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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustan kortteleita 86, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 

99 ja 100 sekä näihin rajautuvia puisto-, tori-, katu- ja liikennealueita. 

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 86, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 99 ja 100 

sekä näihin rajoittuvat puisto-, tori-, katu-, liikenne- ja erityisalueet. 

Kaava-alueen pinta-ala on 28,58 ha. 

Asemakaavan selostus koskee 1.9.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Jokioisten keskustassa rajoittuen Keskuskatuun, Asematiehen, 
Paukkumäen virkistysalueeseen ja Ruokosuontiehen. Kaava-alueen koko on 28,58 ha. 

 
Kaava-alueen rajautuminen.  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavatyö on käynnistynyt Jokioisten kunnan aloitteesta. 

Vireilletulosta on tiedotettu yhtä aikaa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulu-

tettu nähtäville 28.12.2016. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 29.12.2016–27.1.2017 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.2.-24.3.2017 

Yleisötilaisuus pidettiin 2.3.2017 

Kaavaluonnoksesta jätettiin 7 lausuntoa ja 7 mielipidettä. Kaavakarttaa ja selostusta on 

tarkistettu palautteiden pohjalta. 

Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen _._.201_ (§ _). 

Kaavaehdotus oli nähtävillä _._.-_._.201_ 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan _._.201_ §_ 

Voimaantulo _._.201_ 

2.2 Asemakaavan 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. 

2.3 Asemakaavan kuvaus 

Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustaa Keskuskadun, Paukkumäen virkistys-

alueen, Asematien ja Ruokosuontien välisen alueen osalta.  

Asemakaavalla osoitetaan asuinpientalojen korttelialuetta, rivitalojen ja muiden kytketty-

jen asuinrakennusten korttelialuetta, erillispientalojen korttelialuetta, asuin-, liike- ja toi-

mistorakennusten korttelialuetta, yleisten rakennusten korttelialuetta, liike- ja toimistora-

kennusten korttelialuetta, lähivirkistysaluetta, maantien aluetta, yleistä pysäköintialuetta 

sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys kaava-alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee Jokioisten keskustassa rajoittuen Keskuskatuun, Asematiehen, 

Paukkumäen virkistysalueeseen ja Ruokosuontiehen. Kaava-alueen koko on 28,58 ha. 

Kaava-alueella sijaitsee useita yleisiä rakennuksia, kuten Paanan ja Miinan koulut, Teeri-

mäen päiväkoti, Jokioisten kunnantalo, kirjasto ja terveysasema. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on pääosin rakennettu. Alueen rakennuskanta on monimuotoista, koostuen 

sekä yleisistä rakennuksista, matalista kerrostaloista, pientaloista että kaupan rakennuk-

sista. Keskuskadun varteen sijoittuvat pääasiassa kaupalliset palvelut, asuminen sekä 

koulut sijaitsevat etelämpänä. 

3.1.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön välittömässä 

läheisyydessä, Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema (RKY 2009). Valta-

kunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö sijaitsee Keskuskadun pohjoispuolella. 

Alueelta on laadittu rakennusinventointi vuonna 2009 (Jokioisten kunnan rakennusinven-

tointi, Hämeen Ympäristökeskus 2009). 

Osayleiskaavassa (17.12.2015) suojeltaviksi rakennuksiksi on osoitettu kirjasto, Miinan 

koulu ja Teerimäen päiväkoti sekä maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä raken-

nettu kulttuuriympäristönä Ruokosuotien pohjoisosa. Jokioisten kunnan rakennusinven-

toinnissa (Hämeen Ympäristökeskus 2009) kohteista (kohdenumero esitetty kohteen 

edessä) on kerrottu seuraavaa: 

64. Kirjasto 

Jokioisten kunnantalo (1986), kirjasto ja terveyskeskustalo sijaitsevat samassa kortte-

lissa. Kaikki rakennukset ovat eri aikakausilta. Lähinnä kirjastoa oleva terveyskeskustalo 

on viime sotien jälkeiselle ajalle tyypillinen harjakattoinen ja rapattu kivitalo. Kirjaston tilat 

ovat kunnan ensimmäisessä, vuonna 1889 valmistuneessa kansakoulurakennuksessa. 

