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TONTINVUOKRAUKSESTA
eräissä kaupungeissa ja 
 erityisesti Lahdessa

Ylempään ammattikorkeakou-
lututkintoon johtavan opiskelun 
osana Petri Solonen teki opin-
näytetyön Lahden kaupungin ja 
Nastolan kunnan asuinkäyttöön 
tarkoitettujen tonttien vuok-
rauskäytäntöjen yhdistämisestä 
Nastolan ja Lahden yhdistyessä 
1.1.2016 lähtien. Käytäntöjen 
lisäksi työssä perehdyttiin maan-
vuokraamista koskevaan lain-
säädäntöön sekä Kuntaliiton 
suosituksiin ja EY:n valtiotuki-
säännöstöön.

LISÄKSI TOTEUTETTIIN KYSELYTUTKIMUS tontinvuokraus-
käytännöistä eräissä kaupungeissa, minkä tulokset vastaajat halu-
sivat tietoonsa. Etenkin päättyvien vuokrasopimusten hinnoittelu 
sopimuksia uusittaessa herätti kiinnostusta jo etukäteen. Koska 
opinnäytetyö tai sen osa-alueet mahdollisesti kiinnostavat muu-
takin ammattikuntaa, kirjoittavat päättivät julkaista tiivistelmänä 
em. osista opinnäytetyötä.

LAHDEN KAUPUNKI JA NASTOLAN KUNTA  
ENNEN YHDISTYMISTÄ
Ennen kuntien yhdistymistä Lahti ja Nastola poikkesivat huomatta-
vasti toisistaan, kuten vuoden 2015 tunnusluvutkin osoittavat. Noin 
155 km2:n Lahden kaupungissa oli lähes 104 000 asukasta, kun taas 
pinta-alaltaan suuremmassa noin 363 km2:n maalaiskuntamaisessa 
Nastolassa asukasmäärä ei aivan yltänyt 15 000 asukkaaseen.

Vuoden 2015 asuinkäyttöön vuokrattujen tonttien lukumää-
rässä ja vuokratuotoissa kuntien erot olivat merkittäviä. Lahden 
kaupungilla oli 4 701 voimassaolevaa maanvuokrasopimusta, 
joista 3 751 omakotitonttien, 285 asuinkerrostalotonttien ja 135 
rivitalotonttien sopimusta. Nastolan kunnalla oli vastaavasti 86 
maanvuokrasopimusta, joista 80 omakotitonttien ja 6 rivi- ja ker-
rostalotonttien vuokrasopimuksia.

Petri Solonen ja Jaakko Sirkjärvi

Lahden Kariston aluetta.

Lahden kaupunki / Lahti Region, kuvaaja Petri Koivisto
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Lahden vuokratuotto vuonna 2015 oli noin 10 590 500 euroa. 
Tuotoista noin 7 591 100 euroa tuli asuinkäyttöön tarkoitettujen 
tonttien vuokrista jakaantuen seuraavasti: omakotitontit 3 158 300, 
rivitalotontit 644 700 euroa ja kerrostalotontit 3 788 100 euroa. 
Nastolan vuotuinen vuokratuotto oli noin 112 000 euroa. Tuotoista 
78 000 euroa tuli asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien vuokrista 
jakaantuen seuraavasti: omakotitontit 69 500 ja rivi- ja kerrostalo-
tontit 8 500 euroa. 

Vuokraprosentti on Lahdessa ollut joko 5 tai 6, kunnes vuoden 
1980 alussa Lahden kaupunginvaltuusto teki päätöksen vuokra-
prosentin muuttamisesta viideksi prosentiksi kaikille asuinkäyttöön 
tarkoitetuille tonteille – niin voimassaoleville kuin uusillekin. Nas-
tolan vuokraprosentti oli 6.

