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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 16.8.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutos koskee 31.10.1986 vahvistetun asemakaavan korttelia 91 ja
28.12.1987 vahvistetun asemakaavan korttelia 97 sekä näihin liittyviä katu- ja torialueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 91, korttelin 100 tontit 8 ja 9 sekä katualu-
etta.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustaajaman Ajokujan varrella sijaitsevia kort-
teleita 91 ja 97 sekä näihin liittyviä tori- ja katualueita. Alue sijaitsee Keskuskadun (maantie
2804) ja Kenttätien risteyksen eteläpuolella. Alueen pinta-ala on noin 1,29 hehtaaria.

Suunnittelualueen sijainti. Taustakartta © Maanmittauslaitos 2019



2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 18.3.2019 (§ 53).
- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesä-

kuussa 2019.
- Kunta kuulutti kaavan vireille tulosta 27.6.2019. Samalla ilmoitettiin osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineiston nähtävillä pidosta.
- Asemakaavan muutoksen 14.6.2019 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) ase-

tettiin nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 27.6.-26.7.2019 väliseksi
ajaksi.

- Kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille tiedoksi.
- Kaavaluonnoksesta jätettiin 4 lausuntoa, ei yhtään mielipiteitä.
- Kaavaehdotus valmistui elokuussa 2019.
- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen _________
- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville

_______ väliseksi ajaksi.
- Kaavaehdotuksesta jätettiin _____ lausuntoa / muistutusta. Lausuntoihin ja muistu-

tuksiin laaditaan vastineet / mahdolliset vähäiset tarkennukset (tarkentuu).
- Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen ______ 2019 (§ ___).
- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ______ 2019 (§ ___).
- Kaava on kuulutettu voimaantulleeksi _________.

2.2 ASEMAKAAVA

Asemakaavan muutoksella osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K), eril-
lispientalojen korttelialuetta (AO) sekä katualuetta.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on rakennettu eikä se sisällä luonnontilaista ympäristöä. Ajokujan pohjois-
puolella Keskuskadun varressa sijaitsee S-market. Marketin ympäristö koostuu pysäköin-
tialueista sekä pienestä torista ja ajoneuvojen kääntöalueesta. Ajokujan eteläpuolella sijait-
see kaksi pientaloa ja entinen kunnanlääkärintalo Toimela.



Torialuetta. Näkymä Kenttätieltä Ajokujan suuntaan.

3.1.2 Rakennettu kulttuuriympäristö

Keskuskadun toisella puolella aluetta sivuaa valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuu-
riympäristö: Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema (RKY 2009).

Jokioisilla on laadittu rakennusinventointi vuonna 2009 (Jokioisten kunnan rakennusinven-
tointi, Hämeen Ympäristökeskus 2009). Tässä inventoinnissa on mainittuna suunnittelualu-
eella sijaitseva Toimelan rakennus. Kohteesta sanotaan seuraavaa: ”Jokioisten kunnan-
lääkärin talo valmistui 1955. Myöhemmin rakennus oli eläinlääkärin talona, ja sen jälkeen
koululaisten iltapäiväkerhona, jonka yhteyteen liitettiin myös päiväkoti. Nykyään tiloissa on
kunnallinen ryhmäperhepäiväkoti. Vaalea rapattu rakennus on katujen kulmauksessa, Kes-
kuskadun liikerakennusten takana. Syvemmällä korttelissa on 1950- luvun alussa raken-
nettu Miinan koulu. Länteen ja pohjoiseen aukeaa avoin katu- ja parkkipaikkatila. Tontin
itäpuolen puusto kuitenkin antaa rakennukselle taustan.”

3.1.3 Maanomistus

Suunnittelualue on osittain kunnan ja osittain yksityisessä omistuksessa.

3.1.4 Pohjakartta

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-
GK24 mittakaavaan 1:2000. Pohjakartan on toimittanut Jokioisten kunnan tekninen osasto.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus
Jokioisten kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Hämeen liitto. Alueella
voimassa oleva Kanta-Hämeen maakuntakaava sai lainvoiman 28.12.2007, kun korkein
hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä kaavasta jätetyistä valituksista.



Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan 11.6.2012. Ympä-
ristöministeriö vahvisti kaavan 2.4.2014. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy
alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän
ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei käsitellä kaikkia maankäytön
kysymyksiä vaan se täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan muutoksitta kokouksessaan
1.6.2015. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016. Vaihemaakun-
takaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityi-
sesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liiken-
teen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakun-
takaavoista.

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualue kuuluu alakeskusalueeseen
(Ckm/799).

Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Alueen sijainti sinisellä ympyrällä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Maakuntakaava 2040 kaavaehdotuksen kokouksessaan
27.5.2019. Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa
koko Kanta-Hämeen maakunnan. Voimaan tullessaan tämä maakuntakaava korvaa kaikki
aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakunta-
kaavan sekä 1. vaihemaakunta-kaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C).
Keskuskadun varteen on osoitettu ohjeellinen uusi pääviemäri ja vesijohtolinja. Kaava-alue
rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Jokioisten kar-
tano ja Loimijokilaakson viljelymaisemat).



Ote Maakuntakaava 2040

Yleiskaavoitus
Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 17.12.2015 § 55 ja saanut lainvoiman 27.1.2016.

Ote Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavasta.

Kaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C), jonka määräys on
seuraava: Alue on asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa
keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja myymälätiloja. Alu-
eelle saa sijoittaa korkeintaan kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden yhteismitoitus ei
voi ylittää 10 000 kerrosalaneliömetriä.
Suunnittelualueen pohjois- ja lounaisosiin on osoitettu kevyen liikenteen väylät.

Asemakaavoitus
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat (ent. rakennuskaavat):

o Kortteli 91 Tori-Linja-autoasema, vahvistettu 31.10.1986 (nro 59)
o Keskusta 2 rakennuskaavan muutos, vahvistettu 28.12.1987 (nro 62)



o Keskustan asemakaava, tullut osittain voimaan 9.4.2019 kunnanhallituksen pää-
töksellä 1.4.2019

Kortteli 91 on osoitettu linja-autoaseman sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi
(LAKL-1). Korttelialueen eteläpuolelle on osoitettu torialue, jonka läpi on osoitettu ajoyhteys
Koulutien ja Ajokujan välille. Kortteli 97 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi
(Y), jonka kaakkoisosaan on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie
(Kenttäpolku).

Vasemmalla ote asemakaavatilanteesta. Oikealla ote Keskustan asemakaavan muutok-
sesta, (hyväksytty 16.5.2018, kumottu alue osoitettu sinisellä). Nyt laadittavan kaavan ra-
jaus punaisella.

Osa suunnittelualueen kaduista kuuluu Jokioisten keskustan asemakaavan muutosaluee-
seen, joka on hyväksytty 16.5.2018. Suunnittelualue sisältyi em. keskustan asemakaavan
muutokseen, mutta osalta suunnittelualuetta kaavan hyväksymistä koskeva päätös kumot-
tiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä (1.3.2019). Lähiympäristöön on osoitettu
erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuin- ja liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta
(AL), lähivirkistysaluetta (VL) sekä yleisten rakennusten korttelialuetta (Y).

3.2.2 Selvitykset

Käytettävissä olevat selvitykset, viranomaistietokannat ja ylemmän tason kaavat otetaan
huomioon kaavan laadinnassa. Osayleiskaavan yhteydessä alueelle tehtiin luontoselvitys
vuonna 2013 (Jokioisten keskustan ja lähiympäristön luontoselvitys, Airix Ympäristö 2013).
Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelun kannalta merkittäviä alueita tai kohteita.

Keskustan asemakaavan yhteydessä laadittiin Keskustan asemakaavamuutoksen liiken-
teen yleissuunnitelma (Sweco Ympäristö 2017). Liikenteen yleissuunnitelmassa on tarkas-
teltu liikenteen ja pysäköinnin tarpeita eri liikkumistavat huomioiden. Miinan koulua palve-
leva linja-autoliikenne ohjataan Kenttätien ja Paronintien kautta, jolloin Koulutien liikenne
rauhoittuu. Vakiovuoroinen joukkoliikenne on tarkoitus siirtää Keskuskadun varteen, mikä
rauhoittaa Kenttätien ja Ajokujan liikennettä.