Pitkähkö puutalo asettuu rinnemetsän eteen, pääjulkisivu Keskuskadulle päin. Rakennuk-

sen julkisivuissa on kivijalasta otsalistaan yhtenäinen vaakalaudoitus. Seinien yläosassa 

ja ullakkopäädyissä on pystylaudoitus. Ikkunoiden korkeutta on korostettu jatketuilla sivu-

vuorilaudoilla. Rakennuksessa on säilynyt kevytrakenteinen verantamainen avokuisti, 

joka myöhemmin rakennetuissa koulurakennuksissa väistyi käytännöllisempien umpikuis-

tien tieltä. 
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Kirjasto 

71. Miinan koulu 

Jokioisten keskuskansakoulun rakennukset otettiin käyttöön vuonna 1951. Rinnemaas-

toon sijoitetun koulurakennuksen (nyk. Miinan koulu) arkkitehtina oli Jouko Ylihannu Hel-

singistä. Koulu edusti uudentyyppistä koulurakennusta. Rakennus koostui kahdesta sii-

vestä, joista toiseen sijoittui koulun juhla- ja liikuntasali ja toiseen luokkatilat. Juhlasalia 

voitiin käyttää myös konserttisalina. Rakennusta luonnehtii aukotukseltaan monotoninen, 

mutta muodoltaan polveileva pitkä pääjulkisivu, johon elävyyttä tuovat veistokselliset ka-

tokset. Vuonna 2002 valmistunut laajennusosa on sovitettu kokonaisuuteen. Maisemassa 

rakennus on vahva elementti. Sen kaakkoispuolelle jäävä asuinrakennus valmistui 1951 

opettajien asuntorakennukseksi. 

85. Ruokosuontien pohjoisosa, alue 

Jokioisissa Keskuskadun eteläpuolisille alueille rakennettiin ensimmäiset pientalot 1800-

luvun lopulla. Rakentajat olivat pääasiassa yksityisiä, mutta myös Ferraria rakennutti alu-

eelle asuntoja. Maat lunastettiin kartanon maista. Viime sotien jälkeen alueelle perustet-

tiin rintamamiestontteja sekä asutustarkoituksessa asuntotontteja. Nykyisellään pientalo-

alue käsittää laajan ja muuhun rakentamiseen lomittuvan alueen, joka on rakennettuna 

ympäristönä kohtalaisen tasapainoinen, vaikkakin alueella on tapahtunut paikoitellen 

melko voimakastakin täydennys-, uudis - ja korjausrakentamista. Inventoitu alue sisältää 

osan Ruokosuontiestä, Paronintien pohjoispuolen, Kotaniityntien eteläpään, Väinöntien, 

Empunkujan aivan pohjoispäätä lukuun ottamatta sekä Perttulinpolun Piikujaan asti. Tei-

den varsilta on löydettävissä niin 1900-luvun alkuvuosikymmenten hirsirunkoisia pienta-

loja kuin viime sotien jälkeen rakennettuja tyyppitaloja. Vanhimmat puutalot keskittyvät 

Ruokosuontieltä erkanevien Empunkujan ja Väinöntien ympäristöön. Paronintien reu-

nassa on omakotitaloja 1930–40-luvuilta. Muidenkin katujen varsilta tapaa yksittäisiä 

1900-luvun alun puutaloja. Rakennuskannan ikärakenteen monipuolisuus sekä tonttikoon 

suuri vaihtelevuus erottavat kohdealueen varsinaisesta Ruokosuon asuinalueesta, joka 

muodostui viime sotien jälkeen. Inventoidun alueen vanhimmille puutaloille on tyypillistä 

suorakaide pohjamuoto, harjakatto, umpikuisti, T-ikkunat ja puuverhous, jossa ikkunan 

alapuolinen rintapaneeli tai otsalistan yläpuolinen ullakkokerros on tehty erisuuntaisella 

laudoituksella kuin muu seinä. Kuutiomaisissa tyyppitaloissa ulkoverhous on yleensä yh-

tenäinen ilman kerroslistoja. Tonteilla on vähintäänkin yksi lautaseinäinen piharakennus. 
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Puutarhoissa on omenapuita ja marjatarhoja. Tonttien aitoina on leikattua pensasaitaa, 

mutta yleisesti vapaamuotoisemmat istutukset avaavat näkymiä puutarhoihin.  

