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JOKIOISTEN KUNTA 
KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN JÄTETYT MIELIPITEET 
(OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, ASEMAKAAVALUONNOS, ASEMAKAAVAN SELOSTUS)  
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 23.2.–24.3.2017 

LAUSUNNOT (7 kpl) 

nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine Toimenpiteet 

1. Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos 

vs pelastuspäällikkö 

Markku Lauronen 

10.3.2017 

Ajoyhteyksien suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava raskaan pelastuskaluston 
toimintaedellytykset alueella. Ajoyhteyden mitoitusperusteina (mm. kantavuus, leveys, kääntösäteet) tulee 
käyttää pelastuslaitoksen aiheesta antamaa ohjetta (Pelastustien suunnittelu ja toteutus, 29.9.2015). 

Asuin-, liike-ja toimistorakennusten korttelialue(AL), pelastus-ja varatiejärjestelyt. Nämä vaatimukset voidaan 
ratkaista rakennuslupamenettelyn yhteydessä. 

Tutustuttuani Jokioisten kunnan keskustan asemakaavamuutosaineistoon totean, ettei 
pelastusviranomaisella muutoin ole huomautettavaa. 

Tämä lausunto perustuu Sweco Ympäristö Oy:n (Airix Ympäristö Oy) laatimiin ja 8.2.2017 päivättyihin 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä keskustan asemakaavan muutoksen kaavaselostus aineistoon. 

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä. 

2. Hämeen liitto 

Maakuntajohtaja  

Anna-Mari Ahonen 

suunnittelujohtaja 

Heikki Pusa 

15.3.2017 

Voimassa oleva maakuntakaava hankealueella: 

- Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) hankealueen eteläosa on merkitty asuntovaltaiseksi 
taajamatoimintojen alueeksi (A) ja itäinen reuna lähivirkistysalueeksi (VL). Keskuskatu on osa merkittävää 
yhdystietä tai katua, joka on merkitty myös kehitettäväksi matkailutieksi (YTm). Hankealue kuuluu laajaan 
Loimijoen -Jänhijoen kulttuurimaisema-alueeseen (ma). Alueen läheisyyteen sijoittuu kehitettävien 
kevytliikenneväylien merkinnät Jokioisten keskustasta Forssan suuntaan sekä ohjeellinen uusi päävesijohto-
ja pääviemärilinja.  

-4 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa (2015) hankealueen keskiosat on merkitty alakeskusalueeksi 
(Ckm 799) sekä alakeskusalueeksi, jolla on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Ckms 800). 
Hankealue kuuluu lisäksi laajaan seutukeskuksen palveluvyöhykkeeseen (C-vkm) ja laajaan kehitettävään 
HFP - liikennekäytävään. 

- Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavassa (2016) ei ole hankealuetta koskevia aluevarauksia tai 
merkintöjä. 

- Hämeen liiton maakuntavaltuusto on päättänyt 23.1 1 2015 käynnistää maakuntakaavan 
kokonaisuudistuksen ja maakuntakaavan 2040 laatimisen. Maakuntakaavan 2040 Iuonnosaineisto on ollut 
nähtävillä 6.2.-3.3.2017. Luonnoksessa hankealueen keskiosa on merkitty keskusta-alueeksi (C), eteläosa 
taajamatoimintojen alueeksi (A) ja itäreuna virkistys-, retkeily- tai ulkoilualueeksi (V). Jokioisten keskustan 
kautta kulkee Ypäjältä Forssan suuntaan linjattu ohjeellinen uusi päävesijohto-ja pääviemärilinja ja 
keskustasta Forssan suuntaan on merkitty kevyen liikenteen yhteystarpeiden merkinnät. Keskuskatu on osa 
merkittävää yhdystietä tai katua. Kirkonkylän vanha keskusta on merkitty maakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Hankealueen länsireunalla sijaitseva Ruokosuontien talojen alue on 
mainittu liitteenä olevassa maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
kohdeluettelossa. 

Hämeen liiton kannanotto asemakaavamuutoksen luonnokseen: 

Keskustan asemakaavamuutoksen luonnos on maakuntakaavan mukainen ja edistää sen toteuttamista. 
Hämeen liitto puoltaa kaavamuutoksen ehdotuksen laatimista nyt lausunnolla olevan luonnoksen pohjalta 

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä. 

