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Finansministeriets förordning

1062/2014

om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. i lagen
om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lag 812/2013:

Allmänna bestämmelser

1 §
Vid bestämmandet av byggnaders återan-

skaffningsvärden används följande medelvär-
den per kvadratmeter och kubikmeter. Om en
byggnads byggnadsstandard avviker väsent-
ligt från den genomsnittliga byggnadsstan-
darden, ska dessa värden enligt prövning hö-
jas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §
Med byggnadens areal avses i denna för-

ordning den areal i vilken inräknats arealerna
enligt yttre mått av samtliga våningar, källare
och värmeisolerade vindsrum. I arealen in-
räknas inte balkonger, utrymmen under
skyddstak eller utrymmen där den fria höjden
understiger 160 cm.

3 §
Arealerna av kontors-, social-, lager- och

parkeringsutrymmen beräknas enligt inre
mått. Arealen av en hisstrumma beräknas
genom att arealen av hisstrummans botten
multipliceras med det antal våningar som
hisstrumman genomlöper. I byggnadens vo-
lym inräknas både varma och kalla utrymmen
beräknade enligt yttre mått. Byggnadens ge-
nomsnittliga våningshöjd fås genom att voly-
men divideras med arealen. Vid bestämman-

det av återanskaffningsvärdena beaktas en-
dast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader

4 §
Med småhus avses egnahemshus, parhus

eller radhus, där ingången till bostadslägen-
heterna i allmänhet har ordnats direkt från
marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §
Grundvärdet av arealen i småhus är 631,32

euro/m2.
Om den bärande konstruktionen är av trä

och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av arealen 503,64 euro/m2.

Om den bärande konstruktionen är av trä
och byggnaden har blivit färdig under åren
1960—1969, är grundvärdet av arealen
569,83 euro/m2.

Grundvärdet justeras utifrån byggnadens
egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) om byggnadens areal är
— över 60 m2, men högst 120 m2, avdras

från grundvärdet 1,077 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(60 m2)

— över 120 m2, är nedsättningen från
grundvärdet 64,62 euro/m2,



2) om byggnaden saknar
— vattenledning och avlopp, är nedsätt-

ningen 40,68 euro/m2

— centralvärme, är nedsättningen 46,09
euro/m
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euro/m2.
— elektricitet, är nedsättningen 24,35

euro/m2

6 §
Om ytorna i byggnadens källarutrymmen

inte är slutligt behandlade och dessa utrym-
men huvudsakligen används som lager, an-
vänds för källaren som arealens värde 216,61
euro/m2.

7 §
Med bostadshöghus avses bostadsbyggna-

der som omfattar minst två våningar och flera
bostadslägenheter och där det finns särskilda
ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §
Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är

631,32 euro/m2.
Om den bärande konstruktionen är av trä

och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av arealen 503,64 euro/m2.

Grundvärdet justeras utifrån byggnadens
egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) om byggnaden har hiss, är tilläggsvär-
det 26,72 euro/m2,

2) om byggnadens areal per lägenhet är
— över 80 m2, men högst 120 m2, avdras

från grundvärdet 1,619 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(80 m2)

— över 120 m2, är nedsättningen 64,76
euro/m2,

3) om byggnadens våningsantal källaren
medräknad är

— 3 våningar, är tilläggsvärdet 32,88
euro/m2

— 4 våningar, är tilläggsvärdet 16,29
euro/m2

— 5 våningar, är tilläggsvärdet 0
— 6 våningar, är nedsättningen 16,29

euro/m2

— 7 våningar, är nedsättningen 32,88
euro/m2

— 8 våningar eller flera, är nedsättningen
49,17 euro/m2.

9 §
Med fritidsbostad avses byggnader som är

avsedda att användas i huvudsak för fritids-
bruk, såsom sommarstugor.

10 §
Grundvärdet av arealen i fritidsbostäder är

503,64 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) om byggnadens areal är
— över 10 m2, men högst 70 m2, avdras

från grundvärdet 3,292 euro för varje kva-
dratmeter som överstiger den nedre gränsen
(10 m2)

— över 70 m2, är nedsättningen 197,52
euro/m2,

2) om byggnaden är vinterbonad, är til-
läggsvärdet 42,09 euro/m2,

3) om byggnaden har veranda, är tilläggs-
värde per verandakvadratmeter 83,93 euro.

11 §
Om byggnaden har elektricitet, höjs dess

värde med 335,75 euro ökat med 7,326 euro
för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden
har:

— avlopp 503,64 euro
— vattenledning 631,32 euro
— WC 834,64 euro
— bastu 834,64 euro.

12 §
Bostadsbyggnader som till storlek, an-

vändningssätt eller byggnads- eller utrust-
ningsstandard väsentligt avviker från sedvan-
liga fritidsbostäder anses vara småhus.

