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1 Kaupungin maanomistus
Rovaniemen kaupunki omistaa maa- ja vesialueita yhteensä n. 13693 ha.
Maaomaisuuden tasearvo on n. 50,542 milj. € (31.12.2014).
Maaomaisuuden käyttö jakautuu seuraavasti:
vuokratut alueet
yleisten alueiden rekisterissä
metsätalousmaat
muut maa-alueet

1541 ha
1195 ha
5856 ha
5101 ha

Kaupungilla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 3540 (31.12.2014).
AO- ja AP-tonttien osuus on 74 %, AR- ja AK-tonttien osuus on 14 %, teollisuus- ja liiketonttien osuus on 11 % ja muiden alueiden osuus on 1 % kaikista maanvuokrasopimuksista. Maanvuokratulot olivat vuonna 2014 yhteensä n. 4,2 milj. euroa.

2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet
Maapolitiikan keskeisenä tavoitteena on, että kaupungin tarvitsema maa saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaan.
Maapolitiikan muut tavoitteet ovat
kohtuuhintaisen tonttitarjonnan varmistaminen
kaupungin toimenpiteistä aiheutuvan arvonnousun pidättäminen kaupungille
Parhaiten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan sillä, että kaupungin vahva asema
asemakaavoituksen piiriin tulevien alueiden maanomistajana säilyy. Strategisten tärkeiden alueiden ensimmäiseen asemakaavoitukseen ei ryhdytä ennen kuin kaupunki on
saanut alueet omistukseensa.
Maapoliittisessa ohjelmassa määritetään kaupungin käyttämät maapoliittiset keinot, joilla
toteutetaan maankäytön toteuttamisohjelmassa (MAATO) määritetyt laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

3 Kaupungin maapolitiikka
Kaupunginvaltuusto on 27.1.2014, 9 § hyväksynyt maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (MAATO) valtuustokaudelle 2013 - 2016. Kaupunginhallitus on hyväksynyt
25.5.2015, 209 § MAATOn toteuttamisohjelman päivityksen.
Kaupunginvaltuusto on 27.8.2012, 86 § hyväksynyt päivitetyn Rovaniemen kaupungin
alueiden käytön strategian ohjeellisena noudatettavaksi maankäytön suunnittelussa,
maanhankinnassa, kaavoituksessa ja palvelutarpeiden ja maankäytön yhteensovittamisessa.
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.1.2014 maapoliittisen ohjelman 2013 – 2016.

3.1 Maanhankinta
Maanhankinnan keskeisimpänä periaatteena on riittävä vaihtoehtoinen tonttitarjonta eri
puolilla kaupunkia olemassa olevaa julkista ja yksityistä palvelurakennetta hyödyntäen.
Taloudellisten tekijöiden merkitys korostuu maanhankinnassa. Tästä johtuen maanhankinnan painopistealueita ovat ensisijaisesti valmiin kunnallistekniikan ja olemassa olevan
palvelurakenteen piirissä olevat rakentamattomat tontit sekä palvelukyläalueiden kehittämiseen liittyvät maa-alueet. Raakamaareserviksi hankitaan yksityisessä omistuksessa
olevat maa-alueet yleiskaavassa määritetyillä kaupungin laajenemissuunnilta sekä palvelukyläalueilta.
Vapaaehtoinen kauppa tai vaihto on kaupungin maanhankinnan ensisijainen hankintakeino.
Maanhankinnoissa noudatetaan johdonmukaista kohtuullista hintatasoa. Hankinnoissa
voidaan hyödyntää myös kaupungin maaomaisuutta vaihtokohteina.
Mikäli vapaaehtoisin kaupoin ei saada riittävän ajoissa kaupungin kehityksen kannalta
strategisesti tärkeitä alueita, käytetään lunastusta.
Etuostolain mukaista kaupungin etuosto-oikeutta käytetään tarvittaessa.
Ensimmäisen asemakaavan mukaiseen katualueeseen liittyy maanomistajan katualueen
ilmaisluovutusvelvollisuus. Maanomistajien kanssa tehdään sopimus ennen asemakaavan hyväksymistä, jossa sovitaan katualueen ilmaisluovutuksesta ja siihen liittyvistä
mahdollisista korvauksista.