3. Hämeen ELY- keskus 

24.3.2017 

Rakennetun ympäristön arvot on tunnistettu ja kolmen erillisen rakennuksen lisäksi on annettu 
suojelumääräys Ruokosuontien pohjoispuolella olevalle alueelle. Luonnonympäristöä on kaava-alueella 
vähän, ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet on merkitty kaavakarttaan. 

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä. 
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nro Lausunnon antaja Lausunto Vastine Toimenpiteet 

 Hämeen ELY- Keskus Asemakaavan muutosalueen asemakaavat ovat osittain Rakennuslain aikaisia, eivätkä kuvaa nykyistä teiden 
hallinnollista ja toiminnallista luokittelua maanteiksi ja kaduiksi. Nyt muutettavan asemakaava-alueen maantiet 
palvelevat pääasiassa paikallista liikennettä, jonka vuoksi ne nyt muutettavassa asemakaavassa on osoitettava 
kaduiksi maankäyttö- ja rakennuslain 83.4§:n mukaan. Maantie muuttuu kaduksi tässä tapauksessa ainoastaan 
kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä, jonka ajankohdan ja verkollisen ja laajuuden kunta voi itse päättää 
katsoessaan sen tarkoituksenmukaiseksi. Valtion nykyiset tienpitomäärärahat eivät mahdollista Uudenmaan 
ELY-keskuksen alueella toteuttaa taajamien parannushankkeita. Tämän vuoksi alueen uuden ja tehostuvan 
maankäytön edellyttämät pienetkin liikennejärjestelyjen parannustoimenpiteet on helpointa tehdä 
tulevaisuudessa katualueella. Tällöin kunta voi itse hyväksyä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
katusuunnitelmilla tai itse myöntämillään luvilla. Kunta voi myös itse päättää katualueiden kunnossapidon 
laatutasosta sekä mahdollisten laitteiden ja varusteiden sijoittamisesta taajaman keskusta-alueen katujaksoille. 

Liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi tienpitäjä voi ainoastaan erityisestä syystä ja sopimuksen 
mukaisesti osallistua kaduksi muuttuvien tiejaksojen parantamiseen esimerkiksi katujen maanteiden 
varareitteinä toimimisen tai muun erikois- ja tai poikkeusolojen käytön vaatimuksesta. 

Maakuntakaavassa Keskuskatu on osoitettu kehitettäväksi 
matkailutieksi ja se on osa merkittävää yhdystietä. 
(maakuntakaava YTm, merkittävä yhdystie tai katu, m 
kehitettävä matkailutie). 

Valtatiellä 2, Humppilan ja Jokioisten välisellä alueella 
sijaitsee lentokoneiden varalaskeutumispaikka. 
Varalaskeutumispaikan ollessa käytössä, varareitti kulkee 
Jokioistentie/Humppilantie-Keskuskatu-Forssantie kautta. 
Tällöin liikennevirrat saattavat suurentua huomattavasti. 

Ei toimenpiteitä. 

4. Museovirasto 

Yli-intendentti Ilari Kurri 

intendentti Olli 
Soininen 

24.3.2017 

Jokioisten kunnan alueelta tehdyssä rakennusinventoinnissa (Hämeen ympäristökeskus 2009) kaava-alueelta 
on tunnistettu 8 rakennuskohdetta ja yksi aluekohde. Näistä aluekohde ja kolme rakennuskohdetta on merkitty 
asemakaavassa suojelumerkinnällä. Ne kaikki on myös luokiteltu maakunnallisesti merkittäviksi inventoinnissa 
2003 (Hämeen liitto). Tämä noudattaa alueen osayleiskaavassa (17.12.2015) suojeltaviksi rakennuksiksi tai 
alueiksi osoitettuja kohteita (kirjasto, Miinan koulu ja Teerimäen päiväkoti sekä Ruokosuotien pohjoisosa). 