13 §
Med ekonomi- och garagebyggnader avses

särskilda bastubyggnader och särskilda eko-
nomi- och garagebyggnader.

Om en ekonomi- och garagebyggnad är
värmeisolerad och även i övrigt till sin kon-
struktion representerar en byggnad avsedd
för långvarigt bruk, är värdet 411,42 euro/m2.

Värdet av en oisolerad ekonomi- eller ga-
ragebyggnad med lätt stomme är 214,24
euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig
före år 1970, är dess värde 167,90 euro/m2.
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Kontorsbyggnader

14 §
Med kontorsbyggnader avses byggnader

vars utrymmen i huvudsak är byggda att an-
vändas som kontorsutrymmen eller som i hu-
vudsak används som kontor.

15 §
Grundvärdet av arealen i kontorsbyggna-

der är 874,86 euro/m2.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) våningshöjd
— om byggnadens genomsnittliga vå-

ningshöjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m,
ökas grundvärdet med 17,966 euro för varje
5 cm som överstiger den nedre gränsen
(3,2 m)

— om våningshöjden är över 3,5 m, är
tilläggsvärdet 107,80 euro/m2,

2) byggnadens form
— om samtliga våningar i byggnaden är

till sin grundform likadana rektanglar och
bottenvåningen har endast smärre indragnin-
gar eller utbyggnader, är nedsättningen 89,84
euro/m2

— om byggnaden till sin form är en rela-
tivt enkel rektangel eller L-formad, men en
del av byggnaden är upphöjd på pelare eller
de nedersta våningarna är butiks- eller parke-
ringsvåningar som är större än de egentliga
kontorsvåningarna, är nedsättningen 0

— om en byggnad till sin form avviker
från det sedvanliga, till sin grundform är H-,
T- eller U-formad eller bottenvåningen är
mer än två gånger större än övriga våningar,
är tilläggsvärdet 46,09 euro/m2,

3) lager- och parkeringsutrymmen
— om den sammanlagda arealen av lager-

och parkeringsutrymmen utgör mer än
20 procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 54,61 euro/m2

— om den sammanlagda arealen av lager-
och parkeringsutrymmen utgör minst 5 pro-
cent, men högst 20 procent av byggnadens
areal, är nedsättningen 0

— om mindre än 5 procent av byggnadens
areal utgörs av lager- och parkeringsutrym-
men, är tilläggsvärdet 35,94 euro/m2,

4) hissar

— om det i byggnaden inte finns hiss eller
hisstrummornas sammanlagda areal utgör
högst 0,5 procent av byggnadens areal, är
nedsättningen 70,94 euro/m2

— om hisstrummornas sammanlagda areal
utgör över 0,5 procent och högst 1 procent av
byggnadens areal, är nedsättningen 0

— om hisstrummornas sammanlagda areal
överstiger 1 procent av byggnadens areal, är
tilläggsvärdet 109,00 euro/m2,

5) luftkonditionering
— om det i byggnaden inte finns maskinell

luftkonditionering eller endast maskinell in-
sugning eller utblåsning av luft, är nedsätt-
ningen 70,94 euro/m2

— om det i byggnaden finns maskinell
insugning och utblåsning av luft, är nedsätt-
ningen 0

— om luftkonditioneringen i rummen utö-
ver vad som anges ovan kan regleras särskilt
och luften behandlas i avsevärd grad t.ex.
genom fuktning eller avkylning, är tilläggs-
värdet 89,84 euro/m2.

Butiksbyggnader

16 §
Med butiksbyggnader avses byggnader

som huvudsakligen innehåller butiksutrym-
men.

17 §
Grundvärdet av volymen i butiksbyggna-

der är 269,55 euro/m3.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) om byggnadens volym är
— över 700 m3, men högst 2 500 m3,

avdras från grundvärdet 3,292 euro för varje
100 m3 som överstiger den nedre gränsen
(700 m3)

— över 2 500 m3, men högst 10 000 m3,
avdras från grundvärdet 3,292 euro för varje
100 m3 som överstiger 700 m3 upp till
2 500 m3 och 0,426 euro för varje 100 m3

som överstiger 2 500 m3

— över 10 000 m3, är nedsättningen 91,15
euro/m3,

2) om källarens och annanstans än i källa-
ren belägna lagerutrymmens andel av bygg-
nadens areal är över 20 procent, men högst
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40 procent, avdras från grundvärdet
1,382 euro för varje procentenhet som över-
stiger den nedre gränsen (20 procent)

— över 40 procent, är nedsättningen 27,64
euro/m3,

3) om byggnadens genomsnittliga vå-
ningshöjd är

— minst 3 m, men högst 6,2 m, avdras
från grundvärdet 2,175 euro för varje 10 cm
som överstiger den nedre gränsen (3 m)

— över 6,2 m , är nedsättningen 69,60
euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar,
källaren medräknad, är tilläggsvärdet 21,29
euro/m3.