90. Teerimäen päiväkoti 

Teerimäen päiväkoti sijaitsee Jokioisten keskustan reunalla, hallinto- ja koulukorttelin 

sekä metsäympäristön väliin jäävällä mäellä. Rakennusta ympäröi vehreä ja korkea 

puusto, mäen alarinteellä on avarampi nurmialue. Alueella on kivipengerryksiä. Ensim-

mäisen mäellä olleen asuinrakennuksen rakennutti asemapäällikkö H. Alleen 1907–08 

kartanolta vuokraamalleen tontille. Vuonna 1912 Alleen myi Hongiston tehtailija Karl Fa-

zerille, joka hankki seuraavana vuonna Jokioisten kartanon alueiden metsästysoikeuden 

ja käytti rakennusta metsästysmajanaan. Talo tuhoutui tulipalossa, mutta uusi hirsirunkoi-

nen huvilarakennus valmistui jo seuraavana vuonna, 1917, edellisen talon kivijalalle. Hu-

vilan suunnitteli Fazerin vävy, arkkitehti Toikander. Taloon tuli vesipumppu, joka toimi tuu-

limyllyllä ja lisäksi tuolloin harvinaiset WC:t. Fazer kuoli vuonna 1932, ja perikunta myi ra-

kennuksen kunnalle. Hongiston huvila oli kunnantalona vuodet 1933–1952. Sen jälkeen 

se oli pitkään kunnanjohtajan virka-asuntona ja kiinteistö sai nimen Teerimäki. Vuonna 

1965 suoritettiin valtion ja kunnan välillä tilusten vaihto, jolloin Teerimäen maat saatiin 

kunnalle. Päiväkoti aloitti rakennuksessa 1976 – kolme vuotta aikaisemmin oli astunut 

voimaan päiväkotilaki. Teerimäen päiväkoti oli seudun ensimmäisiä lajissaan ja toimii 

edelleen. Fazerin rakennuttama huvila käsittää päiväkotirakennuksen eteläisen vinkkelin. 

Rakennusta on laajennettu kahteen otteeseen, ensin vuonna 1980 ja toisen kerran 

vuonna 1990. Uudisosat ovat muotoa ja tyyliä myöden sovitettu vanhaan. Huvilan poikki-

pääty ja avoveranta jäivät laajennusosan liittymäkohtaan, katolta on poistettu puolipyö-

reät ikkunat. Vanha osa on peruskorjattu 1976.  

 

Teerimäen päiväkoti 

3.1.4 Muinaisjäännökset 

Alueelta ei ole tiedossa rekisteröityjä muinaisjäännöksiä. (Muinaisjäännösrekisteri 

5.4.2017, Museovirasto) 
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3.1.5 Luonnonympäristö 

Kaava-alue on pääosin rakennettu, luonnontilaista ympäristöä on lähinnä puistoalueilla. 

Alue rajautuu laajaan Paukkumäen virkistysalueeseen. 

Jokioinen kuuluu eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vuokkovyöhykkeeseen. Vallit-

seva metsätyyppi on lehtomainen kangas.  

Yleiskaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen (Airix Ympäristö 2013) mukaan alu-

eella sijaitsee kaksi metsälakikohdetta (rehevät lehdot) sekä vesilakikohde (puro). Puro ja 

toinen metsälakikohteista sijaitsevat samassa yhteydessä. Lehdot ovat käenkaali-oravan-

marjatyyppiä, puron varrella toinen lehdoista lähenee hiirenporras-käenkaalityyppiä. 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

3.1.6 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella sijaitsee huoltoasema (Neste Keskuskatu 17). Huoltoaseman maaperän pilaan-

tuneisuus on tutkittava ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

3.1.7 Maanomistus 

Alue on osittain kunnan ja osittain yksityisessä omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 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. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan muutoksitta kokouksessaan 

1.6.2015 ja päätti toimittaa sen ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Ympäristöministe-

riö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016. 
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Ote kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmästä (10.1.2017). 

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. Keskuskatu on osoitettu kehitettäväksi matkailutieksi ja se on osa 

merkittävää yhdystietä (YTm). 

Kaavoitettava alue sisältyy maisema-alueeseen (ma Loimijoen- Jänhijoen kulttuurimaise-

mat) ja kehitettävään liikennekäytävään (HFP, Helsinki-Forssa- Pori) sekä suojavyöhyke-

alueeseen (sv-d).  

