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Kaavarunko Osayleiskaava 

KYTKIN 

Kankaan  yhteisjärjestelyt 
Palveluyhtiö 

Aurinkosähkön edistäminen 

selvitykset 

VIISAS KANGAS 
valokuituverkko 

tontinluovutusehdot 

Asemakaavat 2013-2038 

2011 2012 2013 2014 

Arkkitehtuurikilpailu 

Uutta osallistumista 

Kunnallistekniikan yleissuunnittelu 

Tapahtumatoiminta 

Avoimet ovet 

Työpaikkakonsepti 

%-kulttuuri 

Kulttuurivisio Sähköinen tunnistautuminen 
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2015 Piippurannan AK 

Laatuaapinen 

Kunnallistekniikan 
rakennussuunnittelu 

VPT:n AK 

Arkkitehtuurikilpailu 

Vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutuskilpailu 
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• vuoteen 2025   
• 3000 asukasta 

– 145 000 k-m2 
asumisen 
rakennusoikeutta 

 
• Kokonaisuudessaan 

5000 asukasta  
 

• Uuden Kankaan 
työpaikkatavoite 
2100 kpl,  

– 85 000 k-m2 
työpaikkaintensiivisiä  
toimintoja, toimistoja, 
palveluja ja toimitilaa  
 

• Hybridi Kangas      
335 000 k-m2  

– Asuminen + työpaikat 
synnyttävät 
lähipalveluja 
 

• Sosiaalisesti ja 
demografisesti 
tasapainoinen alue 

– 30 % muuta kuin 
kovan rahan asumista 

P 

P 

P 

P 



Vanhan paperitehtaan (VPT) 
tontinluovutus- ja toteutuskilpailu 

• VPT:n tontinluovutus ja toteutuskilpailu 2012-2014 
– Tavoitteena löytää VPT:lle kehittäjä ja koko Kankaan rakentamiseen 

pitkäaikaiset kumppanit 
– VPT:n kehittäminen samanaikaisesti alueen muun toteuttamisen kanssa 

(investoinnin kokonaisarvio n. 50 - 70 M€) 
 

• Kumppanien perustettavaksi kehitysyhtiö, joka: 
– ostaa VPT:n 2,25 M€ hintaan 
– kehittää VPT:ta työpaikkojen, palvelujen ja asumisen keskittymäksi 
– osakkaat saavat ostaa asuinrakentamisen tontit vyöhykehintaan 

vaiheittain (pl. 30% kaupungin varaus) 
– velvoitetaan toteuttamaan työpaikkarakentamista 25% sydämen 

työpaikkarakentamisen varannosta (VPT:n lisäksi) 
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Kilpailun eteneminen 
• Kankaan entisen paperitehtaan kehittäjän etsiminen käynnistettiin 

kaupunginhallituksen  4.6.2012 päätöksen mukaisesti. 
 

• Kaupunginhallituksen päätöksen 12.11.2012 mukaisesti 
käynnistettiin Kankaan vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja 
toteutuskilpailu  
 

• Toteutuskilpailuun osallistui 6 yritystä, joista vain Skanska jätti 
kilpailuohjelman mukaisen tarjouksen 
 

• Skanskan kanssa tehtiin kesällä 2013 hankekehityssopimus 
– Skanska on Kehitysyhtiön osakkaana  
– Kaupungin edellytetään löytävän Skanskan lisäksi yhden tai useamman 

kumppanin perustettavalle kehitysyhtiölle. 
 

 Neuvotteluissa on saatu aikaan Toteutussopimus 26.8.2014 
Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy:n kanssa. 
– Käsittelyt meneillään osapuolten päätöksentekoelimissä 
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Toteutussopimus 
 

• Kehitysyhtiön osakkaat: 
– Skanska Talonrakennus Oy 45% 
– YIT Rakennus Oy 45% 
– Jyväs-Parkki Oy 10% 

 
• Kehitysyhtiön osakkaista Skanska ja YIT 

– kehittävät VPT:ta 
– osallistuvat Kankaan kumppanuuskaavoitukseen ja Viisaan Kankaan kehittämisprojekteihin 
– toteuttavat asuntorakentamisesta 70%  
– toteuttavat  25% uudesta työpaikkarakentamisesta 

 
• Neuvottelutavoitteiden mukainen tulos 

– Jyväs-Parkin 10% osuus omistuspohjasta poikkeaa tavoitteista 
• Pysäköinnin yhteisjärjestelymallin varmistaminen 
• Kehitysyhtiön dynamiikka, kumppaneiden toive  

 
• Sopimuksen osana Kankaan Palveluyhtiön perustaminen 

– KV:n  päätös Kankaan yhteisjärjestelyjen periaatteet 24.4.2014 
• ja sitoutuminen %-kulttuuriin 



• YIT on Kankaalla alueen jo 
maanomistajana  

– osti vuonna 2010 M-realin jäljelle 
jääneet maat Kankaalla  

 
• YIT:n mukaantulo ja sitoutuminen VPT:n kehittämiseen edellyttää 

aiesopimusta kaupungin kanssa  
– omistamiensa maa-alueiden luovuttamisesta kaupungille ja 
– lähdöstään mukaan Kankaan kehitysyhtiöön 

 
• Aiesopimuksen sisältö 

– YIT ostaa yhtenä kehitysyhtiön osakkaana kaupungilta Vanhan paperitehtaan 
– Maksuvälineenä YIT luovuttaa kaupungille Kankaan ”reuna-alueet”, yht. 5,4 

ha ja rak.oikeus nykykaavalla n. 10  000 kem2  
• Sisältää tontteja, liikenne-, viher-, luonnonsuojelu- ja vesialuetta 
• Poisluettuna Kankaankadun ALY-tontti (asemakaavan muutoksella 

kiinteistökehitettävä kohde) 
– Kaupunki laatii ALY-tontin kehittämisestä maankäyttösopimuksen normaalien 

sopimusperiaatteiden mukaisesti 
 
 