Om butiksbyggnadens bärande struktur är
av trä och byggnadens volym under 2 000 m3

och byggnaden har blivit färdig före år 1960,
är grundvärdet av volymen 209,24 euro/m3.
En sådan byggnads grundvärdet justeras inte
med de nedsättningar som avses i 2 mom.
1 punkten och som beräknas utifrån volymen.

Industribyggnader

18 §
Med industribyggnader avses produktions-

och lagerbyggnader för industriändamål och
därmed jämförbara byggnader, såsom repara-
tionsverkstäder, servicestationer, målarverk-
städer, verkstäder, småindustribyggnader, ba-
gerier och kvarnar.

19 §
Grundvärdet av volymen i industribyggna-

der är 105,18 euro/m3.
Grundvärdet justeras utifrån byggnadens

egenskaper med följande tilläggsvärden och
nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga vå-
ningshöjd är

— över 3,8 m, men högst 5,8 m, avdras
från grundvärdet 5,324 euro för varje 0,5 m
som överstiger den nedre gränsen (3,8 m)

— över 5,8, men högst 8,8 m, avdras från
grundvärdet 5,324 euro för varje 0,5 m som
överstiger 3,8 m upp till 5,8 m och
2,674 euro för varje 0,5 m som överstiger
5,8 m

— över 8,8 m, är nedsättningen 37,34
euro/m3,

2) uppvärmning och vattenledning i enlig-
het med vad som närmast motsvarar byggna-
dens egenskaper

— om byggnaden i huvudsak är en icke
uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller
kontorsutrymmen, är nedsättningen 30,03
euro/m3

— om antal vattenposter i byggnaden är
ringa, social- och kontorsutrymmena utgör
sammanlagt högst 3 procent av byggnadens
areal och byggnaden i huvudsak är icke upp-
värmd, är nedsättningen 18,92 euro/m3

— om byggnaden i huvudsak är ett indu-
striutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet
inte värms upp över 18°C, samt social- och
kontorsutrymmena utgör sammanlagt över
3 procent, men mindre än 15 procent, av
byggnadens areal, är nedsättningen 0

— om temperaturen i byggnadens produk-
tionsutrymmen i allmänhet överstiger 18°C,
social- och kontorsutrymmena utgör minst
15 procent av byggnadens areal eller mer än
30 procent av byggnadens areal utgörs av s.k.
våtutrymmen och det i byggnaden finns ett
automatiskt brandsläckningssystem, är til-
läggsvärdet 18,44 euro/m3,

3) luftkonditionering och belysning i en-
lighet med vad som närmast motsvarar bygg-
nadens egenskaper

— om det i byggnaden inte finns maskinell
luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns
endast allmän belysning och social- och kon-
torsutrymmena utgör sammanlagt högst
3 procent av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 18,92 euro/m3

— om det i byggnaden finns maskinell
insugning eller utblåsning av luft, belys-
ningen är i huvudsak allmän belysning och
social- och kontorsutrymmena utgör sam-
manlagt mer än 3 procent, men mindre än
15 procent, av byggnadens areal, är nedsätt-
ningen 0

— om det i byggnaden finns maskinell
såväl insugning som utblåsning av luft, gott
om punktbelysning vid arbetsställena, social-
och kontorsutrymmena utgör sammanlagt
minst 15 procent av byggnadens areal och det
i byggnaden finns ett automatiskt branda-
larmsystem, är tilläggsvärdet 18,44 euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar,
är tilläggsvärdet 16,29 euro/m3,

5) om volymen i en byggnad med minst
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tre våningar är över 5 000 m3, men högst
10 000 m3, avdras från dess grundvärde
3,263 euro för varje 1 000 m3 som överstiger
den nedre gränsen (5 000 m3)

— över 10 000 m3, är nedsättningen 16,32
euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner

20 §
För värdering av annan byggnad än sådan

som hör till ovan uppräknade grupper an-
vänds värderingsgrunderna för närmast til-
lämplig byggnad. Om en byggnad har flera
användningsändamål, beräknas återanskaff-
ningsvärdet enligt det huvudsakliga använd-
ningsändamålet. Används dock en betydande
del av byggnaden för annat ändamål än det
huvudsakliga användningsändamålet, kan
byggnadens delar värderas särskilt.