4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Nyt laadittavan asemakaa-
van tavoitteena on mahdollistaa Keskustan asemakaavan muutoksessa (hyväksytty
16.5.2018) esitettyjen liikennejärjestelyiden mahdollistaminen sekä määritellä ja huomioida
Ajokujan korttelien kehittämistarpeet.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET

Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 18.3.2019 (§ 53). Kaavan vireilletulosta sekä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan kesällä 2019.

Työn sisältö perustuu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen (1.3.2019), jolla se on
kumonnut osittain kunnanvaltuuston 16.5.2018 (§ 54) hyväksymän keskustan asemakaa-
van muutoksen. Kumoaminen koskee hyväksytyn asemakaavan Ajokujan katualuetta, kort-
telin 100 tontteja 8 ja 9 sekä korttelia 91. Muilta osin kunnanhallitus on määrännyt kaavan
tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 Osalliset

Maanomistajat ja asukkaat:
- kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat
- naapurialueiden maanomistajat ja asukkaat
- alueella toimivat yritykset ja yhteisöt

Kunnan hallintokunnat:
- tarvittavat lautakunnat
- kunnaninsinööri
- kehitysinsinööri
- rakennustarkastaja
- ympäristötarkastaja
- terveystarkastaja

Viranomaiset:
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
- Hämeen liitto (tarvittaessa)

Yhdyskuntatekniikka:
- Vesihuolto ja viemäröinti (vesilaitos)
- Sähkö- ja puhelinyhtiöt

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo

Kunta kuuluttaa kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.



4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa
2019. OAS pidetään kunnanvirastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä tarkenne-
taan tarvittaessa kaavan edetessä.

Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetetaan nähtäville (MRL 62 §;
MRA 30 §). Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta ja niihin tarvittaessa
laaditut vastineet käsitellään.

Kaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä mah-
dollisten viranomaisneuvottelujen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30
päivän ajaksi (MRL 65 §; MRA 27 §). Mahdolliset lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuk-
sesta käsitellään ja niihin laaditaan vastineet.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi.
Lausuntojen tarvetta tiedustellaan viranomaisilta kaavan valmisteluvaiheessa. Kaavaehdo-
tuksesta pyydetään lausunnot tarvittaessa.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Kunnan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keskustan asemakaavan muutok-
sessa (hyväksytty 16.5.2018) esitettyjen liikennejärjestelyiden mahdollistaminen sekä
määritellä ja huomioida Ajokujan korttelien kehittämistarpeet.

4.4.2 Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet

Suunnittelualue on rakennettu. Nykyisiin käyttötarkoituksiin ja kortteleiden rajaukseen on
tarve tehdä muutoksia. Ympäröivien alueiden olemassa olevat rakennukset, kiinteistörajat,
katualueet, kulkuväylät, piha- ja pysäköintialueet sekä alueeseen kytkeytyvä kunnallistek-
niikka otetaan huomioon suunnittelussa.

4.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä.

Maakuntakaavoitus
Kaava tukeutuu voimassa olevaan Kanta-Hämeen maakuntakaavaan. Maakuntakaava
2040 suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C).

Yleiskaavoitus
Kaava on osayleiskaavan mukainen. Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu keskustatoi-
mintojen aluetta (c).

Asemakaavoitus
Asemakaavan tarkoituksena on tarkistaa käyttötarkoituksia vastaamaan nykyistä tarvetta.

4.4.4 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet

Tarkentuu tarvittaessa.



