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1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on kertoa, miksi kaavamuutos laa-

ditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelman tarkoitus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti:  

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 

merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-

lyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä ta-

voin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistu-

mis- ja arviointimenettelystä.” (MRL 63§) 

2 KAAVA-ALUE 

Kaava-alueen pinta-ala on 28,58 ha. Kaava-alue sijaitsee Jokioisten keskustassa rajoit-

tuen Keskuskatuun, Ruokosuontiehen, Asematiehen ja Paukkumäen virkistysalueeseen. 

 

Kaava-alueen rajautuminen 
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3 KAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET 

Nyt laadittavan asemakaavan muutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen liikennejärjes-

telyitä sekä parantaa liikenneturvallisuutta, muun muassa sujuvoittamalla koulujen saatto-

liikennejärjestelyitä ja mahdollistamalla Keskuskadun ja Humppilantien kiertoliittymä. 

Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella määritellään ja huomioi-

daan keskustakorttelien kehittämistarpeet. 

 

4 KAAVA-ALUEEN KAAVOITUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmis-

taa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 

kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maan-

käyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat 

hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä 

valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauk-

sen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöön-

panoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkei-

den toteuttamiselle.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteutta-

mista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-

omaisten toiminnassa.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:  

• toimiva aluerakenne  

• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Kaava-alueelle kohdistuu valtakunnallisia erityistavoitteita. Kaava-alue rajautuu pohjois-

osistaan valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, Jokioisten 

kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema. 
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4.2 Maakuntakaava 

Jokioinen kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Kanta-Hämeen maakunta-

kaava sai lainvoiman 28.12.2007.  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 2.4.2014 Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston 

11.6.2012 tekemän päätöksen, jolla hyväksyttiin Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava. 

Samalla päätöksellä ympäristöministeriö vahvisti eräiden Kanta-Hämeen vuonna 2006 

vahvistetun maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten kumoamisen. 

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016 

Hämeen maakuntavaltuusto päätti 23.11.2015 käynnistää maakuntakaavan kokonaisuu-

distuksen ja maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaava laaditaan Hämeen liiton 

alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Maakuntakaavasta valmistellaan luonnos vuoden 

2016 aikana ja se on nähtävillä vuoden 2016 lopulla tai vuoden 2017 alussa. Maakunta-

kaavaehdotus valmistellaan siten, että se voidaan käsitellä vuoden 2017 lopulla. Maakun-

takaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. 

 

Ote kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 

Maakuntakaavoissa kaava-alueelle tai sen lähistöön on osoitettu merkinnät: 

Asuntovaltainen taajamatoimintojen alue (A), alakeskusalue (Ckm 799, Keijukallio), Ala-

keskusalue, jolla on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Ckms 800, Ferrarian 

alue), Merkittävä yhdyskunta- ja taajamarakenteen viheralue (VL 98, Paukkumäki). Alu-

een läheisyyteen sijoittuu kehitettävä kevyen liikenteen väylä ja ohjeellinen uusi päävie-

märi- ja vesijohtolinja. 

Kaavoitettava alue sisältyy seutukeskuksen palveluvyöhykkeeseen (C-vkm), maisema-

alueeseen (ma Loimijoen- Jänhijoen kulttuurimaisemat) ja kehitettävään liikennekäytä-

vään (HFP, Helsinki-Forssa- Pori). 
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Seutukeskuksen palveluvyöhyke- osa-aluerajausmerkinnällä (C-vkm) osoitetaan kes-

kusta-alueiden välisiä hyviin liikenneyhteysväyliin tukeutuvia maakunnallisia tai seudulli-

sia asumisen ja joukkoliikenteen kehityskäytäviä. Vyöhykemerkintä kattaa soveltuvin osin 

sen sisään jäävät aluemerkinnät. Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa asemakaavoitukseen pe-

rustuen myös keskusta-alueiden ulkopuolisia seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan 

suuryksiköitä.  

C-vkm -vyöhykkeellä seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alaraja on 

5001 m2 lukuun ottamatta paljon tilaa vaativaa kauppaa, jonka alaraja on 10001 m2. Tilaa 

vaativalla kaupalla tarkoitetaan rautakauppaa, autokauppaa, puutarhakauppaa tai muuta 

vastaavaa paljon tilaa vaativaa vähittäiskauppaa.  

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen laatu-

käytävien toteuttamismahdollisuuksien turvaamiseen, niiden palvelutason jatkokehittämi-

seen sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen.  

Vyöhykkeellä oleviin keskusta-alueiden ulkopuolisiin seudullisesti merkittäviin paljon tilaa 

vievän vähittäiskaupan suuryksiköihin on osoitettava toimivat joukkoliikenneyhteydet, 

jotka kytkeytyvät tarvittaessa kevyen liikenteen väylien avulla suuryksikköön. 