Asuinkäyttöön tarkoitettujen tonttien maanvuokrasopimukset 
olivat pääsääntöisesti 50 vuoden mittaisia. Vuokrat sidottiin elinkus-
tannusindeksiin. Pääosa Lahden kaupungin asuintontteja koskevis-
ta vuokrasopimuksista oli tehty Maanvuokralain voimassaollessa. 
Vuonna 2015 kaupungilla oli vielä 137 kappaletta Tontinvuokralain 
aikaisia asuinkäyttöön tarkoitettuja vuokrasopimuksia, joista 28 
omakotitonttien, yksi rivitalotontin ja 108 asuinkerrostalotonttien 
sopimusta. Nastolassa ei ollut tontinvuokralain aikana solmittuja 
maanvuokrasopimuksia. Suurin osa vuokrasopimuksista uusittiin 
2000-luvun alussa, vuosien 2001–2002 aikana.

LAHDEN KERROS- JA RIVITALOTONTIT
Kerros- ja rivitalojen osalta Lahti hinnoitteli ARA-tuotantoon luovu-
tettavat tontit voimassa olevilla ARA-vyöhykehinnoilla. Vapaaseen, 
ns. ”kovan rahan” tuotantoon luovutettavien tonttien hinnoittelun 
tueksi kaupunki teetti vuonna 2014 Arviointitoimisto Oy Mikko 
Helenius & Co:lla ARA-vyöhykejakoon perustuvan kerros- ja ri-
vitalotonttien hinnoittelun. Lisäksi kaupungin maankäyttö laati 
hinnoittelun tueksi taulukon, jossa esitettiin vuonna 2011 voimaan 
tulleet ARA-hinnat, elinkustannus- ja rakennuskustannusindekseillä 
korotetut ARA-hinnat, em. arviointitoimiston arvioimat hinnat sekä 
20 + 30 %:lla korotetut ARA-hinnat. Keskusta-alueiden ulkopuolis-
ten lähiöiden tontit kaupunki luovutti viime vuosina hieman ARA-
hintaa korkeammilla hinnoilla. Keskustan ja keskustan lähialueiden 
tontit kaupunki hinnoitteli tapauskohtaisesti em. taulukkojen ja 
toteutuneiden kaupungin ja yksityisten luovutusten avulla, kui-
tenkin siten, että hinta oli kohtuullinen käypä hinta. Tarvittaessa 
kaupunki teetti ulkopuolisella arvion yksittäisen tontin hinnasta.

TONTINVUOKRAKÄYTÄNTÖJÄ
Lahti laittoi uusia omakotitontteja hakuun kaksi kertaa vuodessa 
keväällä ja syksyllä. Jakamatta jääneet, varauksista ja vuokrauksista 
palautuneet tontit menivät kuukausittain vapaasti haettaviksi. 
Lahti hinnoitteli omakotitontit teknisen lautakunnan päättämillä 
vyöhykehinnoilla. Hinnoittelulla pyrittiin keskimäärin kattamaan 
tonttien luovutuskuntoon saattamisesta aiheutuvat kustannukset.

Nastolassa kunnanhallitus päätti jokaiselle uudelle alueelle ton-
tin luovutuksen yleiset ehdot. Ehdot olivat lähtökohtaisesti samat 
kaikilla asuinalueilla. Maapoliittisen ohjelman mukaan tavoitteena 
oli, että tonttien myynnistä ja liittymismaksuista saatavilla tuloilla 
pystyttäisiin rahoittamaan raakamaan hankinta ja kunnallisteknii-
kan rakentaminen.

Kunta laittoi uudet tontit hakuun kunnanhallituksen päättä-
millä luovutusehdoilla, kun kunnallistekniikan rakentamisen ja 
sen seurauksena tonteilla rakentamisen aloittamisen aikataulut 

olivat selvät. Omakotitontteja haettiin hakuaikana ja hakuajan 
päätyttyä tontit luovutettiin varaussopimuksilla tonttien saajille. 
Jos yhtä tonttia haki useampi, arvottiin tontin saaja. Jakamatta 
jääneet ja varaus- ja vuokrasopimusten purkujen kautta tulleet 
tontit laitettiin jatkuvaan hakuun, josta tontteja luovutettiin sitä 
mukaa kun hakemuksia tuli. Kerros- ja rivitalotontit luovutettiin 
tonttikohtaisesti neuvottelumenettelyllä.