YIT:n aiesopimus 



YIT:n maa-alueiden luovutus 

• Kauppahintana on YIT:n Kankaalle jo v. 2010 sijoittama panos 
(vähennettynä kiinteistökehitettävällä ALY-tontilla),  arvo n. 3,5 M€ 
 

• Kaupunki maksaa v. 2015 maanhankinnan määrärahoista n. 1,4 
M€ YIT:lle  
– sijoitettavaksi Kankaan kehitysyhtiöön toteutussopimuksen mukaisesti 

sekä maksettavaksi myöhemmin VPT:n kauppahinnan 2. eränä 
kaupungille. 

 
• Kaupunki hyvittää YIT:lle VPT:n kauppahinnasta 1. erän 0,45 M€ 
 
• Kaupunki luovuttaa YIT:lle n. 1,64 M€ edestä tulevaa 

rakennusoikeutta Kankaan alueelta, vyöhykehinnan mukaan 
laskettuna.  
– Tästä summasta vähennetään mahdollisesti YIT:lle Kankaankadun 

kaavamuutoksesta aiheutuva maankäyttösopimusmaksu ja muut 
kustannukset.   
 
 
 

 



Oppilaitokset ja VPT:n siipi 
• Petäjäveden käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ajolähtö 

sisäilmaongelmaisista tiloista  
• Humakin linjaus toiminnan keskittämisestä Jyväskylään 
• Kankaalle siirtyminen tapahduttava viimeistään 1.1.2016  
n. 400-450 opiskelijaa ja 70-80 henkilökuntaa 

 
Education Facilities Oy Siipiosalla tilapäisenä omistajana 

– kiinnittää vuokralaiset ja  sitoutuu n. 11 M€:n investointiin 
– KH:n päätös 22.9.2014 

• Kehitysyhtiö etsii lopullista omistajaa siipiosalle 
– Neuvottelut käynnissä 

• Siipiosan myynti eteenpäin lopullisen sijoittajan löydyttyä 
– Siipiosa on VPT:n helpoin osa kehittää ja nopein kunnostaa 
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2100 työpaikkaa kohti  

• Työpaikkarakentamisen tulee 
käynnistyä Vanhasta 
paperitehtaasta 
– Valmis kiinteistö 

hyödynnettäväksi 
– alueen keskeinen 

erottautumistekijä, SYDÄN 
 

• Vanhan paperitehtaan 
kehityspyörän 
käynnistyminen  
– lisää vauhtia myös uudelle 

työpaikkarakentamiselle 
– Kehittäminen käynnistyy 

sopivan kokoisina palasina. 
– Vakaa kassavirta 1. osasta 

lähtien tukee jatkokehittämistä 
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• Asuntorakentamista 150 000 kem2  
• Työpaikkarakentamista 85 000 kem2 

• VPT:n osuus työpaikkarakentamisesta 
n. 30% = 35 000 k-m2 
• Suojeltava osuus 25 000 k-m2 

 
•  VPT:n siipiosa n. 7 500 kem2  
•  Suojeltava osuus n. 5 000 kem2  
•  Siipiosa työpaikkarakentamisesta    
        n . 6% 



1.10. 2014 Siipiosan suunnittelu- ja rakennustyöt alkavat                      siipiosa muuttokunnossa 1.11.2015 

Aikataulu 

1.10.2014 

KV 29.9. KH 22.9. KV 15.12. 

VPT:n 
Aiesopimus  
Kehitysyhtiön tulevat  

osakkaat + EF + 
Kaupunki 

 YIT:n aiesopimus 
Kaupungin ja YIT:n maanvaihdot 

Piippuranta 
vahvistuu 02/15 

VPT:n 
kauppakirja 

Kaupunki  myy VPT:n ( tai 
loppuosan) 

Kiinteistökaupalla 
kehitysyhtiölle  

Siipiosan 
kauppakirja 
Kehitysyhtiö myy EF:lle 

Siipiosan 

Toteutussopimus 
Kaupunki sitoutuu myymään VPT:n 

ja luovuttamaan tontteja vyöhykehintaan 
%-kulttuuri 

Kankaan Palveluyhtiö 
 

Piippu- 
rannan 

AK  

1.1.2016 
Oppilaitokset 

aloittavat 
Kankaalla.  

Yksityinen 
sijoittaja 

ostaa 
Siipiosan 

EF:ltä  

Vanhan 
paperitehtaan 

ylläpito- ja 
kehittämisvastuu 

Kehitysyhtiölle  



  Toteutuksen eteneminen 
• Kumppanit sitoutettu Toteutussopimuksella 

10/2014 
• Piippurannan AK vahvistuu 02/2015 

• Vanha Paperitehdas siirtyy kehitysyhtiölle 
• Katujen ja tonttien esirakentaminen 2015 

• Ensimmäisten asuinrakennusten työt 
käynnistävät keväällä 2015 
• JVA:n Vanhusasumisen huippuyksikkö 

rakentaminen 2015  
• P-Kangas 1:n  töiden käynnistäminen keväällä 

2016 
 

• v. 2015 - 2016 käynnistyvät 40-50 M€:n 
rakennusinvestoinnit Kankaalla 

• Kaupungin tonttitulot käynnistyvät vuodesta 2015 alkaen 
• Rakentamisen työllisyysvaikutukset ja verotulot seudulla 

alkavat näkyä heti 
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