4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

4.5.1 Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos asetettiin nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 §; MRA 30 §).
Kaavaluonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa eikä yhtään mielipidettä. Elenia Oy lausui, että
kaavamuutosalueen rakenteet eivät aiheuta aluevarauksia kaavaan. Kanta-Hämeen pe-
lastuslaitos ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) totesivat lausunnoissaan,
että heillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen. Hämeen ELY-keskus lausui, että liit-
tymäpaikkaa osoittava nuolimerkintä tulee poistaa, sillä maantien alue ei sisälly nyt suun-
niteltavaan asemakaavan. Liittymänpaikkaa osoittava nuoli poistettiin luonnosvaiheen näh-
tävilläoloajan jälkeen lausunnon mukaisesti.

4.5.2 Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksesta lausunnot ja muistutukset (tarkentuu)

Liite X: Vastineet (tarvittaessa)

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavan muutoksen pinta-ala on yhteensä 1,2860 hehtaaria.
Asemakaavalla on osoitettu:

- Erillispientalojen korttelialueeksi (AO) 0,1523 hehtaaria
- Liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) 0,5537 hehtaaria
- Yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) 0,1651 hehtaaria
- Katualueeksi 0,4149 hehtaaria

Liite 3: Seurantalomake

Kortteli 91 laajenee kaakkoon päin. Ajokujan eteläpuolelle on osoitettu yleisten rakennus-
ten korttelialuetta (Y) tontille 8 ja tontille 9 erillispientalojen korttelialuetta (AO).

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET

5.2.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan muutos mahdollistaa Ajokujan siirtämisen kaakkoon päin. Tämä siirto mah-
dollistaa kauppakorttelin laajentumisen ja samalla uuden torialueen rajautumisen selkeäm-
min. Uuden Ajokujan linjauksen paikalla sijaitseva omakotitalo ja Toimelan rakennus pure-
taan ennen Ajokujan rakentamista.

5.2.2 Vaikutukset maisemaan ja luontoon

Kaavalla ei ole vaikutuksia luonnonoloihin, sillä alue on entuudestaan rakennettu. Alue ei
sijaitse pohjavesialueella. Kaavalla voidaan katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia erityi-
sesti uuden torialueen rajautumiseen, jäsentyneemmän katutilan muodostumiseen ja
orientoitavuuteen. Nykyisellään Ajokuja torialueineen luo avointa ja jäsentymätöntä tilaa,
jota on vaikea hyödyntää. Asemakaavalla mahdollistetaan selkeämpi katutilan ja kaupun-
kimaisen rakenteen muodostuminen.



5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon

Olennainen muutos kohdistuu Ajokujan jäsentymiseen ja kaupunkimaisen rakenteen uu-
distumiseen. Toteutuessaan kaavalla luodaan keskustaan selkeämpää rakennetta ja tur-
vallisempaa liikenneympäristöä. Kaavalla poistetaan toteutumaton Kenttäpolun kevyen lii-
kenteen yhteys Koulutieltä Kenttätielle. Kevyt liikenne ohjataan Ajokujan kautta sekä uuden
torialueen ja kauppakorttelin välistä kevyen liikenteen kujaa pitkin. Nämä reitit voidaan hyö-
dyntää mm. huoltoliikenteeseen.

5.2.4 Muut vaikutukset

Kaavalla lisätään liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueita
keskeisellä sijainnilla, mikä parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tukee yhdys-
kuntarakenteen toimivuutta. Kadun siirtäminen ja rakennusten purkaminen puolestaan ai-
heuttavat kustannuksia.
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia tekniseen huoltoon, erityistoimintoihin,
ympäristönsuojeluun tai ympäristöhäiriöihin.

5.3 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.4 NIMISTÖ

Kaava-alueen nimistö on valmiiksi olemassa ja perustuu nykyiseen tilanteeseen.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS

Alue toteutuu Jokioisten kunnan ja maanomistajien toimesta kaavamuutoksen saatua lain-
voiman.

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA

Kunta seuraa kaavan toteutusta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Turussa 16.8.2019
Sweco Ympäristö Oy

Jouni Kiimamaa Maria Kirveslahti
arkkitehti SAFA Kaavasuunnittelija
YKS 381



7 LIITTEET
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Poistuva asemakaava
Liite 3: Asemakaavan seurantalomake
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