Pääasiassa vuokraamisen ehdot olivat tonttityypeittäin samat 
tontin vuokraajasta tai tontin sijainnista riippumatta. Vuokrasopi-
mukset tehtiin mallisopimuksen pohjalta. Vuokra-aika oli kaikilla 
asuntokäyttöön tarkoitetuilla tonteilla 50 vuotta ja vuosivuokra 6 
prosenttia tontin myyntihinnan ja lohkomiskulujen yhteenlaske-
tusta hinnasta.

KUNTALIITON OHJEISTUS
Kuntaliiton www-sivustojen mukaan kuntaliitto on kuntien edun-
valvoja, jonka päätehtävät ovat kuntien ja niiden yhteistyöorgani-
saatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.

Kuntaliitto on ottanut kantaa ja antanut lausuntoja maanvuok-
ralain muutostilanteissa sekä ohjeistanut kuntia maanvuokra-asiois-
sa mm. julkaisemalla maanvuokrasopimusmalleja. Maanvuokralain 
uusimmat muutokset tulivat voimaan 1.2.2011, minkä jälkeen Kun-
taliitto ei ole tarjonnut uusia maanvuokrasopimusmalleja kuntien 
käyttöön. Kuntaliitolla on maanvuokrasopimusmalleista valmisteilla 
oma oppaansa, joka tulee liiton mukaan sisältämään ajantasaiset 
maanvuokrasopimusmallit. Voidaan kuitenkin todeta, että kuntien 
maanvuokrasopimusmallit suurelta osin pohjautuvat Kuntaliiton 
aikaisemmin julkaisemiin maanvuokrasopimusmalleihin.

EY:N VALTIONTUKISÄÄNNÖSTÖ
Kaupungin tai kunnan luovuttaessa asuinkäyttöön tarkoitettuja 
tontteja yrityksille (yksityinen tai julkinen) tulee hinnoittelussa 
ottaa huomioon EY:n valtiontukisääntöjen soveltaminen. On siis 
huomioitava sisältyykö kuntien tonttien luovutuksiin markkinoita 
vääristävää alihinnoittelua, joka voidaan tulkita yrityksille suunna-
tuksi piilotueksi. 

EU:n komissio antoi vuonna 2007 tiedonannon ”Julkisten 
viranomaisten tekemiin maa-alueita ja rakennuksia koskeviin 
kauppoihin sisältyvistä tuista”. Tiedonannon periaatteiden mukaan 
maan myynnin (myös vuokrauksen) tulisi perustua avoimeen, 
”riittävästi julkistettuun” tarjouskilpailuun tai riippumattoman 
ulkopuolisen asiantuntijan riippumattomaan arvioon markkina-
hinnan vahvistamiseksi. Tiedonannossa määritellään markkina-arvo 
seuraavasti: ”Markkina-arvolla tarkoitetaan hintaa, jolla maa-alueet 

”Kaupungin tai kunnan 
 luovuttaessa asuinkäyttöön 

 tarkoitettuja tontteja  yrityksille 
tulee hinnoittelussa ottaa 

 huomioon EY:n valtiontuki-
sääntöjen soveltaminen.”
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Taulukko 1 • VUOKRASOPIMUSTEN KAPPALEMÄÄRÄ JA TUOTTO VUODESSA (VÄKILUKU 31.7.2015)

Helsinki Tampere Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Pori Joensuu Lappeen
ranta

Rova
niemi Vaasa Nastola

Väestö 627 033 223 550 184 346 135 654 111 070 103 758 85 361 74 968 72 548 61 303 66 599 14 930

