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1. JOHDANTO/YLEISTÄ 

 

Maapoliittinen ohjelma on laadittu 1979. Ohjelmaa on tarkistettu koko-

naisuutena 1987, 1994 ja 2003. Ohjelmaa on tarkistettu osakokonaisuuk-

sina maankäyttösopimusten osalta 1990, tontinmyyntitulojen lisäämisek-

si 1992, maankäytön päämääristä ja strategioista 1997, omakotitonttien 

luovutusmenettelystä 2005 ja pihan rakentamisedusta 2006. Vuonna 

2006 käynnistettiin kaksivuotinen tehostettu tonttien markkinointipro-

jekti. 

 

Vuoden 1979 maapoliittiseen ohjelmaan on kirjattu suositus ohjelman  

tarkistamisesta valtuustokausittain. Tekstissä esiintyvät luvut kertovat ti-

lanteen 31.12.2008, jollei toisin ole mainittu. 

 

 

2. MAAPOLITIIKAN YLEISPERIAATTEET JA STRATEGIAT 

 
Maapolitiikan hoito on perinteisesti pitkäjänteistä toimintaa. Yleisenä 

tavoitteena on saada kaupungille määräävä asema maankäytössä (kaa-

voitus ja maapolitiikka). Siten pystytään parhaiten turvaamaan kaupun-

gin suunnitelmallinen kehittäminen. Lainsäädäntö antaa kaupungille tä-

män aseman maankäytön suunnittelussa, mutta maapolitiikassa se on 

hankittava itse pääasiassa vapaaehtoisilla kaupoilla. Apuna tässä toimin-

nassa voidaan käyttää lainsäädännössä määriteltyjä lunastus-, maankäyt-

tösopimus-, kehittämiskorvaus-, kehittämisalue- ja rakentamiskehotus-

menettelyjä. 
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Imatralla edellä esitetty yleistavoite on jo pääpiirteissään toteutunut. 

Kaupunki on kohdistanut maanhankinnan ja muut maanpoliittiset toi-

menpiteet ensisijaisesti sellaisille alueille, joiden käyttöönotto on koko 

ajan ollut tiedossa tai se alueen keskeisen sijainnin takia on erittäin to-

dennäköistä. Toimenpiteet ovat kohdistuneet myös valmiisiin tontteihin. 

Kun kaupungin kehitysennusteet ovat tulleet realistisimmiksi, on se oh-

jannut myös maankäyttöä kaupunkirakenteen tiivistämisen suuntaan. 

Erittäin tuloksellisiksi kaupunkirakenteen tiivistämisen keinoiksi ovat 

osoittautuneet rakentamiskehotukset, joihin Imatralla ryhdyttiin v. 1980. 

 

Maapolitiikan yleisperiaatteiksi on yleensä esitetty 

  

- kaupunkirakenteen kehityksen ohjaaminen 

- maan hinnan pitäminen kilpailukykyisenä 

- ansiottoman arvonnousun periminen kunnalle 

- yhdenvertaisuusperiaatteen ja maapoliittisen oikeuden-

mukaisuuden toteutuminen 

- keinottelun estäminen 

 

Nämä yleisperiaatteet ohjaavat kaupungin maapolitiikan hoitoa lähes py-

syvästi ja ne eivät yleensä muutu. Kun maapolitiikka kuitenkin on osa 

kaupungin operatiivista toimintaa, sille tulee määrittää myös sellaiset 

toimintatavat, jotka selkeästi liittyvät kaupungin kulloinkin noudatta-

maan kehittämislinjaan ja toimintaperiaatteisiin. Nämä toimintatavat ja 

niitä toteuttavat strategiat ovat seuraavat: 

 

Toimintatavat 

 

Tukea ja toteuttaa kaupungin hyväksymää kehittämislinjaa tulevaisuu-

den kehitysnäkymiä ennakoiden. 

 

Suunnata toimenpiteet oikea-aikaisesti sellaisiin kohteisiin, että toimen-

piteiden vaikuttavuus kaupungin kehittämisessä on mahdollisimman hy-

vä. 

