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MIKÄ ON MAAVERO? 
• Maanmittauslaitos määrittelee koko maahan uudet hinta-

alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot 
• Maanmittauslaitos myös rakentaa uuden hinta-alueiden 

muodostamisen ja ylläpidon vaatiman järjestelmän 
• Järjestelmä tehdään Verohallinnon käyttöön kiinteistöverotusta 

varten 
• Hankkeesta vastaa valtiovarainministeriö 
• Uusia verotusarvoja on tarkoitus soveltaa vuoden 2020 

kiinteistöverotuksessa 
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Mitä?Maanmittauslaitos määrittelee koko maahan uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot.Hinta-alueet määritellään kehittyneillä tilastoanalyysimenetelmillä ja hyödyntämällä kiinteistö- ja asuntokauppojen tietoja pitkältä aikaväliltä.Huom! Erikseen rakennusten verotusuudistus jonka tulee toteuttamaan Tilastokeskus.  Milloin?Tavoitteena on saada koko maan kattava hinta-aluekartta valmiiksi vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Uusia verotusarvoja on tarkoitus soveltaa vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.



MARKKINAT MÄÄRITTÄVÄT 
HINTA-ALUEITA 

• Hinta-alueet tulevat perustumaan tietoihin toteutuneista tontti- 
ja asuntokaupoista 

• Maapohjien hinta-alueet muodostetaan menetelmällä, jossa 
hyödynnetään olemassa olevia numeerisia aineistoja, esim. 
kauppahinta-, kiinteistö-, maastotietoja 
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Kauppahinta- 
rekisteri 

Hinta-alue-
kartan ja 

hinnaston 
muodos-
taminen 

Omakotikauppojen 
KHR-tiedot 
yhdistettynä 
rakennustietoihin  

Asuinhuoneisto-
kauppatiedot 
yhdistettynä 
rakennustietoihin  

Maastotietokanta 

Kiinteistö- 
rekisteri 

Muodostaminen  
ja ylläpito 

Laskenta 

Postinumero- 
alueet 

Editointi 

Hinnaston  
päivittäminen  
• Uudelleen  

laskenta 

Koko Suomen kiinteis-
töjen hinta-aluetiedot 

+ 
Hinnasto 

Palvelut 

Uusien ja muuttuneiden 
kiinteistöjen ja niiden 
hinta-alueiden tiedot 
      

 

Kansalaispalvelu 

Alkulataus 
- 2020 alussa 
 
Jatkuva 
ylläpito 
- viikoittain 

Uudet hinnat 
- vuosittain 

Päivitetty hinnasto 

Hinnasto 

Hinta-alueiden 
ylläpito 

Veron 
kiinteistörekisterin 
tiedot 

Tietovarastot Lähtöaineistot 

Hinta-alueet 
Kiinteistöt 

Maanmittauslaitos tuottaa hinta-alueet, niiden 
muodostamisen ja ylläpidon vaatimat järjestelmät, 
aineistosiirrot Verolle sekä kansalaispalvelun 



HINTA-ALUEKARTTA JA HINNASTO 
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Kiinteistökaupat (KHR) 

Kiinteistötiedot (KR) 

Hinta-aluekartta 

Käyttötarkoituskohtaiset  
aluetasot paikkatieto-

järjestelmässä 

o AP - Asuinpientalo- ja 
erillispientaloalue 

o AK - Asuinkerrostaloalue 
o K - Liike- ja 

toimistorakennusalue 
o T - Teollisuus- ja 

varastorakennusalue 
o APEK - Asuinpientaloalue, jolla 

ei asemakaavaa 
o R - Loma- ja matkailualue 

Käyttötarkoitukset 

Hinnasto 

Hinta-alue nro, €/m2, €/kem2 
…. + 

Lähtöaineistot 

NYT UUSI Verotoimistossa  
- vain manuaalisesti 



LÄHTÖAINEISTOT, MUODOSTAMINEN  
JA PALVELUT 

Hinta-alueiden 
muodostaminen 

Spatiaali- 
sen inter-
poloinnin 
tulokset 

Laatu- 
vakioidut  
hintapisteet  

Asemakaava- 
alueet 

Kiinteistö- 
jaotus 

Tausta- 
kartat 

• Postin. al   
• Kunnat  
• Tiestö 
• Vesistö Mikroalue- 

jako  

Rakennus- ja  
huoneisto- 
rekisteri 

Kauppa- 
hinta- 
rekisteri 

Varainsiirto- 
vero 

Tontti- 
kaupat 

Oma-
koti- 
kaupat 

Asuin- 
huoneisto- 
kaupat 

Hinta-
alueiden  
viimeistely 

KTJkii 

Hinta-alueet 

Hintojen ja 
kertoimien  
laskenta 

€ Hinnasto 

Kansalaispalvelu 
(suomi.fi) 

Siirrot 
Verolle 

MTJ 

Hinta- 
pisteet 



ESIMERKKI TESTEISTÄ 
Mikroalueille spatiaalisen interpoloinnin tiedot Mikroalueet yhdistettynä hinta-alueiksi 



Paikantaminen 

Tietojen näyttäminen Aineistovalinta 

Infot 

Taustakartat 

KANSALAISPALVELU 8 

• Maanmittauslaitoksen 
     taustakarttasarja 
• Kiinteistörajat 

• Osoite  
• Paikannimi 
• Kiinteistötunnus 

8 

Hinta-alueet 

Käyttötarkoitus 

 Vuosiversio 2020 
 Vuosiversio 2021 Vuosiversio 

 AP - Asuinpientalo- ja erillispientaloalue 
sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten alue 

 AK - Asuinkerrostaloalue 
 K - Liike- ja toimistorakennusalue 
 T - Teollisuus- ja varastorakennusalue 
 APEK - Asuinpientaloalue, jolla ei 

asemakaavaa 
 R - Loma- ja matkailualue Hinta-alueen  

tiedot 
HA 1 

HA 2 

Käyttötarkoitus:  
• AP - Asuinpientalo- ja  
      erillispientaloalue 
Hinta-alue:  
• HA1 
Hinta-alueen hinta: 
• 40 €/k-m2 
• 12 €/m2 

• Hinta-alueiden 
muodostamisperiaatteet 

• Tuki- ja yhteystiedot 



HAASTEITA / SELVITETTÄVÄÄ 
• Kiinteistötietojärjestelmän ja Veron kiinteistökäsitteen eroavaisuus 
• Saavutettava automaation määrä 
• Käytettävä spatiaalinen interpolointimenetelmä 
• Koko maan kattavien ja ajantasaisten kaavatietojen puute 
• Aineistojen omistajuuteen liittyvät kysymykset 
• Lähtötietojen puute liike- ja toimistokiinteistöjen osalta 
• Kokonaan uuden tietojärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien 

luonti 
• Riittävän yksinkertainen karttapohjainen kansalaispalvelu 
• Käsitteistön sopiminen esim. hinta-alue verotusalue 
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KESKEISIÄ AIKATAULUJA 

22.3.2018 10 2017 

Hinta-aluekarttojen muodostaminen 

2018 2020 

Hinnaston laskenta 

Aineistoluovutus Verolle 

Käyttöönotto 
vuoden 2020 
kiinteistö- 
verotuksessa 

2019 

Kansalaispalvelu 

Lainsäädäntö voimaan 

Lainsäädäntö eduskunnalle 

Kuntatestit 
Järjestelmän suunnittelu ja testiversio 

Järjestelmän viimeistely 



LISÄTIETOA 
 
http://vm.fi/kiinteistoverouudistus 
 
ari.tella@maanmittauslaitos.fi 
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