Osayleiskaavan luonnoksessa, josta Museovirasto on antanut lausunnon 15.4.2014 (Dnro 
MV/113/05.02.00/2014) oli suojelluiksi kohteiksi merkitty vuoden 2009 inventoinnissa tunnistetuista kohteista 
muitakin. Museovirastolta ei ole pyydetty lausuntoa osayleiskaavan ehdotuksesta, joten paikallisten 
suojelukohteiden poistamiseen osayleiskaavasta ei ole ollut mahdollisuutta ottaa kantaa. 

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä. 

  Asemakaavan laadinnassa on syytä vielä arvioida osayleiskaavasta pois jätettyjen kohteiden 
kulttuurihistoriallista arvoa ja suojelutarvetta. Etenkin kohteita 74 Nurmi (virkailijantalo) ja 93 Toimela 
(kunnanlääkärin talo) sekä 60 Huoltoasema tulee vielä arvioida niiden säilyttämistarpeen osalta, sillä ne olivat 
mukana osayleiskaavan luonnoksessa suojelukohteina ja ne ovat inventoinnissa luokkaa II. 

Suojeltavat kohteet on osoitettu voimassa olevan 
yleiskaavan mukaisesti. Kohde Nurmi on jo purettu ja 
kohteessa Toimela on sisäilmaongelmia. Kohteiden 
suojeleminen tue Jokioisten keskustan kehittämisen 
tavoitteita. 

Ei toimenpiteitä. 

  Asemakaavalla on tarkoitus ohjata rakentamista, siksi rakennusalat tulee rajata tarkemmin kuin mitä 
luonnoksessa on esitetty. Tämä on tehtävä ainakin niissä kortteleissa, joissa on suojeltavaksi merkittyjä 
rakennuksia samoin kuin Keskuskadun varren kortteleissa. Samoin sk-merkinnällä varustetulla Ruokosuontien 
alueella tulee rakennusalat rajata olevien rakennusten mukaan ja osoittaa, mihin niitä voidaan laajentaa, jos 
laajentaminen katsotaan mahdolliseksi. 

Keskustien varressa sijaitsevan Y- korttelin osalta 
rakennusalaa on rajattu huomattavasti verrattuna voimassa 
olevaan asemakaavatilanteeseen. 

Rakennusalaa on tarkistettu luonnosvaiheen nähtävilläolon 
jälkeen. 

Rakennusalaa on 
tarkistettu luonnosvaiheen 
nähtävilläolon jälkeen. 

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan hankkeen taustaselvityksinä käytetyt arkeologiset selvitykset. 
Niihin tulisi lisätä ”Jokioisten arkeologinen inventointi 2005, Petro Pesonen. Yhdessä jo mainitun historiallisen 
ajan muinaisjäännösten inventoinnin kanssa ne ovat toimineet lähteinä vuoden 2008 selostukselle. 

Vaikka selvitykset ovat jo noin 10 vuoden takaa, voidaan niiden katsoa olevan ajantasaisia ja täyttävän 
arkeologiselle maastoinventoinnille asetetut laatuvaatimukset. Inventoinnit ovat myös kattavasti suoritettu 
käsittäen niin esi- kuin historiallisen ajan kohteet. 

Täydennetään kaavaselostusta taustaselvitysten osalta. Kaavaselostusta on 
tarkistettu lausunnon 
perusteella. 

  Hankkeen taustamateriaalina tulisi myös käyttää Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä 
(http://kulttuuriymparisto.nba.fi). jossa on ajantasaisin tieto alueen muinaisjäännöksistä. Koska kyse on 
muuttuvasta tiedosta, tulee lähdeviittaukseen liittää maininta ajankohdasta, jolloin muinaisjäännöstilanne on 
tarkistettu. Muutoin Museovirasto katsoo, että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta selvitykset ovat riittäviä. 

Tarkistetaan kaavaselostusta lausunnon perusteella. Kaavaselostusta on 
tarkistettu lausunnon 
perusteella. 

  Vaikka osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan taustaselvitykseksi käytetyn arkeologisia inventointeja, 
ei itse kaavaselostuksessa mainita muinaisjäännöksiä lainkaan. Koska kiinteät muinaisjäännökset ovat 
muinaismuistolain (259/1963) rauhoittamia ja niillä on vaikutusta erityisesti muuttuvan maankäytön 
suunnitteluun, tulee niiden esiintyminen hankealueella mainita jo lähtökohtaisesti kaavaselostuksessa. Muutoin 
voi syntyä mielikuva, että kaava on valmisteltu niiltä osin puutteellisesti. Alaluku Muinaisjäännökset tulee lisätä 
lukuun 3. Lähtökohdat. 

Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa Jokioisten keskusta asemakaavan muutos luonnokseen eikä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS). 

Tarkistetaan kaavaselostusta lausunnon perusteella. Kaavaselostusta on 
tarkistettu lausunnon 
perusteella. 
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5. Jokioisten kunta 
Vapaa-aikatoimi 

27.3.2017 

Jokioisten kunnan vapaa-aikatoimi pyytää ystävällisesti huomioimaan mm. seuraavat asiat laadittaessa 
mahdollista muutosta keskustan asemakaavaan: 

- autoliikenne ja parkkipaikkatarve yleisötilaisuuksissa (mm. pesäpallo-ottelut, frisbeegolfkilpailut, 
yleisurheilukentän tapahtumat) 

Kaavatyön yhteydessä on laadittu liikenteen 
yleissuunnitelma, jossa on tarkasteltu liikenteen ja 
pysäköinnin tarpeita. Liikenteen yleissuunnitelmassa kentän 
läheisyyteen on osoitettu pysäköintipaikkoja n. 80 
kappaletta.  

Ei toimenpiteitä. 

  - skeittiparkin säilyttäminen tai siirtäminen nykyisestä paikasta toisaalle keskustan alueella Skeittipaikka on tarkoitus sijoittaa muualle. Sijoitusta ei 
ratkaista tällä asemakaavalla. 

Ei toimenpiteitä. 

  - urheilukeskuksen parkkialueen asfaltointi ja laajennus Merkitään tiedoksi, ei vaikuta asemakaavan sisältöön. Ei toimenpiteitä. 

  - urheilukentän ja Miinan koulun välisen oja-alueen tasoittaminen ja ojarummun asentaminen Merkitään tiedoksi, ei vaikuta asemakaavan sisältöön. 
Tarkemmat järjestelyt ratkaistaan yksityiskohtaisemman 
katusuunnittelun yhteydessä. 

Ei toimenpiteitä. 

  - urheilualueille kulku / huoltoajo myös vanhan lämpökeskuksen suunnasta (uudet parkkialueet) Kaavatyön yhteydessä on laadittu liikenteen 
yleissuunnitelma, jossa on tarkasteltu kulkuyhteyksiä. 
Pallopolun kevyen liikenteen väylän sijaintia on tarkistettu 
lausunnon perusteella. Pallokentän puoli on kaava-alueen 
ulkopuolella.  

Pallopolku on linjattu 
uudelleen. 

  - alakentän käytön lopettaminen autojen parkkialueena otteluissa (lisätarve uusille parkkipaikoille) Ks. aiemmat kohdat. Ei toimenpiteitä. 

  - urheilualueiden eristäminen aidoilla läpikulun estämiseksi (Puistometsän suunta) Merkitään tiedoksi, ei vaikuta asemakaavan sisältöön.  Ei toimenpiteitä. 

  - liikuntakeskuksen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman laatiminen (huoltorakennus, katsomot, 
keinopinnoitus, asfaltointi, kaukolämpö ym.) 

Merkitään tiedoksi, ei vaikuta asemakaavan sisältöön. Ei toimenpiteitä. 

  - oppilaiden turvallisen kulkemisen varmistaminen välillä Miinan koulu-urheilukenttä Kaavan yhteydessä on laadittu liikenteen yleissuunnitelma, 
jossa myös kevyen liikenteen yhteyksiä on tarkasteltu. 
Yleissuunnitelma on huomioitu kaavaa laadittaessa. Kaava 
mahdollistaa turvallisen liikkumisen koulun ja urheilukentän 
välillä. 

Ei toimenpiteitä. 

6. Ympäristölautakunta 

31.3.2017 

Ympäristölautakunta esittää, mikäli Ok Hämeenmaalla on suunnitelmissa kokonaan uuden kauppakeskuksen 
rakentaminen, uuden tieyhteyden rakentamista Keskuskadulle As Oy Jokioisten Keskuskadun ja Ok 
Hämeenmaan väliin. Tässä yhteydessä Kenttätien alku Keskuskadulta muutetaan kevyen liikenteen väyläksi. 

