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Tekninen keskus, geodeetti Juha Iivonen 13.2.2018

Hankkeen taustaa

Kangasalan kunnanhallitus on 19.12.2016 § 366 päättänyt hyväksyä seu-
dulliset maapoliittiset periaatteet tukemaan Tampereen kaupunkiseudun
rakennesuunnitelman toteuttamista. Tampereen kaupunkiseudun rakenne-
suunnitelma 2040 on hyväksytty Kangasalan kunnanvaltuustossa 9.2.2015
§ 15.

Seudullisten maapoliittisten periaatteiden tavoitteina on mahdollistaa väes-
tönkasvu, edistää täydennysrakentamisesta, keskustojen kehittymistä sekä
yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja taloudellisuutta, luoda edellytyksiä
elinvoimaa vahvistavalle yritys- ja toimitilarakentamiselle, lisätä maankäy-
tön monipuolisuutta sekä vahvistaa seudun vetovoimaa ja houkuttelevuut-
ta.

Asuntorakentamisen osalta kyseisissä seudullisissa periaatteissa tavoit-
teeksi mainitaan riittävä ja houkutteleva asuntorakentaminen sekä hallin-
tamuodoltaan monipuolinen asuntotuotanto. Lisäksi maapolitiikassa tulee
korostaa maan hintatason pitämistä vakaana sekä asuntotuotannon järjes-
tämistä kohtuuhintaan. Elinvoimaista maapolitiikkaa leimaa pitkäjänteisyys,
prosessien saumattomuus ja osapuolten välinen yhteistyö.

Täydennysrakentamisessa on korostettu tiiviimmin rakentamista kiinteistö-
kehityskohteissa. Lopputuotoksena on ollut pääasiassa kerros- ja rivitalo-
kohteita, joilla rakentamista ja rakenteen tiivistämistä onkin saatu viime
vuosina vauhditettua erittäin tehokkaasti. Maankäyttösopimus on ollut kaik-
kien osapuolten kannalta erittäin toimiva työkalu jo nykyisin periaattein.

Viime vuosien taloudellisten muutosten ja erilaisten vaihtuvien asumistren-
dien myötä on tullut tarve uudenlaiselle asumiselle, jossa voidaan yhdistää
rivi- ja kerrostaloasumisen helppous sekä omakotiasumisen yksityinen
rauha. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Valkeakosken kaupungin kevään
ja kesän 2017 aikana järjestämä pikkutalonäyttely, joka veti sekä rakentajia
että messukävijöitä. Tonttien koot voivat olla jopa 300 - 500 neliömetriä ja
talojen koot 60 - 100 asuntoneliömetriä. Pikkutaloille on kysyntää koko
Suomessa. Valkeakoskella pikkutalotontit on myyty nopeasti.

Kunnanhallituksessa hyväksyttyjen seudullisten maapoliittisten toimintata-
pojen pääperiaate on täydennysrakentamista tukeva maapolitiikka, jolloin
nykyinfra ja palvelut saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.
Täydennysrakentaminen on paitsi taloudellisesti järkevää, myös ekologi-
sesti kestävää. Kangasalan valtuustossa hyväksytyssä seudullisessa ra-
kennesuunnitelmassa 2040 korostetaan vahvasti myös myönteisiä ilmasto-
vaikutuksia ja kasvihuonepäästöjen minimoimista. Lisäksi nykyistä raken-
netta tiivistämällä säästetään laajoja yhteisiä luontoalueita, joka voidaan
katsoa myös merkittäväksi seudulliseksi vetovoimatekijäksi.

