
TONTINJAKOPALVELU



Tontinjaon edellytykset

• Tontti sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän alueella

• Tontin tai sen lähiympäristön asemakaava on hyväksytty yli 8 
vuotta sitten (tarkista kaavayhdistelmästä)

• Poikkeuksena tästä alueet, jotka keskeisen sijaintinsa vuoksi 
sopivat vielä tehokkaampaan eli rivitalo- tai 
kerrostalorakentamiseen. Palvelu ei myöskään kohdistu 
asemakaavoittamattomille rakennuspaikoille.

https://paikkatieto.sweco.fi/maps/kangasala/kartta?startExtent=24494890.598756,6807037.0345029,24538673.335925,6833646.0137087&visibleBackgroundLayer=&visibleLayers=Asemakaava-alueiden rajat ja m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset,Asemakaavayhdistelm%C3%A4,Kuntajako,Taustakartat&initialLayerOrder=Taustakartta_1milj,Taustakartta_100000,Maastokartta,Rakennukset_alueet/Vesistot_Alueet/Vesistot_pisteet/Vesistot_viivat/Korkeuskayrat/Oletus/Maanpinta_viivat/Maanpinta_pisteet/Anno_Maanpinta_Teksti/Kasvillisuus_viivat/Kasvillisuus_pisteet/Rautatie_viivat/Rautatie_pisteet/Tietoliikenneverkot_viivat/Tietoliikenneverkot_pisteet/Kaasujohtoverkot_viivat/Kaasujohtoverkot_pisteet/Kaukolampojohtoverkot_viivat/Kaukolampojohtoverkot_pisteet/Sahkojohtoverkot_viivat/Sahkojohtoverkot_pisteet/SJV_Tekstit/Sahko_Jannite/Jarven_lammen_nimi/Asutuskeskuksen_nimi/Joen_nimi_joki/Kadun_tien_nimi_pieni/Paikkan_nimi/Saari_nimi/Suo_nimi/Tilan_talon_nimi/Vuori_nimi/Paikannusjarjestelmat_Pisteet/Paik_Pisteet_nro/Tieliikenneverkot_viivat/Tieliikenneverkot_pisteet/Rakenteet_viivat/Rakenteet_pisteet/Rakennukset_viivat/Anno_Rak_Selite/Pintamerkit_viivat/Pintamerkit_pisteet,Kuntajako,Strateginen yleiskaava 2040,virallinen_osa_aluejako,Kunnan_maaomaisuus_kiinteistot/Kunnan_maaomaisuus maara_alat,Kiinteistorajat,Teiden nimet,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_strateginen_yleiskaava,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_osayleiskaava,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_rantaosayleiskaava,Rantaosayleiskaava,Asemakaavayhdistelm%C3%A4,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_KAAVOJEN_IK%C3%84,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_KAAVASELOSTUS,Kaavam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset_VISUAALIN


Tontinjaon hyödyt

• Tontinjakaminen on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun 

vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen rakennuspaikan 

naapurista. 

• Vanhemmat voivat myös rakentaa itselleen uuden eläkepäivien 

kodin ja myydä vanhan rakennuksen pois.

• Lohkottavan tontin myyntituloilla voi rahoittaa oman kodin 
remonttia.

• Lisätuloja voi hankkia myös rakentamalla itse ja laittamalla uusi 

talo vuokralle.

• Asuminen helpottuu, kun hoidettavaa pihaa on vähemmän.

• Kun alueelle saadaan lisää asukkaita, paranee lähipalveluiden ja 

joukkoliikenteen kannattavuus.



Tontinjaon kaavoituskustannukset

• Kaavoituskulut 4000 €, kun tontti jaetaan kahtia 
(eikä kokonaisrakennusoikeus ylitä 500 kem2)

• Kaavoituskulut 6000 €, kun tontti jaetaan useampaan osaan 
(eikä kokonaisrakennusoikeus ylitä 500 kem2)

• Kulut peritään kahdessä erässä: puolet kaavamuutoksen 
käynnistyessä ja puolet kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.
• (Ennakkosuoritus palautetaan, jos kaavamuutosta ei hyväksytä.)

• Lisäksi kuulutuskustannukset 200 €/kuulutus

• Jos rakennusoikeuden määrä ylittää 500 kem2, laatii kaupunki 
kiinteistönomistajan kanssa maankäyttösopimuksen. Tarkempaa 
tietoa asiasta saa kaupungin geodeetilta.



Muut kustannukset

• Maanmittauslaitoksen lohkomiskustannukset n. 870 € + lainhuuto 
119 €/kiinteistö 

• varmistettava Maanmittauslaitokselta:

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-
maanmittauslaitoksesta/hinnasto

• Kiinteistöveron korotus, jos tonttia ei rakenneta, eikä myydä

• Esim. vuonna 2018 vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 
0,43% ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2%

• Mahdollinen myyntivoittovero lohkottavan tontin myynnistä                     

• varmistettava Verohallinnosta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/hinnasto
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/


Esimerkkejä 1

Yhden tontin jakaminen 

kahteen,

kolmeen

tai useampaan osaan



Yhden tai useamman 

uuden tontin muodostaminen 

yhdessä naapurien kanssa

Esimerkkejä 2



Talovalmistajien pikkutalotarjontaa

ainoakoti.fi/talomallit

www.aitopuu.fi

www.jukkatalo.fi/talomallit

www.kastelli.fi/fi/talomallisto

www.kontutalo.fi

www.mammuttikoti.fi/fi/mallisto

www.minihouse.fi

www.omatalo.com/talot

yksiopuutarhassa.fi

http://www.jukkatalo.fi/mallisto/pikkujukka/33-10m/
http://www.jukkatalo.fi/mallisto/pikkujukka/33-10m/
https://www.kastelli.fi/fi/talomallisto/talomallit-omakotitalo/cubic/cubic-84104/
https://www.kastelli.fi/fi/talomallisto/talomallit-omakotitalo/cubic/cubic-84104/
http://www.minihouse.fi/
http://www.minihouse.fi/
http://www.kontutalo.fi/
http://www.kontutalo.fi/
http://www.omatalo.com/talot/primus-56/
http://www.omatalo.com/talot/primus-56/
http://www.jukkatalo.fi/mallisto/talokirja/94-11m/
http://www.jukkatalo.fi/mallisto/talokirja/94-11m/
https://www.mammuttikoti.fi/fi/mallisto/paivansade/
https://www.mammuttikoti.fi/fi/mallisto/paivansade/
http://ainoakoti.fi/talomallit/ainoa-idea-kaupunki-115/?sf_data=all&_sft_huoneistoala=100
http://ainoakoti.fi/talomallit/ainoa-idea-kaupunki-115/?sf_data=all&_sft_huoneistoala=100
ainoakoti.fi/talomallit
http://www.aitopuu.fi/
http://www.jukkatalo.fi/talomallit
http://www.kastelli.fi/fi/talomallisto
http://www.kontutalo.fi/
http://www.mammuttikoti.fi/fi/mallisto
http://www.minihouse.fi/
http://www.omatalo.com/talot
yksiopuutarhassa.fi


Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Selvitetään yhdessä tonttisi 
mahdollisuudet

Tontinjakopalvelu

tontinjako@kangasala.fi

https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/tontinjakopalvelu/
mailto:tontinjako@kangasala.fi