3.2 Maan luovutus
Rakentamattomia tontteja / rakennuspaikkoja markkinoidaan aktiivisesti ja kuulutetaan
julkisesti haettavaksi lehtikuulutuksella ja kaupungin internet-sivuilla sekä järjestämällä
mahdollisuuksien mukaan tonttien ja rakennuspaikkojen esittelytilaisuuksia kyseisissä
sijaintikohteissa ja rakennusalan messutilaisuuksissa.
Tontit / rakennuspaikat ovat julkisesti haettavina vähintään kaksi (2) viikkoa. Varausmaksuna peritään tontin/rakennuspaikan vuosivuokra sekä tontin lohkomismaksu tai karttapakettimaksu. Varausmaksu hyvitetään hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä
lukien.
Kaupungin ydinalueella 1. kaupunginosan tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla.
Omakoti- ja rivitalotontit luovutetaan pääsääntöisesti asemakaava-alueella joko vuokraamalla tai myymällä tontinsaajan oman valinnan mukaisesti kaupungin päättämin luovutusehdoin. Muilla alueilla omakoti- ja rivitalotontit luovutetaan vain vuokraamalla kau4
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pungin päättämin luovutusehdoin. Varausaika on 6 kuukautta. Omakoti- ja rivitalotonttien
vuokra-aika on 60 vuotta ja vuosivuokra on 5 % luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on 40 % tontin kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
Asuinkerrostalotontit myydään tai vuokrataan kaupungin päättämin luovutusehdoin.
Varausaika on yksi (1) vuosi. Vuokra-aika on 60 vuotta. Vuosivuokra on 5 % tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on 90 % tontin kaavan
mukaisesta rakennusoikeudesta.
Teollisuustontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kaupungin päättämin luovutusehdoin. Varausaika on 6 kuukautta. Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra on 3%
tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on hankkeesta riippuen 20 – 50 % tontin kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
Liiketontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kaupungin päättämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi (1) vuosi. Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra on 5 %
tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on hankkeesta riippuen 40 - 70 % tontin kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
Rovaniemen kaupungissa olevien teollisuus- ja liiketonttien osalta tonttien luovutusehdot
tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi välittömästi kaavan / kaavamuutoksen tultua
voimaan. Tontit laitetaan hakuun hyväksyttyjen luovutusehtojen mukaisesti.
Muut tontit tai rakennuspaikat luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla kaupungin
päättämin luovutusehdoin. Varausaika on 6 kuukautta – 12 kuukautta. Vuokra-aika on 10
- 30 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin / rakennuspaikan arvosta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakentamisvelvoite on hankkeesta riippuen 30 – 70 % kaavan mukaisesta
rakennusoikeudesta.
Asema- ja yleiskaavan mukaisia (Y) tontteja ei pääsääntöisesti myydä, vaan ne luovutetaan vuokraamalla kaupungin määrittämin luovutusehdoin. Varausaika on yksi (1) vuosi. Vuokra-aika on hankkeesta riippuen 30 - 60 vuotta ja vuosivuokra on 5 % tontin arvosta sidottuna elinkustannusindeksiin. Rakennusvelvoite on 40 % tontin kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
Asema- ja yleiskaavan mukaisia yleisiä alueita (esim. viheralueet ym.) ei myydä. Em.
alueista voidaan tehdä lyhytaikaisia vuokrasopimuksia.
Metsä- ja maatalousalueet, joita kaupungin omat toiminnot eivät tarvitse, myydään tarjousten perusteella käyvällä hinnalla.

3.3 Verolait
Kiinteistöverolain perusteella rakentamattoman asuinrakennuspaikan kiinteistövero voidaan määrätä välille 1 – 3 %. Kaupungilla on käytössä rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentti maksimisuuruisena eli 4 %.
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3.4 Rakentamiskehotusmenettely
Rakentamiskehotusmenettelyä käytetään tarvittaessa.