 

Selvittää ja ottaa huomioon toiminnan taloudelliset vaikutukset yhdys-

kuntarakenteen muotoutumisessa ja kunnallistaloudessa. 

 

Strategiat 

 

Asemakaavaa laaditaan ensisijaisesti kaupungin omistamalle maalle. 

Muulle maalle asemakaavaa laaditaan vain maanomistajan ja kaupungin 

välisin maankäyttösopimuksin, joilla varmistetaan alueen käyttöönotto. 

 

Maan hankinta kohdistuu ensisijaisesti alueille, joilla on kysyntää ja sel-

laisiin kohteisiin, joita kaupunki tarvitsee kehittymiseensä. Niiden käyt-

töönotto tulee olla suhteellisen varmaa ja käyttöönottokustannuksien, 

maan hinta mukaan lukien, tulee olla kohtuulliset. 
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Toiminta on kysyntä- ja asiakaslähtöistä ottaen huomioon kunnallista-

loudelliset vaikutukset (käyttöönottokustannukset). 

 

Rakentamiskehotustoimintaa jatketaan kysyntäalueilla. 

 

Maan hankinta- ja osa kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista kate-

taan maan luovutustuloilla ottaen huomioon hankinnan kokonaisvaiku-

tukset ja takaisinmaksuaika. 

 

Maan hankinnan ja luovutuksen päätöksenteko on hallintosäännön mu-

kaan seuraava:  

 

Toimitilapäällikkö, kun hinta on < 50.000 euroa. Kaupunginjohtajan de-

legointipäätös maankäyttöpäällikölle 20.1.2009 § 2. 

Kaupunginhallitus, kun hinta on 50.000 - 500.000 euroa. 

Kaupunginvaltuusto, kun hinta on > 500.000 euroa. 

 

 

3.  IMATRAN KAUPUNGIN NYKYINEN MAAPOLIITTINEN TILANNE 

 

3.1 Kaupungin alueen maanomistus 

 

Imatran kaupungin kokonaisala on 192 km
²
, josta maa-aluetta on noin 

155 km², ja vesialuetta noin 37 km
²
. 

 

Kaupunkiin on muotoutunut perustamisensa jälkeen nykyiseen kokoonsa 

ja muotoonsa seuraavien alueliitosten kautta: 

 

1.1.1976 Karhusuo/Pelkola  (Ruokolahti) 

 1.1.1977 Salopeltola - Jäppilänniemi (Ruokolahti) 

 1.1.1991 Lammassaari, länsipuoli (Joutseno) 

 

Kaupungin suurin pituus on 44 km ja leveys 16 km. Valtakunnan rajaa 

on 19 km. 

 

Kaupunki omistaa maata 31.12.2008 2.834 ha. Kaupungin maanomis-

tuksen alueellinen kehitys Imatralla eri vuosina on esitetty kuvassa 1. 

Kuvasta voidaan todeta, että kaupungin maanhankinta on keskittynyt 

asemakaava-alueille ja keskustojen läheisyyteen. 

 

Kaupungin maapinta-alan omistus omistajaryhmittäin on seuraava: 

 

   km
²
 % 

Kaupunki  28,3 19 

Yksityiset  93,9 61 

Suuryhtiöt  29,8 20 

Yhteensä                           152,0             100 
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KAUPUNGIN MAAPINTA-ALAN OMISTAJAJAKAUMA

Kaupunki Yksityiset Suuryhtiöt

 
 

              Kuva 3.  

 

Kaupunki omistaa maata naapurikunnissa noin 0,3 km
²
, joka on pääasi-

assa metsämaata. 

 

Kaupungin maanomistus kaupungin maapinta-alasta ei ole kovin merkit-

tävä. Sen sijaan asemakaava-alueiden omistuksella on jo merkitystä. Jos 

asemakaava-alueista luetaan pois suurteollisuuden alueet, niin kaupun-

gin omistama osuus asemakaavoitetun alueen pinta-alasta on noin 38 %. 

 

3.2 Kaavoitustilanne 

 

Kaupungin yleiskaavan viimeisin tarkistus on hyväksytty kaupunginval-

tuustossa 19.4.2004. 