Kehitettävä liikenneyhteys 

Valtatie 2 ympäristön kehittämissuositus (HFP): Liikennekäytävää tulee kehittää laajassa 

yhteistyössä ympäristöltään vetovoimaisen asumisen ja logistiselta sijainniltaan kilpailuky-

kyisen elinkeinotoiminnan kanssa. Liikennekäytävän kehittämisessä varaudutaan täyden-

tämään liikennejärjestelmää raideyhteydellä. Osana liikennekäytävän kehittämistä varau-

dutaan valtakunnallisen logistiikka- ja lentotoiminnan aluekokonaisuuden toteuttamiseen 

Humppilassa.  
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4.3 Yleiskaava 

Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 17.12.2015 § 55 ja saanut lainvoiman 27.1.2016. 

 

Ote Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavasta. Kaava-alueen sijainti osoitettu punai-

sella rajauksella. 

Nyt kaavoitettavalle alueelle on osayleiskaavassa osoitettu seuraavaa maankäyttöä: 

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alu-

eella (PY/s). Aluetta asemakaavoittaessa ja asemakaavaa muutettaessa on varmistet-

tava kulttuurihistoriallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Asemakaavan 

yhteydessä on laadittava rakennustapaohjeet. 

Pientalovaltainen asuntoalue (AP). Alue on varattu pääasiassa asuinpientaloille. Alueelle 

saa sijoittaa myös alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintitiloja, yhdyskuntateknisen 

huollon aluetta sekä pienmuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu erityistä haittaa ympäristölle 

Keskustatoimintojen alue (C). Alue on asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa 

alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja 

myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joi-

den yhteismitoitus ei voi ylittää 10 000 kerrosalaneliömetriä. 

Kaava-alueella sijaitsee lisäksi luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

(luo 3 ja 4), suojeltava rakennus tai rakennusryhmä (sininen neliö, kohteet 64 kirjasto, 71 

Miinan koulu ja 90 Teerimäen päiväkoti), tieliikenteen yhteystarve Paronintieltä Asema-

tien suuntaan, viheryhteystarve, saastunut maa-alue (saa), maakunnallisesti tai seudulli-

sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (sk- 85). 
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4.4 Asemakaava 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Kaava-alueella on voimassa seu-

raavat asemakaavat vahvistumispäivineen (suluissa järjestysnumero) 

• Paukkumäen asemakaava, 17.1.2014 (nro 101)  

• Mäntylänpuiston asemakaava ja muutos, 5.12.2005 (88) 

• Nirpanmäen rakennuskaava, 13.10.2000 (nro79) 

• Keskustan liikennealue ympäristöineen, 25.6.1987 (nro 64) 

• Keskusta 2 rakennuskaavan muutos, 2.9.1987(nro 62) 

• Kortteli 91 Tori-Linja-autoasema, 31.10.1986 (nro 59) 

• Kortteli 88, 14.6.1982 (nro 40) 

• Kortteli 86, 12.10.1979 (nro 27) 

• Kortteli 86, 24.8.1976 (nro 12) 

• Rakennuskaavan muutos ja rakennuskaava 25.11.1970 (nro 1) 

Asemakaavoissa alueelle on osoitettu asuinrakentamisen korttelialueita (AKR, AL, AO, 

AOR, AP, AR, AO-5), yleisten rakennusten korttelialueita (Y, Y-1, YO-1, YUT), Huoltoase-

marakennusten korttelialuetta (LH), linja-autoaseman sekä liike- ja toimistorakennusten 

korttelialuetta (LAKL-1) pysäköintialueita (LP), puistoalueita (P, PL, VP) ja liikenne- ja ka-

tualueita. Asemakaavalla suojeltavaksi rakennukseksi on osoitettu Miinan koulu. 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. Kaava-alueen rajautuminen on osoitettu punaisella, nykyi-

set asemakaavat järjestysnumeroineen osoitettu sinisellä. 
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5 MUUT ALUEESEEN LIITTYVÄT SEKÄ LAADITTAVAT 
SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET 

Kaavaa varten ei ole laadittu erillisiä selvityksiä. Suunnittelutyössä hyödynnetään aikai-

semmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia, esimerkiksi:  

5.1 Kaavan liitteeksi laadittavat selvitykset 

Asemakaavan liitteeksi laaditaan kaava-aluetta koskeva liikenneselvitys. 