AO 2 150

6 400

3 365 1 116 3 751 4 040 4 670 2 105 2 612 80

AR
3 050 450

214 337 135 157 412 120 370
6

AK 120 647 285 169 59 144 332

Yht. kpl 5 200 6 400 3 815 1 450 984 4 171 4 366 5 141 2 369 3 314 86

€

AO

100 000 000 21 000 000

3 300 000

5 100 000

3 158 300 2 300 000 3 300 000 1 000 000

4 200 000

2 200 000 69 500

AR
4 000 000

1 110 361 644 705 370 000 777 000 167 608 500 000
8 500

AK 3 837 060 3 788 085 600 000 243 000 467 376 2 100 000

Yht. € 100 000 000 21 000 000 7 300 000 5 100 000 4 947 421 7 591 090 3 270 000 4 320 000 1 167 608 4 200 000 4 800 000 78 000

€/asukas 159 94 40 38 45 73 38 58 16 69 72 5

Luku sisältää vain AR- ja AK-tiedot. Luku sisältää kaikki kaupungin maanvuokratulot.

ja rakennukset voitaisiin arvostuspäivänä myydä halukkaan myyjän 
ja riippumattoman ostajan välisellä yksityisellä sopimuksella, kun 
on sovittu, että omaisuus on julkisesti tarjolla markkinoilla, että 
markkinaolot sallivat laillisen myynnin ja että myyntineuvotteluihin 
käytettävä aika on tavanomainen omaisuuden luonteen huomioon 
ottaen EU-säädökset.”

Kunnat ja kaupungit luovuttavat asuntokäyttöön tarkoitetut 
tontit yrityksille (lähinnä rakennusliikkeille) pääosin tapauskoh-
taisesti neuvottelemalla. Tällöin luovutushinta pitäisi perustua 
riippumattoman asiantuntijan (esim. auktorisoitu kiinteistöarvioija, 
AKA) tekemään riippumattomaan arvioon. Jos kolmas osapuoli 
tekee epäilemästään myönnetystä tuesta kantelun Euroopan 
komissiolle ja komissio toteaa tukea myönnetyn, tulee kunnan 
tai kaupungin periä komission määräämä tukisumma korkoineen 
takaisin yrittäjältä. Myönnetyn tuen voi periä takautuvasti 10 vuotta 
tuen myöntämisen jälkeen. Luovutettaessa tontteja avoimella 
tarjouskilpailulla yrittäjille, ei piilotukiriskiä ole.

Huomioitavaa on myös, jos maanvuokrasopimukseen sisäl-
lytetään ehto, jolla vuokramiehelle annetaan oikeus ostaa tontti 
itselleen tietyn ajan kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien 
luovutushetken hinnalla, voi ehto olla tukiohjeistuksen vastainen, 
jos tontin reaalihinta on ko. aikavälillä noussut. Tällöin voidaan 
myyntihetken ja vuokraamishetken hinnoittelun erotus tulkita 
kunnan tai kaupungin yrittäjälle myöntämäksi tueksi.

VUOKRASOPIMUSTEN MÄÄRÄ JA TUOTTO
Ensimmäisenä kysymyksenä oli vuokrasopimusten määrä kussakin 
vertailukaupungissa ja -kunnassa ja kuinka paljon vuokrasopi-
mukset tuottavat vuodessa. Vertailun selkeyttämiseksi kaupungit 
ja Nastolan kunta on laitettu taulukkoon ajankohdan 31.7.2015 
väestömäärän perusteella väestöltään suurin kunta vasemmalla. 
Lisäksi taulukkoon on merkitty kuinka paljon vuokraamisesta tulee 
tuottoa per asukas. Rovaniemen kaupunki ei ollut eritellyt tuloja 
tonttilajeittain vaan ilmoitti kaupungin kokonaisvuokratulojen 
olevan 4,2 miljoonaa euroa. 