 

Kaupungin koko maapinta-alasta on 31.12.2008 asemakaavoitettu 51,84 

km
2
 eli noin 34 %. Rakennuskiellossa asemakaavan laatimis- tai muut-

tamistarpeen takia on 3,34 km². Ilman asemakaavaa oleva taaja-

asutusaluetta on 12,88 km². Rakentamisrajoitusalueet on esitetty kuvassa 

2. 

 

3.3 Maanhankinta 

 

Kaupunki on hankkinut maata vuosina 1948 - 2008 kaikkiaan noin 3.000 

ha. Rahaa tähän on käytetty kaikkiaan 27,3 miljoonaa euroa. 

 

Kaupungin maanhankinnan kehitys vuosina 1948 - 2008 on esitetty ku-

vassa 4. Kuvasta voidaan todeta että sekä ostetut määrät että ostoihin 

käytetyt varat ovat 1980- luvun puolivälistä lähtien olleet alhaisella ta-

solla. Poikkeuksen muodostaa 1990- luvun vaihde ja vuosituhannen 

vaihde, jolloin kaupunki hankki omistukseensa Imatrankosken ja Pässi-

niemen väliset alueet. Vuosituhannen vaihteen kahta puolta kaupunki ja 

Stora Enso Oyj tekivät merkittäviä maa-alueiden järjestelyjä maa-
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alueiden vaihtojen ja kauppojen muodossa, jotka koskivat muun muassa 

Lammassaarta ja Key East –yrityspuiston alueita Pelkolassa. 

 

MAANHANKINTAAN KÄYTETYT 

VARAT JA HANKITUT MÄÄRÄT 

VUOSINA 1948-2008 INDEKSI 1736
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  Kuva 4. 

 

Maan hankinta on kunnallistalouden kiristymisen myötä muuttunut erit-

täin valikoivaksi. Nykyisin hankitaan vain välttämättömät alueet, joita 

tarvitaan rakentamiseen ja jotka otetaan käyttöön lähes välittömästi. 

Imatralla tähän periaatteeseen on vaikuttanut myös kaupunkirakenteen 

jatkuva tiivistämisen tarve. Toistaiseksi nykyisestä käytännöstä ei ole ol-

lut muuta haittaa kuin se, että maanomistajien tasavertaisuus ei toteudu 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Maanhankinta on perustunut pitkälti vapaaehtoisiin kauppoihin, mutta 

tarvittaessa on käytetty myös Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia 

keinoja. 

 

Eräs tällainen keino on ollut rakentamiskehotukset, joita kaupunki on an-

tanut yksityisten omistamille tonteille. Rakentamiskehotusten ansiosta 

on rakentunut noin 220 yksityisten omistuksessa ollutta tonttia vuosina 

1980 - 1999. Kaupunki on antanut rakentamiskehotuksia viimeksi vuon-

na 1992 ja niistä johtuneet tonttien lunastustoimitukset päättyivät vuonna 

1999. Rakentamiskehotustoimintaa jatketaan valikoiden. Toiminta suun-

nataan alueille ja kohteisiin, joiden kysyntä on hyvä. Mikäli rakentamis-

kehotus ei johda rakentamiseen, niin siitä seuraava lunastustoimitus vie-

dään pääsääntöisesti päätökseen. 

 

Mikäli kaupunki ei päätä periä luovutuskirjan ehtojen mukaista sopimus-

sakkoa ja päättää ostaa takaisin myymänsä rakentamattoman tontin, niin 

ostohintaa määritettäessä otetaan huomioon kaupungille asiasta aiheutu-

vat kulut. Erityisten syiden, tapauskohtaisen harkinnan ja myyjän sosiaa-

lisen tilanteen johdosta ostohinta voi olla sama kuin myyntihinta. 
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3.4 Maanluovutus 

 

3.4.1 Taloudellinen merkitys 

 

Kaupunki on myynyt maata vuosina 1948 - 2008 kaikkiaan 22,1 miljoo-

nalla eurolla. Maa on myyty pääasiassa tontteina. 