5.2 Aiemmin laaditut selvitykset  

• Jokioisten arkeologinen inventointi, Petro Pesonen Museovirasto, 2005 

• Arkeologisen kulttuuriperinnön täydentävät selvitykset Hämeessä 2005–

2006, historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Jokioisten kunnan 

alueella 6-8.9.2005, Museovirasto 

• Lounais-Hämeen ja Rengon muinaisjäännökset, Hämeen liitto, 2008 

• Jokioisten kunnan rakennusinventointi, Hämeen ympäristökeskus 2009 

• Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan luontoselvitys, Ai-

rix Ympäristö Oy, 2013 

• Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys, 

Airix Ympäristö Oy, 2013 

• Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma, ELY-

keskus, raportteja 49, 2013 

• Maanteiden 13553 (Turuntie) ja 2804 (Keskuskatu ja Vaulammintie) lii-

kenneturvallisuuden parantaminen Jokioinen toimenpideselvitys, A-Insi-

nöörit suunnittelu Oy, 2015 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutuk-

set maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. 

MRL 9§:n mukaan:  

”Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tar-

peellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset mukaan 

lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 

tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta:  

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja -ympäristöön  

• Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  

• Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

• Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
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7 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Hämeen elinkeino, liikenne- ja ympäristö-

keskukseen tiedoksi. Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään 

lausunnot. Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja raken-

nus-asetuksen mukaisesti. 

 

8 OSALLISET 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueen asukkaat, kiinteistönomistajat, yhteisöt, 

yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-

mattavasti vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat.  

Osallisia ovat mm.:  

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus)  

- Hämeen liitto  

- Museovirasto / Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo  

- Jokioisten vesihuoltolaitos  

- Jokioisten kunnan ympäristölautakunta 

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

- Kanta-Hämeen pelastuslaitos 

- Elenia oy  

- Vapo Oy  

- Jokioisten Yrittäjät Ry 

- Jokioisten koulutuslautakunta 

- Osuuskauppa Hämeenmaa 

- Kesko 

  



  

  

 

 

 
 

9 (10) 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

29.11.2016, TARK. 19.12.2016, 8.2.2017, 1.9.2017 

 

E20600836_Keskustan_AKM_OAS_8.2.2017_tark_1.9.2017.docx 

 

 

9 TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA KAAVOITUKSEN KULKU 

9.1 Tiedottaminen ja kuuleminen 

Vireilletulosta ja kaavan eri vaiheista tiedotetaan kuulutuksilla paikallislehdessä, kunnan 

ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-sivuilla. 

9.2 Aloitusvaihe (06-12/2016) 

Ennen varsinaista maankäytön suunnittelua kaavahanke laitetaan vireille ja siitä laaditaan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Tekninen lautakunta päättää osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 

selvitetään kaavahankkeen sijainti, tavoitteet, keskeiset arvioitavat vaikutukset, kaavan 

eteneminen sekä kaavahankkeen osalliset ja miten heillä on mahdollisuus vaikuttaa kaa-

vaan.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kunnan teknisellä osas-

tolla sekä kunnan internet- sivuilla. Osalliset voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvi-

oida kaavan vaikutuksia ja esittää mielipiteitänsä kirjallisesti. Mielipiteet tulee toimittaa 

kuntaan määräaikaan mennessä. 

9.3 Valmisteluvaihe (01–05/2017) 

Tekninen lautakunta päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta MRA 30 §:n mu-

kaisesti. Kaavaluonnos sekä muu valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä kunnan 

teknisellä osastolla sekä kunnan internet-sivuilla. Osallisilla on mahdollisuus ilmaista kir-

jallisesti mielipiteensä. Mielipiteet tulee toimittaa kuntaan määräaikaan mennessä. Val-

misteluaineistosta saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi myöhemmin tu-

tustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.  

Tarvittaessa nähtävillä olon aikana järjestetään avoin tilaisuus, jossa käsitellään kaava-

luonnoksen sisältöä. Luonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaava-

luonnoksesta muokataan kaavaehdotus ottaen huomioon luonnosvaiheessa saatu pa-

laute. 

9.4 Ehdotusvaihe (06–10/2017) 

Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville MRA 27 §:n mukai-

sesti. Asemakaavaehdotus sekä muu ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä kun-

nan hallinto- ja talousosastolla sekä kunnan internet- sivuilla. Osallisilla on nähtävilläolon 

aikana mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistutukset tulee toimittaa kuntaan 

määräaikaan mennessä. Ehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Tarvit-

taessa käydään viranomaisneuvottelu.  

Käsitellään muistutukset ja lausunnot. Tarvittaessa tehdään kaavaan vähäisiä muutoksia. 
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9.5 Hyväksymisvaihe (11/2017) 

Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyy asema-

kaavan. Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä. 

Nähtäville asettamisesta alkaa 30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koske-

vaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeim-

paan hallinto-oikeuteen. 

9.6 Kaavan voimaantulo (12/ 2017) 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella. 
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