Asuinalueiden tiivistämisprojektin käynnistäminen

Kangasalla on Valkeakosken tavoin tarve varautua trendien muutokseen ja
tarjota erilaisia ratkaisuja asuntovaihtoehtoja pohtiville kaupunkilaisille ja
kaupunkiin muuttaville. Valtaosa pientaloasumisen tonttivarannosta, ja
etenkin piilevästä tonttivarannosta on yksityisessä omistuksessa. Kunnan
mahdollisuus tarjota täysin kysyntää vastaavia tontteja on rajallinen, vaik-
kakin kaavahankkeita on vireillä Urheilutiellä ja Liuskekujalla. Piilevä tontti-
varanto on syytä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan uuden tyyppiseen



pientaloasumiseen. Kangasalan kaupungin on aiheellista antaa projektin
avulla selkeät ehdot, joiden mukaan yksityiset tontinomistajat voivat jakaa
tonttinsa useampaan osaan myytäväksi tai luovutettavaksi uusille omistajil-
le.

Tontin jakaminen yksittäisin kaavamuutoksin on jo nykyisellään mahdollis-
ta, mikäli se yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää. Projektin tarkoi-
tuksena on, että liitteen mukaisilla alueilla omakotitontti voidaan tontinomis-
tajan hakemuksesta jakaa useammaksi tontiksi seuraavin edellytyksin:

- Asemakaavan mukainen tontti sijaitsee liitekarttaan merkityllä, joukko-
liikenteen laatukäytävään tukeutuvalla alueella, paitsi jos alue keskei-
sen sijaintinsa vuoksi soveltuu vielä tehokkaampaan rakentamiseen

- Tontin tai sen lähiympäristön nykyinen asemakaava on hyväksytty yli 8
vuotta sitten.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että palvelu ei kohdistu asemakaavoittamat-
tomille rakennuspaikoille.

Mikäli edellytykset täyttyvät, voidaan kaavamuutos käynnistää seuraavin
ehdoin:

- Jakamisessa noudatetaan kaavamuutostaksaa siten, että jakaminen
kahtia on vähäinen kaavamuutos (4000 €), jakaminen useampaan
osaan on vähäistä suurempi (6000 €)

- Mikäli tonttien yhteenlaskettu asuntorakennusoikeus ylittää 500 m2,
laadittavassa kaavoitussopimuksessa kunta myöntää 50 % alennuksen
maapoliittisen ohjelman mukaisesta korvauksesta

Palvelua on tarkoitus markkinoida julkisesti esimerkiksi lehti-ilmoituksin ja
uutisin, sekä kohdennetusti esimerkiksi järjestämällä asuinalueille erillisiä
tiedotusiltamia. Tonttikohtainen kohdennettu yhteydenotto on myös luon-
nollisesti resurssien puitteissa mahdollinen.

Projekti ei ole ristiriidassa Kangasalan maapoliittisen ohjelman kanssa, ei-
kä kaupungin omaa ohjelmaa näin ollen ole tarvetta muuttaa. Omakotitalo-
tyyppistä rakentamista tehokkaammissa kohteissa sovelletaan maapoliittis-
ta ohjelmaa.

Tontin jakaminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava-
hanke, jossa tulee ottaa huomioon kaikki lainmukaiset asemakaavaproses-
siin liittyvät velvoitteet ja edellytykset. Kangasalan kaupungilla on näiden
edellä mainittujen ehtojen pohjalta oikeus hylätä tai hyväksyä tontinomista-
jan hakemus.

Projektin tuottaessa toivottuja tiivistämisen toimenpiteitä, on luontainen jat-
kumo tehdä toimintatavasta jatkuva.

Liitteet
Liite Kh 11, Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040
Liite Kh 12, Rakennesuunnitelman toteuttamisen maapoliittiset toimintata-
vat
Liite Kh 13, Karttarajaus tontin kahtiajakamista tiiviimmästä asumisesta

Kaupunginjohtaja 15.2.2018

Kaupunginhallitus päättää,

1. että pientaloalueiden tiivistämisprojekti käynnistetään,



2. että tiivistämisessä noudatetaan esittelytekstissä mainittuja
edellytyksiä ja ehtoja.

Kaupunginhallitus 19.2.2018 § 41

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Tiedoksi: Toimistosihteeri Liisa Rasila, suunnittelijaharjoittelija Soile Lehti-
nen, kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, tekninen johtaja Mikko Ilkka
Lisätiedot: Geodeetti Juha Iivonen, puh. 050 596 9125