Taulukossa 1 korostuu suurimpana lukuna Tampereen 6 400 
sopimusta. Helsinki on kokonaisluvussa toisena, mutta erottuu 
muista selvästi kerros- ja rivitalosopimusten osalta. Joensuulla 
ja Porilla on väestömääriin verrattuna huomattavan suuri määrä 
omakotitonttien sopimuksia ja Jyväskylällä muihin kaupunkeihin 
ja väestömääräänsä verrattuna vähän. Nastolalla pienenä kuntana 
on odotetusti lukumäärältään selvästi vähiten asuntotonttien 
vuokrasopimuksia

Helsingin 100 miljoonan euron vuokratuotot ovat selvästi 
vertailukaupunkeja suuremmat. Tämä johtunee pääkaupunki-
seudun korkeasta maapohjan hinnan arvosta sekä omakotitont-
teja tuottoisempien kerros- ja rivitalotonttien vuokrasopimusten 
suuresta lukumäärästä. Tampere on vuokratuotoiltaan yhtä selvä 
kakkonen johtuen korkeimmasta vuokrasopimusten kappalemää-

AR ja AK AO
Helsinki KV vuokrausperusteet (hinta, vuokra-aika, alennukset)

Viranhaltija KV:n päätöksen pohjalta uudelleenvuokraamisesta
Tampere pääoma-arvo 

– alle 200 000 € kiinteistöjohtaja
– 200 000–500 000 € kaupunkikehitystyöryhmän johtaja
– yli 500 000 € KH

Turku Tonttipäällikkö
Jyväskylä Tontit ja maanhallinta -yksikkö
Kuopio Kaupunkirakenne ltk ARA-kohteet, muut viranhaltija delegointi-

päätöksellä
Lahti Tekninen ltk Tekninen ltk
Joensuu Kaupungingeodeetti Kaupungingeodeetti
Lappeenranta Kaupungingeodeetti Kaupungingeodeetti asemakaava-alueilla, tekninen 

ltk haja-asutusalueilla
Rovaniemi KH KH
Vaasa Kaupungingeodeetti Kaupungingeodeetti, tonttipäällikkö
Nastola Viranhaltija Viranhaltija

Taulukko 2 • VUOKRAAMISEN JATKAMISEN PÄÄTÖKSENTEKO



33MAANKÄYTTÖ 2|2016

rästä. Tonttien vuokraamista suosinut ja edelleen suosiva Lahti on 
vuokratuotoissaan kolmantena hieman Turun edellä.

UUSITTAVIEN VUOKRASOPIMUSTEN  
HINNOITTELU
Uusia tontteja luovutettaessa tonttien hintoja ei niinkään kyseen-
alaisteta tonteista kiinnostuneiden keskuudessa, mutta vanhoja 
30–60 vuotta vanhoja vuokrasopimuksia uusittaessa on tilanne 
aivan toinen. Vuokralaisten voi olla vaikea hyväksyä moninkertaisia 
vuokrien korotuksia, jotka johtuvat pääosin siitä, että vanhojen 
vuokrasopimusten hinnat on sidottu elinkustannusindekseihin, 
joiden kasvu ei ole seurannut etenkin 2000-luvun alussa ta-
pahtunutta maapohjan tai rakennusoikeuden hintojen kasvua. 
Hintaeroa ovat vielä lisänneet vuosien varrella tehdyt lakisääteiset 
indeksihelpotukset. 

Sopimuksia uusittaessa vertailukaupunkien esittämissä hinnoit-
teluperusteissa esiintyi termejä: kohtuullinen, maltillinen, käypä 
hinta, markkinahinta, kohtuullinen markkinahinta jne. Erilaiset vyö-
hykehinnoittelut ovat myös usein käytössä. Hinnoitteluperusteissa 
ei siten ole suuria kaupunki- ja kuntakohtaisia eroja. 

HELPOTUKSIA HINNOITTELUUN
Kun hinnoitteluperusteet oli saatu selville, kysyttiin vertailukaupun-
geilta annetaanko vuokraamisen jatkajalle helpotuksia vuokrassa. 
Vastausten perusteella osa kaupungeista helpottaa vuokran mää-
rää pääasiassa erilaisilla prosenttiporrastuksilla. 