 

Kaupunki on saanut maan vuokraamisesta tuloa vuosina 1973 - 2008 

kaikkiaan 14,5 miljoonaa euroa. Voimassa olevia vuokrasopimuksia on 

tällä hetkellä noin 1.000 kpl, joista valtaosa on tonttien vuokrasopimuk-

sia. Vuosittainen vuokratulo on tällä hetkellä noin 0,9 miljoonaa euroa. 

 

Maan myynnistä ja vuokrauksesta saadut tulot ovat yhteensä 36,6 mil-

joonaa euroa. Nettotulon, eli tulot - menot, kehitys vuosina 1960 - 2008 

on esitetty kuvassa 5. 

 

 

MAANHANKINNAN NETTOMENON KEHITYS 

VUOSINA 1960-2008, INDEKSI 1736
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                     Kuva 5. 

 

Kuvasta voidaan todeta, että 1980-luvun puolivälistä lähtien toiminnasta 

on jo pitkään aiheutunut nettotuloa eli tulot ovat ylittäneet menot. 1990-

luvun ja vuosituhannen vaihteen poikkeamat johtuvat Pässiniemi - Imat-

rankoski alueen hankinnoista. Mikäli maan ostomäärät ja määrärahat py-

syvät nykyisellä tasollaan tilanne tulee jatkumaan samanlaisena. 

 

Yhteenlaskettuna kaupungin olemassa oloajalta maan myynnistä ja 

vuokrauksesta kertyneet tulot (36,6 miljoonaa euroa) ovat 9,3 miljoonaa 

euroa suuremmat kuin maanhankintaan käytetty rahamäärä (27,3 mil-

joonaa euroa). Maaomaisuuden hallintaan kuuluva metsän myyntitulo on 

käsitelty omana kohtanaan jäljempänä. Taloudellisuutta arvioitaessa on 

otettava lisäksi huomioon, että kaupungin maaomaisuus on samanaikai-

sesti kasvanut 2.800 hehtaariin ja jonka kirjanpitoarvo oli 31.12.2008 

noin 20 miljoonaa euroa. Maaomaisuus on arvostettu hankintahinnan 

mukaan. Maaomaisuuden todellinen arvo on moninkertainen. 
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Kirjanpitolaki tuli voimaan 1.1.1997, josta lähtien on kirjattu myyntivoi-

tot ja -tappiot maanmyynneistä kaupungin kirjanpitoon. Voitot ja tappiot 

on kirjattu teknisen toimen maan hankinnan ja luovutuksen toiminnan 

tuotoiksi ja tappioiksi. Tämän lisäksi osa myyntivoitoista on kirjattu ra-

hoitukseen. Käytännössä myyntivoiton tai myyntitappion ilmoittaminen 

talousarvioon euromääräisenä on vaikeaa, koska seuraavan vuoden aika-

na myytäviä kiinteistöjä on lähes mahdotonta ennustaa.  

 

3.4.2 Tonttien luovutus 

 

Kaupungin vuosina 1973 - 2008 luovuttamien tonttien lukumäärät käy-

vät ilmi kuvasta 6. Omakotitonttien osalta kysyntä on ollut hyvä jo usean 

vuoden ajan. Kaupungilla on monopoliasema asuntotonttien luovutuk-

sessa, vain lähinnä Imatrankosken alueella rakennusliikkeillä on merkit-

tävää omaa asuntotonttivarantoa kerrostalotonteissa. Pienteollisuusra-

kentaminen on toteutunut lähes yksinomaan kaupungin tonteille. 

 

 

LUOVUTETUT PIENTALOTONTIT 1973-2008

0

20

40

60

80

100

120

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

VUOSI

K
P

L

 
                Kuva 6. 

 

Tontteja luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Ainoastaan 

Mansikkalan teollisuusalueella 6-tien eteläpuolella ei tontteja ole myyty, 

koska alueella on odotettavissa maankäytön muutoksia. 

 

Tontin vuokraamiseen liittyy aina varaamismenettely, joka varmistaa 

sen, että kaupungilla säilyy päätösvalta tonttiin siihen asti, kunnes raken-

taminen on toden teolla lähtenyt liikkeelle. Vuokrasopimus tehdään vas-

ta sen jälkeen, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit. 