Em. muutos kaavaluonnokseen lisää tilaa liikenneympyrän sijoittamiselle, vaarallinen risteys Kenttätien päästä 
poistuu sekä vähentää tarvetta tieyhteyden rakentamiselle Kenttätien ja Paronintien välille. 

Kaavan yhteydessä on laadittu liikenteen yleissuunnitelma, 
jossa myös kevyen liikenteen yhteyksiä on tarkasteltu. 
Yleissuunnitelma on kaavan liitteenä nro 4. ja se on 
huomioitu kaavaa laadittaessa.  

Ei toimenpiteitä. 

  Linja-autoliikenteen järjestäminen on esitettävä kaavakartassa ja tarkemmin sanallisesti kaavaselostuksessa. Kaavatyön yhteydessä on laadittu liikenteen 
yleissuunnitelma, joka on kaavan liitteenä nro. 4. 
Vakiovuoroinen joukkoliikenne ohjataan Keskustien varteen. 
Pysäkit mahtuvat liikennealueelle eikä niitä ole 
tarkoituksenmukaista osoittaa kaavakartalla. 
Kaavaselostusta tarkistetaan liikenteellisten vaikutusten 
osalta. Tarkemmin liikennettä on käsitelty liikenteen 
yleissuunnitelmassa (kaavan liite 4). 

Kaavaselostusta on 
tarkistettu lausunnon 
perusteella. 

  Korttelin 96 tonttien 4 ja 6 rakennusalan rajaus Kotaniityntien varrella kuten korttelissa 99. Tarkistetaan kaavakarttaa  Kaavakarttaa on tarkistettu 
lausunnon perusteella. 

  Korttelissa 97 sijaitsevan lämpökeskuksen toiminnan jatkuvuuden mukaan harkittava alueen varaamista 
asuntorakentamiseen. 

Uusi asuminen on osoitettu kortteliin 96. Ei toimenpiteitä. 

7. Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä 

24.4.2017 

Hyvinvointikuntayhtymä esittää lausuntonaan Jokioisten kunnan tekniselle lautakunnalle keskustan 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta seuraavaa: Yhtymähallitus pitää Jokioisten keskustan 
asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksessa esitettyjä muutoksia hyvinä eikä yhtymähallituksella ole 
luonnoksesta huomautettavaa. 

Merkitään tiedoksi. Ei toimenpiteitä. 
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JOKIOISTEN KUNTA 

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLE ASETETTUUN AINEISTOON LIITTYEN ANNETUT LAUSUNNOT 
(OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, ASEMAKAAVALUONNOS, ASEMAKAAVAN SELOSTUS)  
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 23.2.–24.3.2017 

MIELIPITEET (7 kpl) 

nro Mielipiteen antaja Mielipide Vastine Toimenpiteet 

1. Toni Ahonen ja Pia 
Nieminen 

6.3.2017 

Pyydämme tonttiemme rakennusalan lisäämistä Jokioisten kunnan kaavamuutoksen yhteydessä vastaamaan kortteli 99 
rakennusalaa siten että tonteillemme 1:624 (Ahonen) ja 1:628 (Nieminen) voi rakentaa Kotaniityntien puoleiseen osaan. 

Tarkistetaan kaavakarttaa  Kaavaa on tarkistettu 
mielipiteen perusteella. 

2, Juha Mäkelä 

17.3.2017 

Mielipide koskee: Pallopolun sijoittamista koulun ja viheralueen väliin. 

Miinan koulun rehtorina esitän toiveen, että Pallopolku siirrettäisiin kaavassa viheralueen toiselle puolelle. Tällöin 
viheraluetta pystyttäisiin hyödyntämään luontevasti lisäosana koulun piha-alueeseen. 

Pallopolun linjausta on tarkistettu mielipiteen 
perusteella. 