21 §
Om en byggnad är av sådant slag att vär-

deringsgrunderna i 4—19 § inte alls kan til-
lämpas på den eller det är fråga om en kon-
struktion, anses återanskaffningsvärdet av en
sådan byggnad eller konstruktion vara
75 procent av byggnadskostnaderna för mot-
svarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra bygg-
nader i allmänt bruk används dock som det
återanskaffningsvärde som avses i 1 mom.,
om inte ett värde tidigare fastställts för dem
med tanke på förmögenhetsbeskattningen,
följande enligt 75 procent räknade genom-
snittliga byggnadskostnader per kvadratmeter
eller kubikmeter:

1) byggnader inom vårdbranschen
— centralsjukhus 1 309,92 euro/m2

— kretssjukhus 1 054,56 euro/m2

— hälsovårdscentraler och lokala sjukhus
976,50 euro/m2

— kommunalhem och ålderdomshem, kur-
anstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter,
sådana servicecentraler som omfattar både
servicehus och bostäder samt barnhem och
skolhem 858,29 euro/m2

— fängelser 224,62 euro/m3,
2) samlingsbyggnader
— teatrar, koncert- och kongressbyggna-

der 1 113,69 euro/m2: med teaterbyggnad av-
ses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är

byggda att användas som scen- och salongs-
utrymmen, i byggnaden finns också hall-,
köks-, café- och socialutrymmen, med teater-
byggnader likställs koncert- och kongress-
byggnader

— biblioteksbyggnader och arkiv 839,40
euro/m2: med biblioteksbyggnad avses en
byggnad i vilken den största delen av utrym-
mena upptas av en bibliotekssal, i byggnaden
kan också finnas utställnings-, kontors-, la-
ger- och socialutrymmen, arkiv likställs med
biblioteksbyggnader

— museer och konstgallerier 782,63
euro/m2: med musei- eller konstgalleribygg-
nad avses en byggnad i vilken det huvudsak-
ligen finns utställningslokaler och lager samt
i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och
bostadsutrymmen

— församlingshem 976,50 euro/m2: med
församlingshem avses församlingsbyggnader
som i huvudsak är byggda för att användas
som samlings- och klubbrum, i byggnaden
finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, so-
cial-, köks- och bostadsutrymmen

— ungdomsgård 886,67 euro/m2: utrym-
mena i en ungdomsgård är huvudsakligen
byggda för att användas som allaktivitetslo-
kaler, i byggnaden kan också finnas café-,
köks- och socialutrymmen

— moderna kyrkobyggnader 1 411,59
euro/m2: i en kyrkobyggnad finns kyrko- och
församlingssalar samt klubb-, köks-, kon-
tors-, skydds- och bostadsutrymmen

— träkyrkor och före år 1950 byggda sten-
kyrkor 245,92 euro/m3

— allaktivitets- och idrottshus 858,29
euro/m2: utrymmena i idrottshusen består till
största delen av motions- och konditionssalar,
dessutom finns det i byggnaderna kontors-,
samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och om-
klädningsutrymmen

— stadion- och läktarbyggnader 837,05
euro/m2: med läktarbyggnad avses en bygg-
nad i vilken det också finns tvätt-, omkläd-
nings-, vistelse- och hallutrymmen,

3) undervisningsbyggnader
— grundskole- och gymnasiebyggnader

948,16 euro/m2

— yrkesskolor och andra yrkesläroanstal-
ter samt kurscentraler 886,67 euro/m2

— högskolor, universitet och forsknings-
anstalter 976,50 euro/m2,
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4) byggnader för trafik och andra byggna-
der

— buss-, järnvägs-, flygstations- och
hamnterminaler 1 019,10 euro/m2: gamla sta-
tionsbyggnader av trä likställs med småhus

— moderna terminalbyggnader som över-
stiger 10 000 brutto-m2 1 442,34 euro/m2

— telekommunikationsbyggnader 617,16
euro/m2: telekommunikationsbyggnader är
t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggna-
der, utöver utrymmen för anläggningar kan
det i byggnaden finnas bostads-, kontors- och
lagerutrymmen

— kasernbyggnader 657,33 euro/m2: om
en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess
värde 529,64 euro/m2

— brandstationsbyggnader 837,03

euro/m2: om en brandstationsbyggnad är
byggd av trä, är dess värde 749,56 euro/m2

— vattentorn över 750 m3 vatten 562,75
euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten
749,56 euro/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna
för vattentorn innefattar inte byggnadskostna-
derna för eventuella andra utrymmen i vat-
tentornet eller för hissar.

Ikraftträdande och tillämpning

22 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2015.
Förordningen tillämpas vid bestämmandet

av beskattningsvärdet av byggnader och kon-
struktioner för år 2014.

Helsingfors den 12 december 2014

Finansminister Antti Rinne

Lagstiftningsråd Jukka Vanhanen

6 1062/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