 

Rakentamattomina luovutettavien tonttien rakentamisaika on vuokraus-

menettelyssä 5 vuotta vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien, 

jolloin rakennusten on oltava valmiit. Myyntimenettelyssä rakentaminen 

on aloitettava 2 vuoden kuluessa ja rakennusten on oltava 5 vuoden ku-
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luessa kaupanteosta valmiit. Rakennukset ovat valmiit, kun rakennus-

valvontaviranomainen on hyväksynyt ne käyttöönottotarkastuksessa. 

Kaupunki voi hakemuksesta pidentää rakentamisaikoja ja sopia myös 

näitä lyhyempiä rakennusaikoja. Tontin rakentamisvelvollisuuden lai-

minlyömisestä tai tontin luovuttamisesta edelleen rakentamattomana tai 

keskeneräisenä kaupunki voi periä tontin luovutuskirjassa mainitun so-

pimussakon. 

 

Tekninen lautakunta on vahvistanut rakentamattomien tonttien luovutus-

kirjojen (vuokrasopimus, kauppakirja) ehdot 11.3.1997 § 39. 

 

Tonttien hinnoittelussa otetaan huomioon alueen maanhankinta-, kaavoi-

tus- ja osa kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista. 

 

Tavoitteena on, että tontin hinta on enintään 75 % vastaavien yksityisten 

tonttien hintatasosta. 

 

Kaupungin hankkiessa tontteja lunastamalla tai kaupoilla, joissa hintata-

so on korkeampi kuin edellä on esitetty, luovutushinnan tulee kuitenkin 

vastata hankintahintaa. 

 

Tonttien luovutus ja hinnoittelu on noudattanut seuraavia periaatteita: 

 

3.4.2.1 Kerros- ja rivitalotontit 

 

Kerros- ja rivitalotontin hinta on 56 - 140 €/k-m². 

Tontin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sijainti, kunnallistekniikan ra-

kentamiskustannukset, maaperä ja muut mahdolliset tapauskohtaisesti 

esille tulevat asiat. 

 

Tontin hinta vahvistetaan tontin luovutuspäätöksen yhteydessä. 

 

Tonttien luovutusmuoto on pääsääntöisesti myynti. Hinnoittelussa ote-

taan huomioon lisäksi Asuntorahaston vuosittain määrittämät tonttien 

enimmäishinnat sen rahoittamissa kohteissa. Markkinointia varten ker-

ros- ja rivitalotontista voidaan tehdä varaamissopimus, jolloin varaa-

mismaksu on 2 % tontin hinnasta. Varaamisajan jälkeen tontti myydään 

ja varaamismaksu hyvitetään kauppahinnassa. Mikäli varaaminen ei joh-

da tonttikauppaan, varaamismaksua ei palauteta. 

 

Tontti voidaan tapauskohtaisella harkinnalla luovuttaa myös varaus- ja 

vuokrausmenettelyllä. 

 

3.4.2.2 Omakotitontit 

 

 Tontit ovat haettavasti ympäri vuoden sen jälkeen, kun ne ovat kerran 

 olleet julkisesti kuulutetussa haussa. 
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 Hinnoittelu 

 

Omakotitonttien hinta on 3 - 32 €/m². 

Tontin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sijainti, kunnallistekniikan ra-

kentamiskustannukset, maaperä ja muut mahdolliset tapauskohtaisesti 

esille tulevat asiat. 

 

Tontin hinnan laskennassa käytettävä perushinta on 800 m²:n suuruisella 

tontilla seuraava: 

 

Vyöhyke a-hinta €/m² 

I-vyöhyke 7,20 

II-vyöhyke 6,20 

III-vyöhyke 5,50 

 

Vyöhykejako on esitetty kuvassa 7. Tontin m² -hinta on sidottu tontin 

kokoon ja tontin hinta lasketaan kullakin vyöhykkeellä olevan laskukaa-

van mukaan. 

 

Tontin hinta vahvistetaan tontin luovutuspäätöksen yhteydessä. 

 

Tontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla. 