Nastolan kunta ei helpotuksia antanut. Lahti antoi yli 1 400 
m2:n tontin vuokralaiselle mahdollisuuden hakea kaavamuu-
toksella tontin jakamista siten, että kaupungille jää tyhjä tontti 
edelleen luovutettavaksi ja vuokralaiselle tontti, jossa sijaitsee 
rakennukset. Näin tontin vuokra pieneni pinta-alojen suhteessa. 
Jos kaupungin kaupunkisuunnittelu ei hyväksynyt asemakaavan 
muutosta tontin jakamiseksi, kaupunki hyvitti vuokralaisen 
hakemuksesta vuokraa siten, että 1 400 m2:n ylittävältä osalta 
tontin vuokra puolitettiin. Tämä tapa on sinänsä kaupunginkin 
kannalta hyvä, sillä jos tontin pystyy jakamaan kahtia, voi kaupun-
ki luovuttaa rakentamattoman puolen tontista edelleen ja sitä 
kautta saada kaupunkiin uusia veronmaksajia ja jo rakennetulle 
kunnallistekniikalle lisää käyttäjiä. 

Lahden kaupunki mm. 1980- ja 1990-luvuilla porrasti vuokria 
omakotitonttien vuokrasopimuksia uusittaessa. Kuntien ja kau-
punkien kiristynyt taloudellinen tilanne johti mm. kaupungin 
strategiassa ohjeistukseen, jonka mukaan kaupungin toiminnan 
tuottavuutta ja laatua parannettiin koko organisaatiossa (Lahden 
kaupungin strategia 2025:25). Niinpä kaupungin maankäyttö 
strategiaa noudattaen luopui vuokrien helpotuksista 2000-luvun 
alkuvuosien jälkeen. Vuokralaisten kannalta päätös oli huono, 
mutta jos asia käännetään toisinpäin ja kysytään muilta kuin 
kaupungin vuokratonteilla asuvilta kansalaisilta ja samalla ve-
ronmaksajilta, haluavatko he tukea kaupungin vuokratonteilla 
asuvia siten, ettei heidän tarvitse maksaa kaupungin kassaan 
kohtuullisen käypää vuokraa, on vastaus Solosen käsityksen 
mukaan kielteinen.

Helpotukset ovat poliittisia ja taloudellisia kaupunkikohtaisia 
ratkaisuja. Mikään laki ei helpotuksia edellytä, kunhan uudet 
vuokrahinnat pysyvät kohtuullisella tasolla, jonka tason opin-
näytetyössä on todettu jokaisella vertailukaupungilla olevan. 
Uuden Lahden kaupungin ei ole jatkossakaan perusteltua antaa 

helpotuksia vuokrasta uusittaessa päättyvien asuinkäyttöön 
tarkoitettujen tonttien vuokrasopimuksia lukuun ottamatta em. 
1 400 m2:n käytäntöä.

VUOKRAAMISEN JATKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN  
JA JATKOSOPIMUKSEN PITUUS
Vuokraamisen jatkamisen päätöksenteossa on selviä kaupunki-
kohtaisia eroja vaihdelleen kaupunginvaltuustosta viranhaltijoihin. 
Päätöksenteon hajaantuminen on esitetty taulukossa 2. Maanvuok-
ralaki säätää asuntokäyttöön tarkoitettujen alueiden ja tonttien 
vuokra-ajaksi vähintään 30 vuotta ja enintään 100 vuotta. Jos 
vuokra-aikaa pidennetään voimassaolevalla sopimuksella, ei 100 
vuoden enimmäisaikaa saa ylittää. Jos taas vuokra-aikaa jatketaan 
kokonaan uudella sopimuksella – vaikkakin paljolti samoilla ehdoilla 
– voi vuokra-aika ylittää 100 vuoden rajan. Koska kaupungit ja kunnat 
pääosin jatkavat vuokraamista uusilla sopimuksilla jo hinnoittelunkin 
takia, ei 100 vuoden enimmäisajalla ole sinänsä merkitystä.

