarkoituksena on, että ympäristöministeriö 
ja Suomen Kuntaliitto seuraavat korotetun 
kiinteistöverotuksen vaikutuksia. 
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3.2. Hallinnolliset vaikutukset 

RakentamaUoman veroprosentin määräämi
nen aiheuttaa lisätyötä sekä kunnille että ve
rohallinnolle. Kunnissa joudutaan rakennus
paikkakohtaisesti selvittämään 12 a §:n edel
lytykset. Työ joudutaan ilmeisesti tekemään 
suurelta osin manuaalisesti. Kunta ilmoittaa 
ainakin alkuvaiheessa tapauskohtaisesti tie
dot lomakkeilla verovirastoon. Tietojen tar
kistamisen ja tallentamisen lisäksi veroviras
tossa hoidetaan uudistuksen edellyttämä 
asiakaspalvelu. Niin ikään verohallinnossa 
joudutaan muuttamaan atk-järjestelmiä, jotta 
rakentamattomalle rakennuspaikalle määrät
tyä korkeampaa veroprosenttia voidaan so
veltaa. V erohallinnossa uudistus edellyttää 
ainakin voimavarojen uudelleen kohdenta
mista. Kokonaisuutena uudistuksen toteutta
minen vaatii verohallinnossa useamman hen
kilötyövuoden riippuen käyttöönoton laajuu
desta. 

4. Asian valmistelu 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 
31 päivänä elokuuta 1999 eräänä asuntopo
liittisena toimenpiteenä, että kiinteistöverola
kia muuttamalla annetaan kunnille mahdolli
suus ottaa käyttöön rakennuskelpoiselle, ra
kentamattomalle asuntotarkoitukseen kaavoi
tetulle maalle yleistä kiinteistöveroa kor
keampi veroprosentti tai vaihtoehtoisesti ote
taan käyttöön muu vastaavaan päämäärään 
johtava järjestelmä. Asiaa on selvittänyt epä
virallinen työryhmä, jossa on ollut edustettu
na valtiovarainministeriön, ympäristöministe
riön, Suomen Kuntaliiton ja V erohallituksen 
edustajia. Työryhmä katsoi, että yksinomaan 
asuntopoliittisten tavoitteiden asettaminen 
kiinteistöverolle poikkeaa Suomessa voimas
sa olevasta kiinteistöverolain yleisistä peri
aatteista. Kuitenkin hallinnollisen tarkoituk
senmukaisuuden vuoksi on perusteltua, että 
otetaan käyttöön korkeampi kiinteistövero
prosentti verrattuna vaihtoehtoon, että kunta 

joutuisi itse määräämään ja kantamaan kor
keampaa veroa vastaavan maksun. Kunnalla 
ei ole tähän tarkoitukseen valmista organi
saatiota, vaikkakin asian vaatimat perustie
dot ovat kunnan tiedossa. Työryhmän työn 
pohjalta esitys on valmisteltu virkatyönä 
valtiovarainministeriössä. 

Muilta osin esitys on valmisteltu virkatyö
nä valtiovarainministeriössä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan
valtuusto määrää kunnan kiinteistöveropro
senttien suuruuden vuosittain etukäteen sa
malla kun se vahvistaa varainhoitovuoden 
veroäyrin hinnan. Kunnan tulee ilmoittaa 
Verohallitukselle viimeistään verovuotta 
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tu
loveroprosentin suuruus. Tähän määräaikaan 
Verohallitus voi myöntää pidennystä. Vas
taavaa menettelyä ehdotetaan käytettäväksi 
myös kiinteistöveroprosenttien ilmoittamises
sa. Koska kuntien on päätettävä kiinteistöve
roprosenteista edellä mainitussa ajassa, olisi 
esitys käsiteltävä eduskunnassa niin hyvissä 
ajoin, että kunnat voivat määrätä kiinteistö
veroprosentit lain mukaisesti. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. Muutettuja vero
prosentteja sovellettaisiin ensimmäisen ker
ran vuodelta 2000 toimitettavassa kiinteistö
verotuksessa. Kunnanvaltuusto voisi määrätä 
12 a §:ssä tarkoitetun rakentamaUoman ra
kennuspaikan veroprosentin ensimmäisen 
kerran vuodelta 2001. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n 3 mo

mentti, 12 §:n 1 momentti ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 476/1998, ja 
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 476/1998, uusi 4 momentti, 

lakiin uusi 12 aja 20 a §sekä 37 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1560/1995, uusi 2 mo
mentti seuraavasti: 

11§ 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiin
teistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain 
mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli 
kuin 12-14 §:stä ei muuta johdu. Yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vä
hintään 0,50 ja enintään 1 ,00. 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveropro
sentit Verohallitukselle viimeistään vero
vuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päi
vänä. Verohallitus voi myöhentää ilmoituk
sen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei 
ole annettu määräajassa, verotuksessa voi
daan noudattaa edellisen vuoden kiinteistö
veroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta 
lain mukaista prosenttia. 