Maisema-alueeseen (ma) liittyvä suunnittelumääräys: 

”Maisema-alueille sijoittuvassa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota rakennetun kulttuuriympäristön vaalimiseen, maisemallisiin näkö-

kulmiin sekä kulttuuriympäristön moniarvoisuuden ja ajallisen kerroksellisuuden säilymi-

seen.” 

Maisema-aluetta koskeva kehittämissuositus: ”Maisema-alueilla tulisi edistää maiseman- 

ja kulttuuriympäristön hoitoa.” 

Valtatie 2:n ympäristön kehittämissuositus (HFP): ”Liikennekäytävää tulee kehittää laa-

jassa yhteistyössä ympäristöltään vetovoimaisen asumisen ja logistiselta sijainniltaan kil-

pailukykyisen elinkeinotoiminnan kanssa. Liikennekäytävän kehittämisessä varaudutaan 

täydentämään liikennejärjestelmää raideyhteydellä. Osana liikennekäytävän kehittämistä 

varaudutaan valtakunnallisen logistiikka- ja lentotoiminnan aluekokonaisuuden toteuttami-

seen Humppilassa.”  

Suojavyöhyke (sv-d) tarkoittaa maantietukikohdan lentoestealueiden suojavyöhykettä. 

Lentoestealueelle ei saa rakentaa ilman lentoestelupaa yli 30m korkeita lentoesteitä. 
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3.2.2 Maakuntakaava 2040  

Hämeen maakuntavaltuusto päätti 23.11.2015 käynnistää maakuntakaavan kokonaisuu-
distuksen ja maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaava laaditaan Hämeen liiton 
alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n luonnos ja 
valmisteluaineisto olivat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62§ perusteella 6.2. – 
3.3.2017. Kaavaluonnoksen pohjalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä 
maakuntavaltuustossa vuonna 2018. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Val-
misteltava kaava on kokonaismaakuntakaava, joka saadessaan lainvoiman korvaa kaikki 
Kanta-Hämeessä nykytilanteessa voimassa olevat maakuntakaavat. 
Maakuntakaava 2040 luonnoksessa kaava-alueelle on osoitettu: keskusta-aluetta (C ), 
taajamatoimintojen aluetta (A) ja virkistys-, retkeily tai ulkoilualuetta (V). 
Keskuskadun varteen on osoitettu ohjeellinen uusi pääviemäri- ja vesijohtolinja sekä ke-
vyen liikenteen yhteystarve. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu myös Keskuska-
dulta Valtatie 10 suuntaan. Alueen pohjoisosat kuuluvat osittain maakunnallisesti merkit-
tävään maisema-alueeseen. Kaava-alue sisältyy suojavyöhykkeeseen (sv-d); maantietu-
kikohdan lentoestealue. Lentoestealueelle ei saa rakentaa ilman lentoestelupaa yli 30m 
korkeita lentoesteitä. Kaava-alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön sekä maisema-alueen rajapinnassa (Jokioisten kartano ja Loimijoki-
laakson viljelymaisemat). 
 

 
Maakuntakaava 2040, nähtävillä ollut luonnos (23.1.2017) 

3.2.3 Yleiskaava 

Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 17.12.2015 § 55 ja saanut lainvoiman 27.1.2016. 



  

  

 

 

 
 

9 (18) 
 

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

1.9.2017 

 

E20600836_Jokioinen_keskustan_AKM_selostus_EHDOTUS.docx 

 

 

 
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, viheryhteystarve, 

saastunut maa-alue (saa), maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä rakennettu kult-

tuuriympäristö (sk- 85). Alueen koilliskulmalta on osoitettu viheryhteystarve Nirpanmäen 

suuntaan. Yleiskaava-alue sisältyy suojavyöhykkeeseen, jolle ei saa rakentaa ilman len-

toestelupaa yli 30 m. korkeita lentoesteitä. 
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3.2.4 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) 

• Intala, 15.12.1986 (nro 49) 

• 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), Huolto-

asemarakennusten korttelialuetta (LH), linja-autoaseman sekä liike- ja toimistorakennus-

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

katualueita. Asemakaavalla suojeltavaksi rakennukseksi on osoitettu Miinan koulu. 

 

Kaava-alueen rajautuminen mustalla. 
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3.2.5 Rakennusjärjestys  

Jokioisten kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.8.2012. 