Uusittavien sopimusten pituus on kaupungeittain ja kunnittain 
seuraava:

AK AR AO
Helsinki 50 50
Tampere 50 50
Turku 50 50 50
Jyväskylä 50 50
Kuopio 30 30
Lahti 50 50 50
Pori 60 50 50
Joensuu 30 30 10–30
Lappeenranta 60 60 60
Rovaniemi 60 60 60
Vaasa 30 30 20 –30
Nastola väh. 10 väh. 10 väh. 10

Kahdeksan kahdestatoista kaupungista jatkaa sopimuksiaan 
50 tai 60 vuodella. Kuopio, Joensuu ja Vaasa jatkavat vuokra-aikaa 
30 vuodella lukuun ottamatta Joensuun omakotitonttien 10–30 
vuoden ja Vaasan omakotitonttien 20–30 vuoden vuokra-aikaa. 
Nastola, jolla on vertailukaupunkeihin nähden huomattavasti 
vähemmän asuntotonttien vuokrasopimuksia, vuokraa tonttinsa 
uudelleen tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 10 vuodeksi. 

VUOKRAPROSENTIT PÄÄOMA-ARVOSTA
Vuokraprosentit vaihtelivat välillä 4–6 ja jokaisella vastaajalla vuok-
raprosentti on sama riippumatta tonttityypistä. Vuokraprosentit 
ovat seuraavat:

AK AR AO
Helsinki 4 4
Tampere 4 4
Turku 4 4 4
Jyväskylä 5 5
Kuopio 4

5 ARA
4

5 ARA
Lahti 5 5 5
Pori 5 5 5
Joensuu 4,5 4,5 4,5
Lappeenranta 5 5 5
Rovaniemi 5 5 5
Vaasa 5 5 5
Nastola 6 6 6
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Vaikka lakanneet Lahden kaupunki ja Nastolan kunta poikkesivat 
selkeästi mm. pinta-aloiltaan, väestömääriltään, tontinluovutus-
määriltään ja tonttien luovutuksista saaduilta tuloiltaan toisistaan, 
oli tonttienluovutusmenettelyissä paljon yhteistä. Osaltaan tämän 
selittää Lahden kaupungin ja naapurikuntien kymmenisen vuotta 
jatkunut tiivis yhteistyö mm. tonttimarkkinoinnissa. Kunnille ja 
kaupungeille on vuosien varrella selkeytynyt toistensa tonttien-
luovutusmenettelyt ja niistä on voitu siirtää hyviä käytäntöjä omiin 
tonttienluovutusperiaatteisiin. Lahden kaupungin ja Nastolan 
kunnan asuntokäyttöön tarkoitettujen tonttien luovutuskäytän-
töjen yhdistäminen ei ole kovin hankalaa. Ehkä suurin haaste on 
tonttien hinnoittelussa, koska Nastolan kunnan tontit ovat huo-
mattavasti edullisempia verrattuna Lahden kaupungin tonttien 
luovutushintoihin lukuun ottamatta Lahden kaupungin rajalla 
sijaitsevan Villähteen taajaman tontteja. Tämä johtaa Nastolan 
puolella hintojen korotuksiin, koska Lahden kaupungilla ei ole 
tarvetta eikä perusteita alentaa tonttien luovutushintoja, jotka 
pohjautuvat tonttien luovutuskuntoon saattamisesta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen.

Opinnäytetyössäni tekemässäni eri kaupunkien välisessä vertai-
lussa on huomioitavaa, että asuntotonttien vuokratuloissa Lahden 
kaupunki sijoittui Helsingin ja Tampereen jälkeen kolmanneksi. 
Tämä selittyy sillä, että Lahden kaupunki on johdonmukaisesti 
suosinut tonttien luovutuksessa vuokraamista. Uuden Lahden 
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kaupungin tulee edelleen suosia tonttien vuokraamista, jolloin 
kaupungille tulee vuosittain reilut 10 miljoonaa euroa varmaa tuloa, 
jonka varaan vuosittaista budjettia on hyvä lähteä rakentamaan. 
Lähivuosina vuokratuloihin on odotettavissa kasvua indeksikoro-
tusten kautta ja etenkin, kun 50 vuotta vanhoja vuokratuloiltaan 
suuria kerrostalotonttien vuokrasopimuksia aletaan uusia. Tällöin 
tonttien vuokrat nousevat arviolta 4–6-kertaisiksi.

Koko työ on nähtävissä opinnäytetöiden Theseus-tietokannassa.