 

 Lohkomiskulut 

 

Tontin lohkomiskulut peritään tontin myymisen tai vuokraamisen yhtey-

dessä hakijalta kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

 

 Tarjoustontit 

 

Kaupunginhallitus voi varata uusilta asuntoalueilta erityisen kilpailuky-

kyisiä tontteja joko harkinnanvaraiseen tai tarjousperusteiseen luovu-

tusmenettelyyn. 

 

Tarjoustonttimenettelyssä on erikseen määrätyillä tonteilla pienin hyväk-

syttävä tarjous vähintään 20 % tontin arvosta noin 1 €/m². 

 

Tonttien varaaminen 

 

Luovutusmuodon ollessa vuokraus, tontti varataan ensiksi. Varaamis-

maksu on 500 €, joka hyvitetään ensimmäisen vuokranmaksun yhtey-

dessä. Mikäli tontin varausta jatketaan, peritään uusi varaamismaksu ja 

vanhaa varaamismaksua ei hyvitetä. Jos varaaja haluaa vaihtaa varaa-

mansa tontin, niin silloin peritään uusi varaamismaksu ja vanhaa varaa-

mismaksua ei palauteta. 

 

Varaamisaika on noin yksi vuosi. Varaamismaksusta palautetaan puolet, 

mikäli varaaja peruu varauksensa kolme kuukautta ennen varaamisajan 

päättymistä. 
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Omakotitontin vuokrasopimus 

 

Vuokrasopimus tehdään sen jälkeen, kun rakennustyöt on aloitettu ja 

sokkeli on valmis. Tontti vuokrataan 50 vuodeksi ja vuokraprosentti on 

viisi (5). Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin lain sallimalla taval-

la. 

 

Rakennuksen perustukset ovat valmiit silloin, kun sokkeli on rakennus-

luvan mukaisessa laajuudessa ja korkeudessa valmis, ei kuitenkaan täy-

tetty. Kaksikerroksisen rakennuksen perustukset ovat valmiit, kun väli-

pohja on valmis. Asia todetaan sijaintikatselmuksella tai rakennusval-

vontaviranomaisen erillisellä katselmuksella. 

 

Omakotitontin osto 

 

Vuokratontin voi ostaa koska tahansa vuokrakauden aikana sen jälkeen 

kun rakennukset ovat valmiit. Tontin hinta määräytyy ostoajankohtana 

voimassa olevan hinnoittelun ja vuokrasopimuksen ehtojen mukaan. 

 

Pisteytys 

 

Silloin, kun samaa omakotitonttia on hakenut useampi henkilö, ratkaise-

vaa on ostaako hakija tontin, vai vuokraako hän sen. Ostaminen on etusi-

jalla. Mikäli tämä ei ratkaise asiaa, niin tontti arvotaan joko ostohaluk-

kaiden tai vuokraamisen halukkaiden kesken. 

 

3.4.2.3 Teollisuustontit 

 

 Hinnoittelu 

 

Teollisuustonttien hinta on 2,5 - 17 €/m². 

 Tontin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sijainti, kunnallistekniikan  

 rakentamiskustannukset, maaperä ja muut mahdolliset tapauskohtaisesti 

 esille tulevat asiat. 

 

 Tontin hinnan laskennassa käytettävä perushinta on <5.000 m²:n  

 suuruisella tontilla 5,70 €/m². 

 

 Tontin hinta vahvistetaan tontin luovutuspäätöksen yhteydessä. 

 

Neliömetrihinta on sidottu tontin pinta-alaan, sen ollessa > 5.000 m², tie-

tyn laskukaavan mukaan. Tontin hinnassa huomioidaan lisäksi asema-

kaavamääräyksistä ilmenevä liiketilojen rakentamismahdollisuus, jonka 

vaikutus voi suurimmillaan korottaa hintaa 2.5 -kertaiseksi. 