3.2.6 Rakennuskielto 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoalueita. 

3.2.7 Pohjakartta 

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-

GK24 mittakaavaan 1:1000. Pohjakartan on toimittanut Jokioisten kunnan tekninen 

osasto. 

3.2.8 Muut suunnitelmat, selvitykset ja päätökset 

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu 

Hämeen ympäristökeskuksen aloitteesta Forssan seudulla toteutettiin vuosien 2009 – 

2011 aikana strateginen rakennetarkastelu. Hankkeeseen osallistuivat kaikki seudun kun-

nat (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä). Rakennetarkastelu sisältää sekä 

tulevaa kehitystä ennakoivia kehitettäviä alueita että olemassa olevan rakenteen kehittä-

misen kannalta keskeisiä aluevarauksia.  

Jokioisten keskustaan on osoitettu linja-autoliikenteen liityntä/palvelupysäkki, Keskuska-

dun, Turuntien ja valtatie 10 osalle pitkämatkaisen linja-autoliikenteen laatukäytävä. 

 

Ote Forssan seudun strategisesta rakennemallista. 
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Aiemmin laaditut selvitykset 

Asemakaavan laadinnassa on hyödynnetty seuraavia aiemmin laadittuja selvityksiä: 
 

- 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, Airix Ym-

päristö Oy, 2013 

- Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys, Airix Ym-

päristö Oy, 2013 

- Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma, ELY-keskus, ra-

portteja 49, 2013 

- Maanteiden 13553 (Turuntie) ja 2804 (Keskuskatu ja Vaulammintie) liikennetur-

vallisuuden parantaminen Jokioinen toimenpideselvitys, A-Insinöörit suunnittelu 

Oy, 2015 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Jokioisten keskustan asemakaavan muutoksen tavoitteena on selkiyttää alueen liikenne-

järjestelyitä sekä parantaa liikenneturvallisuutta, muun muassa sujuvoittamalla koulujen 

saattoliikennejärjestelyitä ja mahdollistamalla Keskuskadun ja Humppilantien kiertoliit-

tymä. 

Liikenteellisten tavoitteiden lisäksi asemakaavan muutoksella määritellään ja huomioi-

daan keskustakorttelien kehittämistarpeet. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Keskustan asemakaavamuutostyö on käynnistetty uudelleen kunnan aloitteesta (Tela 

16.12.2015 §73).  

Kaavan laatijana toimivat arkkitehti Jouni Kiimamaa (YKS-381) ja ins. (AMK) Maria Kir-

veslahti Sweco Ympäristö Oy:ltä. 
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4.3 Osallistaminen ja yhteistyö 

4.3.1 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 

4.3.2 Viranomaisyhteistyö 

Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot. Kaavan hy-
väksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukai-
sesti. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Kaavan vireilletulosta tiedotettiin yhtä aikaa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

(OAS) kuulutettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 

29.12.2016–27.1.2017 välisen ajan. 

Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.2.-24.3.2017 välisen ajan. Jokioisten tekninen lautakunta 

päätti nähtäville asettamisesta 15.2.2017 § 9. 

Luonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa sekä seitsemän mielipidettä. Lausuntoihin ja 

mielipiteisiin on laadittu vastineet ja ne on esitetty liitteessä 3. Kaavakarttaa, selostusta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. 
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Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus oli nähtävillä __.__.– __.__.201_ välisen ajan. Jokioisten kunnanhallitus 
päätti nähtäville asettamisesta __.__.201_ § __. 

 

5 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavalla osoitetaan asuinpientalojen korttelialuetta (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen 

asuinrakennusten (AR), erillispientalojen korttelialuetta (AO) korttelialuetta, asuin-, liike- ja 

toimistorakennusten korttelialuetta (AL), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja 

toimistorakennusten korttelialuetta (K), lähivirkistysaluetta (VL), maantien aluetta (LT), 

yleinen pysäköintialuetta (LP) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 

ja laitosten aluetta (ET).  

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavamuutoksen kokonaispinta-ala on 28,58 ha, josta korttelialueita on noin 16,66 

ha. Kerrosalaa on osoitettu yhteensä 77 333 m2. 