3.5 Maankäyttösopimukset
Maankäyttösopimuksilla varmistetaan infrastruktuuri-investointien rahoitus. Sopimuksilla
edistetään myös kaavojen toteuttamisen ajoitusta.
3.5.1 Ensimmäinen asemakaava
Raakamaata koskevia maankäyttösopimuksia ei tehdä keskeisellä kaupunkialueella laajenemisalueineen, vaan kaupunki hankkii omistukseensa asemakaavoitettavat alueet.
Mikäli kuitenkin päätetään laatia ensimmäinen asemakaava yksityisten omistamille maaalueille, maankäyttösopimuksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kohdan 3.5.2.
periaatteita.
3.5.2 Asemakaavanmuutos
Kun asemakaavan muutoksesta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä, esim. käyttötarkoituksen muutoksena, rakennusoikeuden lisäyksenä, edellytetään, että maanomistajan kanssa neuvotellaan maankäyttö- ja rakennuslain 12a luvussa tarkoitettu maankäyttösopimus. Sopimusta ei edellytetä, jos asemakaavan muutoksen aiheuttama kiinteistön arvonnousu on vähäinen tai kaupunki ei edellytä tontin rakentamista määrätyssä
aikataulussa.
Maankäyttösopimusten neuvottelupohjana pidetään asemakaavaehdotusta, joka on ollut
julkisesti nähtävillä. Sopimuksessa sovitaan tapauskohtaisesti siitä korvauksesta, jolla
maanomistaja osallistuu yhdyskuntatekniikan rakentamisesta kaupungille aiheutuviin
kustannuksiin. Kaupungille tuleva korvaus on enintään 50 % asemakaavan tuomasta
arvonnoususta.
Maankäyttösopimus tehdään maanomistajan kanssa, kun
asemakaavan muutoksessa osoitetaan vähintään n. 500 krs-m2:n rakennusoikeuden arvoa vastaava rakennusoikeuden lisäys tai
asemakaavan muutos merkitsee kiinteistön arvon huomattavaa muutosta tai
maanomistajan aloitteesta toteutetuista pienemmistäkin kaavoitushankkeista, jos
hanke aiheuttaa kaupungille muita kuin kaavanlaatimiskustannuksia tai niissä
muodostuu rakentamaton tontti tai
asemakaavassa on kaavoitettu yksityisen omistamalle maa-alueelle katualuetta
Arvonnousu määritetään soveltuvin osin alueen hintatason mukaisesti. Maanomistajan
asemakaavoituksesta saamaa hyötyä määritettäessä otetaan huomioon korvausta vähentävänä tekijänä asemakaavalla suojeltavaksi tulevat alueet ja rakennukset sekä muut
mahdolliset tontin ja rakennusoikeuden käyttöönottoon liittyvät poikkeukselliset tekijät.
Rahana maksettavan korvauksen lisäksi kaupungille tuleva korvaus voi muodostua osit6
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tain tai kokonaan maanluovutuksista tai muuna omaisuutena. Tarpeen mukaan sopimuksessa sovitaan lisäksi toteuttamisaikatauluista, rasitteista yms. seikoista.
Rahana suoritettava maankäyttösopimuskorvaus erääntyy maksettavaksi, kun
kiinteistön rakennuslupa on lainvoimainen tai
kaavatonttiin kuuluva alue on luovutettu vastikkeellisella saannolla ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen tai
korvauksen suuruus on yli 100.000 €, toimielin erikseen päättää maksuaikataulusta ja –ehdoista.
Maankäyttökorvaukselle suoritetaan 2 %:n vuotuinen korko alkaen kahden vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.
Maankäyttösopimuskorvaus on maksettava kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun se
on erääntynyt. Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Mikäli maankäyttösopimuskorvaus maksetaan osittain tai kokonaan maanluovutuksina
tai muuna omaisuutena, luovutukset tehdään viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.
Sopimustarve ratkaistaan asemakaava-alueittain.
Niissä tilanteissa, joissa sopimukseen ei päästä, maanomistajan maksettavaksi määrätään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskorvaus.

3.6 Kaupungin omistamalle maalle kaavoittaminen
Kaupungin omistamalle maa-alueelle voidaan yksityiselle maanomistajalle kaavoittaa, jos
kaavoitettava maa-alue liittyy suoraan maanomistajan maa-alueeseen ja on tarkoitettu
kaavassa kuulumaan samaan yksikköön.
Kaupunginhallitus voi lisäksi tapauskohtaisesti päättää erikseen määritettyjen maaalueita koskevista yhteistoimintasopimuksista, joissa asemakaava laaditaan yhteistyönä
alueen rakentajan/rakentajien kanssa.
Kaupungin omistamalle maalle kaavoittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
hakijan kanssa tehdään yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan mm. tontin varausajasta, asemakaavan tavoitteista, kustannusten alustavasta jaosta ja rakentamisaikataulusta
hakija maksaa aina asemakaavoitukseen ja tontinmuodostukseen liittyvät kustannukset sekä hankkeeseen suoranaisesti liittyvät kunnallistekniset ja liikennejärjestelyihin liittyvät kustannukset sekä alueeseen mahdollisesti kohdistuvat rasitteina
olevat autopaikat todellisten kustannusten mukaisesti
tontti myydään tai vuokrataan hakijalle kaupungin päättämällä hinnalla.
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3.7 Kehittämisalue
Kaupunki määrittää tarvittaessa erikseen rajatun alueen kehittämisalueeksi (MRL 15 luku).

4 Maapoliittisen ohjelman jatkuvuus
Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kaupunki määrittelee maapoliittiset
tavoitteensa ja käytettävän keinovalikoiman. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan tarpeen
mukaan.
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