Pallopolun linjausta on 
tarkistettu mielipiteen 
perusteella 

3. Heta Saarinen & 
Kotaniityntien asukkaat., 
Kotaniityntie 

23.3.2017 

Läpiajoliikenteen nopeudet ovat jo pitkään huolestuttaneet Kotaniityntien asukkaita. Erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin 
sekä koulujen alkamis- ja loppumisajankohtina tiellä ajetaan nopeusrajoituksia rikkoen. Mäen päälle asetetut hidasteet 
eivät ole tuoneet toivotulla tavalla apua, päinvastoin hidasteita kierretään ja vaaratilanteita on päivittäin. Myös linja-
autoliikenne on häiritsevää. Turvallisuuden parantamiseksi allekirjoittaneet toivovat kadun muuttamista pihakaduksi tai 
päättyväksi tieksi/umpikujaksi, jolloin ajon Paroninitien suunnasta estettäisiin ja tie olisi päättyvä. 

Läpiajoliikenne vähenee uuden katuyhteyden 
valmistuttua. Koulujen linja-autoliikenne 
ohjataan Paronintie-Kenttätien kautta. 

Ei toimenpiteitä. 

4. Markku Rantanen 

Kenttätie 3 

23.3.2017 

En hyväksy kaavaluonnosta Kenttätie 3 kohdalta.  

Jos kunta tekee käypän hintatarjouksen talostani, voin sopia kaavamuutoksesta. 

Merkitään tiedoksi. Lunastushintaan ei 
kaavassa oteta kantaa. 

Ei toimenpiteitä. 

5. Esa Hacklin 

23.3.2017 

Mielipide koskee: 974 ja VL Koulupolku ja Pallopolku kolmioon jäävä alue: 

Ehdotan, että ko. alueelle rakennetaan monitoimihalli. Alueet yhdistetään ja kallio louhitaan VL kohdalta pois. Kunnasta 
puuttuu vallan kunnon urheilusali. Kun vielä Paanan koulun salin kunnostus epäonnistui (lattia pilalla, sähkölaitteet 
suojaamatta). Sali on muutenkin pieni 

Ko. alueesta osa on osoitettu yleisten 
rakennusten korttelialueena (Y). Merkintä 
mahdollistaa myös monitoimihallin 
rakentamisen. 

Ei toimenpiteitä. 

6. Inkeri Koskela  

23.3.2017 

Tilausbussit: 

Kymmenet tulevat niille pikkuautoilla, mihin niille parkki ja ihmisille odotustila, nyt Sokos ja sen eteinen. 

Torin viereen on osoitettu pysäköintipaikka. 
Liikennettä on tarkasteltu liikenteen 
yleissuunnitelmassa, joka on kaavan liitteenä 
nro 4. 

Ei toimenpiteitä. 

  Jätealue: 

Alue sellainen, että sen ohi voi ajaa, lajittelujakeiden määrä kasvaa jatkuvasti, rollaattorilla ei viedä jätteitä sinne sun 
tänne, selkeä alue 

Merkitään tiedoksi. Kierrätyspisteen nykyinen 
sijainti Torikujalla on väliaikainen. 
Kierrätyspisteiden sijaintia ei ole 
tarkoituksenmukaista ratkaista tai osoittaa 
asemakaavalla, vaan siitä sovitaan erikseen 
toimijoiden kanssa. 

Ei toimenpiteitä. 

  Liikunta: 

Miinan koulun ja eskarilaisten liikunta-alue pienenee 

Virkistysalueiden riittävyys on huomioitu 
asemakaavassa. 

Ei toimenpiteitä. 

7. Marja Widen 

24.3.2017 

Mielipide koskee: torialue, liikerakennukset, Keskuskadun risteykset, Kenttätie: 

Kaavassa ”unohtunut” julkisen linja-autoliikenteen pysähtymis - ja matkustajien odottelupaikat (linja-autolaiturit) 
liikennettä kolmeen suuntaan + tilausajo-liikenne. Torialue sumpussa ja ahdas rakennusten välissä, ei pysäköintipaikkaa 
Kenttätien liikenne lisääntyy. Risteys Keskuskadulle vaarallinen ja hankala jo nyt.  

Liikennettä on tarkasteltu liikenteen 
yleissuunnitelmassa, joka on kaavan liitteenä 
nro. 4. Suunnitelma on huomioitu kaavan 
laadinnassa. 

Ei toimenpiteitä. 

 
 