Käyttötarkoitus Pinta-ala (m2) Tehokkuus (e) Rakennusoikeus 

(m2) 

AP 12594 0,31 3939 

AR 7970 0,38 3007 

AO 41887 0,24 9855 

AL 2063 0,56  11351 

Y 78313 0,60 46988 

K 5481 0,40 2193 

VL 51849   

LT 16009   

LP 3696   

ET 80   

kadut, tori 47642   

 

5.1.2 Palvelut 

Kaavassa osoitetaan olemassa olevia palveluja, kuten Miinan ja Paanan koulut ja päivä-

koti. Kaavamääräykset mahdollistavat myös uusia palveluja. 
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5.2 Aluevaraukset 

AP Asuinpientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu korttelialueet kortteleissa 86, 87 ja 96. Kerrosluvuksi on osoitettu 

II ja tehokkuusluvuksi (e) korttelissa 86 e=0.40, korttelissa 87 e=0,30 ja korttelissa 96 

e=0,25. 

AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu korttelialueet kortteleissa 86, 87 ja 88. Kerrosluvuksi on osoitettu 

II ja tehokkuuslukuna (e) korttelissa 86 e=0,45, korttelissa 87 e=0,40 ja korttelissa 88 

e=0,30.  

AO Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu korttelialueet kortteleissa 88, 96, 99 ja 100. Kerrosluvuksi on 

osoitettu II ja tehokkuusluvuksi (e) kortteleissa 96, 99 ja 100 e= 0,25 ja korttelin 88 ton-

teilla 1-5 ja 8-11 e=0,20. 

AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu kortteli 93 ja osa kortteleista 86 ja 96. Kerrosluvuksi on osoitettu 

Keskuskadun varrella korttelissa 93 IV ja korttelissa 96 II sekä torin varrella korttelissa 96 

III. Kortteleissa 93 ja 96 tehokkuusluvuksi (e) on osoitettu e=0,60 ja korttelissa 86 e=0,45. 

Y Yleisten rakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu osa korttelista 92, kortteli 97 ja osa korttelista 100. Kortteleissa 

sijaitsee mm. alueen koulut, terveyskeskus, kirjasto, kunnantalo sekä Teerimäen päivä-

koti. Kortteleissa 92 ja 97 kerrosluvuksi on osoitettu II ja tehokkuusluvuksi e=0,60, kortte-

lissa 100 on osoitettu kerrosluvuksi III ja tehokkuusluvuksi e=0,60. 

Koulujen osalta on osoitettu ohjeellisena saattoliikenteen (ks), leikki- ja oleskelualueiden 

(le) ja urheilu- ja pallokentäksi (ke) varattavien alueiden osat. 

K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu kortteli 91. Kerrosluvuksi on osoitettu III ja tehokkuusluvuksi 

e=0,40. 

LT Maantien alue 

Merkinnällä on osoitettu Keskuskatu. 

LP Yleinen pysäköintialue 

Merkinnällä on osoitettu yleiset pysäköintialueet urheilukentän vieressä sekä torin var-

rella. 
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ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu muuntamo korttelissa 92. 

VL Lähivirkistysalue 

Merkinnällä on osoitettu alueen lähivirkistysalueet, jotka sijaitsevat Paukkumäen ja Paa-

nan koulun välisellä alueella, Teerimäen päiväkodin ja Kenttätien välisellä alueella, Mii-

nan koulun ja nykyisen lämpökeskuksen välisellä alueella sekä kortteleiden 96 ja 99 ja 88 

86 välisillä alueilla. 

5.2.1 Muut merkinnät 

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 

Aluetta tulee hoitaa siten, että alueen arvoja ei heikennetä. 

Merkinnällä on osoitettu metsä- ja vesilakikohteet. Päiväkodin läheisyydestä on osoitettu 

kostea, lehtokasvillisuutta kasvava pieni metsikkö, jonka rinteessä virtaa puro. Kenttätien 

varrelta on osoitettu rehevä lehto. 

sr Suojeltava rakennus tai rakennettu ympäristö 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritetta-

vien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen erityiset arvot säilyvät. Ennen 

rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilai-

suus lausunnon antamiseen. 

Merkinnällä on osoitettu Miinan koulu, Teerimäen päiväkoti ja kirjasto. 

sk Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa, jolla uudis- ja kor-

jausrakentamisen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäris-

tön ominaispiirteisiin muodon, värityksen ja materiaalin osalta. 

Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Ruo-

kosuontien pohjoispuoli. Merkintä koskee korttelin 87 tontteja 1 ja 2, korttelin 88 tontteja 

1-11 ja korttelin 99 tontteja 5-10.  

pima-1 Rakennuspaikan maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja pilaantuneet alu-

eet kunnostaa ympäristöviranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ennen ra-

kennusluvan myöntämistä. 