 

 Teollisuustonteilla, joita käytetään varastotontteina, neliömetrihinta on 

 puolet normaalihinnasta. 
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Työpaikka-alennukset 

 

Teollisuustontin vuokraan pitkäaikaisessa sopimuksessa (50 vuotta) ja 

hintaan myynnissä on mahdollista saada alennusta työpaikkojen määrän 

mukaan. Alennus määräytyy kaavan 10 x vtp(%) mukaan, jossa 

tp=työpaikkojen määrä siten, että suurin mahdollinen alennus on 70 %,  

 kun työpaikkoja on 49 tai enemmän. Työpaikka-alennuksen saa 

  vakinaisista imatralaisista työntekijöistä ja alennus koskee vain 

 ensimmäistä vuokramiestä. Kiinteistösijoittajana rakentava vuokramies 

 ei saa työpaikka-alennusta. 

 

 Tontin varaaminen 

 

Tontti varataan enimmillään kahdeksi vuodeksi. Varaamismaksu on 2 % 

tontin hinnasta, joka hyvitetään ensimmäisen vuokranmaksun yhteydes-

sä. 

 

Tontin vuokraaminen 

 

Vuokrasopimus tehdään kun rakennustyöt on aloitettu ja sokkeli on val-

mis. Rakennuksen perustukset ovat valmiit silloin, kun sokkeli on ra-

kennusluvan mukaisessa laajuudessa ja korkeudessa valmis, ei kuiten-

kaan täytetty. Kaksikerroksisen rakennuksen perustukset ovat valmiit, 

kun välipohja on valmis. Asia todetaan sijaintikatselmuksella tai raken-

nusvalvontaviranomaisen erillisellä katselmuksella. 

 

Tontti on pitkäaikaisessa sopimuksessa (50 vuotta) vuokravapaa kolme 

(3) ensimmäistä vuotta ja vuokraprosentti on viisi (5). Vuokra on sidottu 

elinkustannusindeksiin lain sallimalla tavalla. 

 

Tontin osto 

 

Tontin voi ostaa koska tahansa vuokrakauden aikana sen jälkeen, kun 

vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty. Mansikka-

lan kaupunginosassa kortteleissa 3, 8 ja 9 ja Key East –yrityspuiston alu-

eella Pietarintien varressa olevat liikerakennusten tontit luovutetaan vain 

varaamalla ja vuokraamalla. Tontin ostaminen on mahdollista vain eri-

tyisistä syistä. Tontin hinta määräytyy ostoajankohdan hinnoittelun ja 

vuokrasopimuksessa olevien ehtojen mukaan. 

 

3.4.2.4 Liiketontit 

 

Liiketontit luovutetaan myymällä ja tontit hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

 

3.4.3 Tonttivaranto 

 

Kaupungilla on tällä hetkellä jaossa noin 100 omakotitonttia, joissa on 

valmis kunnallistekniikka ja jotka ovat rakennettavissa välittömästi. On-

gelmana on tonttien sijainti, sillä ne eivät sijaitse siellä, minne kysyntä 

kohdistuu. Kysyntä kohdistuu voimakkaimmin Vuoksen länsipuolelle ja 
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kaupungilla on tällä hetkellä siellä noin 40 kilpailukykyistä tonttia. Ny-

kyisen kysynnän vallitessa uusia asuntoalueita tulisikin avata niiden 

tonttimääristä riippuen joka toinen tai kolmas vuosi, jotta kilpailukyky 

säilyisi nykyisellä tasolla. Nykyiseen kaupunkirakennetta tiivistävään 

rakentamiseen on tämän hetkisellä kysynnällä mahdollisuuksia vielä 

noin vuoteen 2013 saakka, johon mennessä on tarkasteluun otettava 

kaupunkirakenteen mahdollinen hallittu laajentaminen.  

 

Rivitalotonttien osalta varanto on noin 10 kappaletta. Rivitalotonteissa 

tarjonta ja kysyntä eivät tällä hetkellä kohtaa toisiaan. Kysyntä kohdistuu 

voimakkaasti Imatrankosken ja Pässiniemen väliselle alueelle, jossa rivi-

talotontit alkavat olla rakennetut. Rivitalotonttien osalta on tekeillä selvi-

tys ongelman eri ratkaisutavoista. 

 

Kerrostalotonttien osalta varanto on hyvä. Tontteja on noin 20 kappalet-

ta, joista valtaosa sijaitsee kysyntäalueella Imatrankosken keskustan vä-

littömässä läheisyydessä.  