12 § 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vaki
tuiseen asumiseen käytettävien rakennusten 
veroprosentiksi vähintään 0,22 ja enintään 
0,50. 

12 a § 

R akentamattoman rakennuspaikan 
veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 
2 momentissa tarkoitetun rakentamauoman 
rakennuspaikan veroprosentin, joka on vä
hintään 1,00 prosenttia ja enintään 3,00 pro
senttia. 

Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakenta
mattomaan rakennuspaikkaan, jos 

1) asemakaava on ollut voimassa vähin-

tään vuoden ennen kalenterivuoden alkua; 
2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan 

rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu 
asuntotarkoitukseen; 

3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä 
olevaa asuinrakennusta eikä sille ole maan
käyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 
72 §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty raken
tamaan sellaista ennen kalenterivuoden al
kua; 

4) rakennuspaikalle on maankäyttö- ja ra
kennuslain (132/1999) 135 §:ssä tarkoitettu 
käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus 
sellaisen järjestämiseen; 

5) rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen 
vesijohtoon ja viemäriin terveydensuojelu
asetuksen (1280/1994) 10 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla; 

6) rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja 
rakennuslain 53 §:ssä tai 58 §:n 4 momentis
sa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja 

7) rakennuspaikka on saman omistajan 
omistuksessa. 

Rakennuspaikan katsotaan olevan saman 
omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot 
yhdessä omistavat rakennuspaikan tai raken
nuspaikka on muutoin määräosaisessa yh
teisomistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan 
katsotaan olevan saman omistajan omistuk
sessa silloin, kun osa siitä on omistajan toi
mesta perustetun yhtiön tai muun yhteisön 
omistuksessa taikka kun rakennuspaikka on 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
omistuksessa. 

Asemakaavan mukaisella asuinrakennuk
sen rakennuspaikalla tarkoitetaan: 

1) asemakaavan mukaista kiinteistörekiste
riin merkittyä tonttia tai muuta rakennus
paikkaa; 

2) asemakaavan mukaista sitovan tai oh
jeellisen tonttijaon mukaista rakennuspaik
kaa; ja 

3) asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla 
ei ole sitovaa tai ohjeeilista tonttijakoa. 
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Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten 
kaavoitettuja rakennuspaikkoja. 

14 § 

Eräiden laitosten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve
roprosentin, jota sovelletaan voimalaitok
seen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 
Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enin
tään 1 ,40. Ydinvoimalaitokseen ja ydinpolt
toaineen loppusijoituslaitokseen kuuluvien 
rakennuksien ja rakenneimien veroprosentik
si voidaan kuitenkin määrätä enintään 2,20. 

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 tie
dot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen 
toimittamista ja muutoksenhakua varten. Ve-

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1999 

rohallitus antaa tarkempia määräyksiä annet
tavista tiedoista, tietojen antamisen ajankoh
dasta ja tavasta. 

37 § 

Verosta vapauttaminen ja veron 
suorittamisen lykkäys 

Kunta voi lisäksi osittain tai kokonaan va
pauttaa 12 a §:n mukaan määrätystä kiinteis
töverosta, jos rakennushanke on viivästynyt 
muusta syystä kuin rakennuspaikan omista
jan omasta menettelystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta . 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2000 toimitettavassa kiinteistövero
tuksessa. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a §:ssä 
tarkoitetun rakentamaUoman rakennuspaikan 
veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 
2001. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Suvi-Anne Siimes 

292199R 
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Liite 

Laki 

kiinteistöverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n 3 mo

mentti, 12 §:n 1 momentti ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 476/1998, ja 
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 476/1998, uusi 4 momentti, 

lakiin uusi 12 aja 20 a § sekä 37 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1560/1995, uusi 2 mo
mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11§ 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiin
teistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain 
mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli 
kuin 12-14 §:stä ei muuta johdu. Yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vä
hintään 0,20 ja enintään 1 ,00. 

12 § 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vaki
tuiseen asumiseen käytettävien rakennusten 
veroprosentiksi vähintään 0,10 ja enintään 
0,50. 

Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiin
teistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain 
mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli 
kuin 12-14 §:stä ei muuta johdu. Yleiseksi 
kiinteistöveroprosentiksi on määrättävä vä
hintään 0,50 ja enintään 1,00. 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveropro
sentit V erohallitukselle viimeistään vero
vuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päi
vänä. V erohallitus voi myöhentää ilmoituk
sen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei 
ole annettu määräajassa, verotuksessa voi
daan noudattaa edellisen vuoden kiinteistö
veroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta 
lain mukaista prosenttia. 

12 § 

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vaki
tuiseen asumiseen käytettävien rakennusten 
veroprosentiksi vähintään 0,22 ja enintään 
0,50. 

12 a § 

Rakentamatloman rakennuspaikan 
veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 
2 momentissa tarkoitetun rakentamatloman 
rakennuspaikan veroprosentin, joka on vä-
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Ehdotus 

hintään 1,00 prosenttia ja enintään 3,00 pro
senttia. 

Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakenta
mattomaan rakennuspaikkaan, jos 

1) asemakaava on ollut voimassa vähin
tään vuoden ennen kalenterivuoden alkua; 

2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan 
rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu 
asuntotarkoitukseen; 

3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä 
olevaa asuinrakennusta eikä sille ole maan
käyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 
72 §:ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty raken
tamaan sellaista ennen kalenterivuoden al
kua; 

4) rakennuspaikalle on maankäyttö- ja ra
kennus lain (132/ 1999) 135 §:ssä tarkoitettu 
käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus 
sellaisen järjestämiseen; 

5) rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen 
vesijohtoon ja viemäriin terveydenhoitoase
tuksen (1280/1994) JO §:ssä tarkoitetulla ta
valla; 

6) rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja 
rakennuslain 53 §:ssä tai 58 §:n 4 momentis
sa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja 

7) rakennuspaikka on saman omistajan 
omistuksessa. 

Rakennuspaikan katsotaan olevan saman 
omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot 
yhdessä omistavat rakennuspaikan tai raken
nuspaikka on muutoin määräosaisessa yh
teisomistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan 
katsotaan olevan saman omistajan omistuk
sessa silloin, kun osa siitä on omistajan toi
mesta perustetun yhtiön tai muun yhteisön 
omistuksessa taikka kun rakennuspaikka on 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
omistuksessa. 

Asemakaavan mukaisella asuinrakennuk
sen rakennuspaikalla tarkoitetaan: 

1) asemakaavan mukaista kiinteistörekiste
riin merkittyä tonttia tai muuta rakennus
paikkaa; 

2) asemakaavan mukaista sitovan tai oh
jeellisen tonttijaon mukaista rakennuspaik
kaa;ja 

3) asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla 
ei ole sitovaa tai ohjeeilista tonttijakoa. 

Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten 
kaavoitettuja rakennuspaikkoja. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 14 § 

Voimalaitosten veroprosentti Eräiden laitosten veroprosentti 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen 
veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitok
seen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 
Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enin
tään 1 ,40. Ydinvoimalaitokseen kuuluvien 
rakennuksien ja rakenneimien veroprosentik
si voidaan kuitenkin määrätä enintään 2,20. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen ve
roprosentin, jota sovelletaan voimalaitok
seen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. 
Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enin
tään 1 ,40. Ydinvoimalaitokseen ja ydinpolt
toaineen loppusijoituslaitokseen kuuluvien 
rakennuksien ja rakenneimien veroprosentik
si voidaan kuitenkin määrätä enintään 2,20. 

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 tie
dot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen 
toimittamista ja muutoksenhakua varten. V e
rohallitus antaa tarkempia määräyksiä annet
tavista tiedoista, tietojen antamisen ajankoh
dasta ja tavasta. 

37 § 

V erosta vapauttaminen ja veron 
suorittamisen lykkäys 

Kunta voi lisäksi osittain tai kokonaan va
pauttaa 12 a §:n mukaan määrätystä kiinteis
töverosta, jos rakennushanke on viivästynyt 
muusta syystä kuin rakennuspaikan omista
jan omasta menettelystä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 2000 toimiteltavassa kiinteistövero
tuksessa. 

Kunnanvaltuusto voi määrätä 12 a §:ssä 
tarkoitetun rakentamauoman rakennuspaikan 
veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 
2001. 
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Vuonna 1999 sovellettavien kiinteistöveroprosenttien jakaumat 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 
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