Merkinnällä on osoitettu kortteli 93 tontti 1. 
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5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja – ympäristöön 

Olennainen muutos kohdistuu Torikujan/Ajokujan jäsentymiseen ja kaupunkimaisen ra-

kenteen uudistumiseen. Toteutuessaan kaavalla luodaan keskustaan selkeämpää raken-

netta. 

Asuntojen ja palvelujen lisääminen keskustassa lisää ihmisten määrää. Torin asemaa 

kaupunkimaisessa rakenteessa korostetaan. Nykyisellään torin sijainti keskellä ajoneuvo-

liikennettä asettaa rajoitteita sen käytölle. 

Asemakaavan muutos ei muuta merkittävästi melun tai päästöjen määrää alueella. Huol-

toaseman tontilla maaperän pilaantuneisuus tulee tutkia ja pilaantuneet alueet kunnostaa 

ennen rakennusluvan myöntämistä. 

5.3.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen  

Alue liittyy olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon.  

Asemakaavan muutoksella poistetaan lainvoimaisessa kaavassa osoitettu toteuttamaton 

Liikuntatien yhteys Kenttätieltä Asematielle. Paronintie osoitetaan jatkettavan Kenttätielle 

asti. Paronintien jatkamisen myötä yhteydet urheilukentälle monipuolistuvat. Samoin Mii-

nan koulun saattoliikennejärjestelyt helpottuvat lenkkimäisen yhteyden myötä.  

Torikuja osoitetaan jalankululle osoitettuna katuna, jolloin ajoneuvoliikenne Kotaniityn-

tieltä Koulutielle estyy.  

Kaavatyön yhteydessä on laadittu liikenteen yleissuunnitelma. Liikenteen yleissuunnitel-

massa on tarkasteltu liikenteen ja pysäköinnin tarpeita eri liikkumistavat huomioiden. Mii-

nan koulua palveleva linja-autoliikenne ohjataan Kenttätien ja Paronintien kautta, jolloin 

Koulutien liikenne rauhoittuu. Vakiovuoroinen joukkoliikenne on tarkoitus siirtää Keskus-

kadun varteen, mikä rauhoittaa Kenttätien ja Ajokujan liikennettä. 

Urheilukentän ja torin viereisen pysäköintialueen jäsentely on esitetty liikenteen yleis-

suunnitelmassa. Torin viereiselle pysäköintialueelle on esitetty 32 pysäköintipaikkaa ja ur-

heilukentän pohjoispuolelle 61 pysäköintipaikkaa. Miinan koululle on osoitettu saattolii-

kennepaikka, jonka yhteyteen on esitetty 12 uutta pysäköintipaikkaa. 

5.3.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

Kaavalla huomioidaan luonnon ympäristön ja kulttuuriympäristön kannalta olennaiset 

suojelukohteet kaavamerkinnöin. 

Kaavalla lisätään virkistysalueiden määrää suhteessa voimassa olevaan kaavaan, sillä 

kaavasta poistetaan toteuttamaton Liikuntatien yhteys Kenttätieltä Asematielle sekä osoi-

tetaan puistoalueita yleisten rakennusten korttelialueiden yhteyteen. 
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Kaavalla voidaan katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia rakentamisen ja katutilan muo-

dostumiseen ja orientoitavuuteen. Nykyisellään Torikuja ja Ajokuja luovat avointa ja jä-

sentymätöntä tilaa, jota on vaikea hyödyntää. Asemakaavalla mahdollistetaan selkeämpi 

katutilan ja kaupunkimaisen rakenteen muodostuminen.  

5.3.4 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset  

Asemakaavalla mahdollistetaan elinkeinoelämän kehittyminen osoittamalla torin ja Kes-

kuskadun varteen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä kaupan ja toimistorakennus-

ten korttelialueita. Laadukas rakentaminen vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta sekä 

asumisen että palvelujen käytön kannalta. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.  

 

Turku/Tampere, 1.syyskuuta 2017 

 

Sweco Ympäristö Oy 

 

Jouni Kiimamaa Maria Kirveslahti 

Osastopäällikkö Suunnittelija 

Arkkitehti SAFA, YKS-381 Ins. (AMK) 