 

Teollisuustonteissa tilanne on hyvä. Kaupungilla on omistuksessaan 

kaikki tärkeät teollisuusalueet. Tonttien rakentuminen vaatii kunnallis-

tekniikan rakentamista. 

 

Liiketonteissa kaupunki omistaa keskeisimmät alueet, joihin uudisliike-

rakentaminen kohdistuu. Tonttien kaavoittamisessa ja luovutuksessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota olemassa olevien keskustojen kaupalli-

sen vetovoiman säilyttämiseen. Uutta liiketilaa vanhoihin keskustoihin ja 

niiden läheisyyteen syntyy asemakaavan muutoksilla, joissa kaupunki on 

mukana sopimuskumppanina.   

 

3.5 Maa- ja metsätalousmaa 

 

Kaupunki omistaa metsää n. 1.500 ha. Pääosa tästä, n. 95 %, on kaupun-

gin alueella. Muut osat ovat Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueilla. 

Metsätaloussuunnitelma kattaa n. 1.000 ha:n alueen. Suunnitelman ulko-

puolelle jäävät sellaiset asemakaava-alueet, jotka jo ovat asemakaavan 

mukaisessa käytössä tai joilla tällainen käyttö on lähitulevaisuudessa 

odotettavissa. Puunmyyntituloja on kertynyt viimeisen kolmenkymme-

nen vuoden aikana noin 3 miljoonaa euroa. 

 

Kaupungin metsien hoidossa on metsänhoidon ja taloudellisuuden rin-

nalle tärkeydessä noussut metsien moninaiskäyttö. Kaava-alueilla ja taa-

jamien läheisyydessä maiseman ja sen monimuotoisuuden huomioimi-

nen ovat myös etusijalla. 

 

Puutavaran myynti noudattaa vuotuista kasvua, joka on 3.000 m
3
/v. 

 

Pelloista osa on metsitetty erilaisilla taimilla tavoitteena monimuotoinen 

suomalainen maisema. Viljelyskelpoisia peltoja kaupungilla on noin 150 

ha. Taajamien läheisyydestä johtuen nämä pellot on haluttu pitää viljel-

tyinä maisemallisista ja kaupunkikuvallisista syistä. 
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3.6 Sopimusmenettely 

 

Maapolitiikan hoidossa ovat käytössä keinot vapaaehtoisesta kaupasta 

lainsäädännössä säädettyihin keinoihin. Merkittävin keinovalikoima löy-

tyy Maankäyttö- ja rakennuslaista, johon on sisällytetty lunastus-, maan-

käyttösopimus-, kehittämiskorvaus-, kehittämisalue- ja rakentamiskeho-

tusmenettelyt. 

 

Edellä mainituista menettelyistä on lunastamisen jälkeen yleisimmin 

käytetty menettely ollut maankäyttösopimus, jota on käytetty silloin, kun 

kaupunki kaavoittaa yksityisen omistamaa maata. Periaatteena on, että 

kaupunki ei peri maanomistajalta korvausta, eikä edellytä maankäyttö-

sopimuksen tekemistä silloin, kun rakennusoikeuden lisäys on enintään 

yhden omakotitontin rakennusoikeuden verran tai arvonnousu vastaa 

enintään 100 k-m²: n suuruisen rakennusoikeuden lisäystä. Maankäyttö-

sopimusten korvausperusteisiin kaupunginhallitus voi erityisistä syistä 

myöntää poikkeuksen. 

 

Kehittämiskorvausmenettelyä on mahdollista käyttää silloin, kun maan-

käyttösopimuksiin ei maanomistajien kanssa päästä. 

 

Kehittämisalueeksi nimetylle alueelle voidaan määrätä esimerkiksi etu-

ostomenettelyn helpottamiseksi pienempi pinta-alaraja kuin normaalisti. 

Tämä antaa kunnalle lisämahdollisuuden maanomistuksensa lisäämiseen 

alueella ja sitä kautta vauhdittaa alueen kehittämistä. Kehittämisalueeksi 

sopivia alueita ei Imatralla käytännössä ole. 


