Kokouspöytäkirja
Valtuusto
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)
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Torstai 16.6.2022 klo 18.00–18.46
Valtuustosali
Aaltonen Sami
Nummenranta Charlotte
Esala Martti
Nurmi Satu
Hacklin Jorma, pj.
Okkonen Petri
Heikkilä Timo
Pekkonen Kari, varavalt.
Heinämäki Jukka, varavalt.
Raiskio Sakari
Into Petri
Ristolainen Sanni
Kanerva Jyrki
Romppainen Emmi
Kirkkola-Helenius Tarja
Räsänen Sami, varavalt.
Kulmala-Sjöman Mira
Saarinen Satu
Lax Minna
Stenberg Janna, varavalt.
Lehtonen Petri
Stenberg Niina
Mansikka Ursula
Tiensuu Jussi
Marttila Pauli
Yrjänä Mervi
Jukka Matilainen, kunnanjohtaja
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja
Naatula Emilia, vs. kunnaninsinööri
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 26–34

Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien valinta
taikka merkintä edellisen
kokouksen pöytäkirjan
tarkastamisesta)
Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet
on samalla varustettu
nimikirjaimillamme.

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
yksimielisesti Ursula Mansikka ja Charlotte Nummenranta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jorma Hacklin

Mika T. Rantala

Tarkastusaika

Jokioinen 22.6.2022
Allekirjoitukset

Ursula Mansikka

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat,
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.6.–30.7.2022.
Virka-asema

Hallinto- ja talousjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valt. § 26
16.6.2022

Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 9.6.2022. Samana päivänä esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Ilmoitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla.
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa,
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoittaneet valtuutetut Kristian Ahonen, Jenni Hakamäki, Petri Lehti,
Rami Lehtinen ja Kirsi Räisänen.
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmän varavaltuutetut Keijo Lumpeen, Jukka Heinämäen, Sami Räsäsen,
Kari Pekkosen ja Janna Stenbergin.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin, että Perussuomalaisten varavaltuutettu Keijo Lumme ei
saapunut kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Pöytäkirjan tarkastus
Valt. § 27
16.6.2022

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, Esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 23.6.–30.7.2022.
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Rami Lehtinen ja Charlotte
Nummenranta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Ursula
Mansikka ja Charlotte Nummenranta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu

nro
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Jokioisten kunnan tilinpäätös 2021
Kh § 74
11.4.2022

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan
kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 3 §:n
edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla
on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 3 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on esittää
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito, tilinpäätös. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia
erityisiä ohjeita, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa.
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernituloslaskelma, konsernitase ja
konsernirahoituslaskelma. Tilinpäätökseen sisältyvät myös arvio

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

kokouspäivämäärä

sivu
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merkittävämmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja konsernivalvonnasta.
Tulos
Jokioisten kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 osoittaa 1,003 milj.
euron ylijäämää. Vuonna 2020 tulos oli 2,382 milj. euroa ylijäämäinen.
Vuosikate oli 2,47 miljoonaa euroa ja se kattoi poistot 168 %:sti.
Kokonaisverotulot olivat 21,12 milj. euroa. Ne ylittivät budjetoidun
0,85 milj. eurolla.
Valtionosuuksia kertyi 10,31 milj. euroa. Tämä on 0,11 milj. euroa
budjetoitua vähemmän. Vuoteen 2020 verrattaessa valtionosuudet laskivat merkittävästi, koska vuonna 2020 valtionosuuksissa
oli merkittävästi koronasta johtuvia korotuksia.
Toimintatuottoja (ulkoiset) kertyi 4 464 000,00 euroa. Tämä on
hieman edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen kertymä on neljän vuoden tarkastelujaksolla suurin piirtein sama, pääosin hiukan
nouseva.
Käyttötalouden osalta talousarvio toteutui kokonaisuutena hyvin.
Joillekin kustannuspaikoille muodostui mm. koronasta johtuvia lisäkustannuksia, mutta monessa kustannuspaikassa varatut menomäärärahat alittuivat. Terveydenhuollon alitus kompensoi sosiaalitoimen ylityksen. Kokonaisuutena määräraha-alituksia oli
335 140,00 euroa ja ylityksiä 463 317,00 euroa.
Poistoja tehtiin 1,46 milj. euroa. Poistojen määrä nousi vuodesta
2020 vajaat 50 000 euroa.
Lainat
Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu toimintavuoden aikana lainkaan. Talousarviossa oli varauduttu 850 000 euron suuruisen lainan nostamiseen, mutta rahoitustilanne ei edellyttänyt sitä. Samaan aikaan vanhoja pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois
1 323 097,00 euroa. Lyhytaikainen (kassalainat 1–360 päivää) lainakanta väheni vuoden aikana 900 000,00 eurolla (tilanne vuoden
vaihtuessa).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi
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Vuoden lopussa kunnalla oli lainaa 10,18 milj. euroa. Tämä on
2,22 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Asukasta kohti laskettuna 2 019 euroa. Vuonna 2020 asukasta kohti oli lainaa
2 447 euroa. Vuonna 2019 asukasta kohti oli lainaa 3 137 euroa
ja vuonna 2018 asukaskohtainen lainamäärä oli puolestaan
2 903 euroa. Asukaskohtainen lainamäärä laski vuoden aikana
434 eurolla (asukasluvun pienestä laskusta huolimatta). Kunnan
asukaskohtainen lainamäärä alittaa merkittävästi maan keskiarvon, joka on n. 3 500 euroa ja on pienempi kuin usealla KantaHämeen kunnalla.
Kassatilanne oli vuoden aikana kohtuullinen. Lyhytaikaista rahoitusta jouduttiin kuitenkin käyttämään tarpeen mukaan. Maksuvalmiuden suunnittelu vaati huomiota ja kuntatodistusten kanssa
operoitiin tarvittaessa. Laskennallinen lainanhoitokate heikkeni
hieman, mutta oli toiseksi vahvin neljän vuoden tarkastelujaksolla.
Se oli 1,88 kun edellisvuonna se oli 2,36.
Kunnan omavaraisuusaste puolestaan vahvistui toimintavuoden
aikana. Se oli 62,6. Edellisenä vuonna se oli 57,9 %. Suhteellinen
velkaantuneisuus laski, ollen 35,7 %. Vuotta aiemmin se oli
41,7 %.
Tase ja aiemmat ylijäämät
Taseen loppusumma oli 35,82 milj. euroa. Edellisvuonna se oli
36,98 milj. euroa. Kunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää (vuoden 2021 ylijäämä huomioiden) 9,52 milj. euroa eli 1 894 euroa asukasta kohden. Keskeisimpiä muutoksia taseessa ovat vieraan pääoman vähentyminen sekä rakennusten
arvonmuutokset (poistot/rakennusten purut).
Investoinnit
Kunnan investointien tulorahoitusprosentti oli 228,05 (edellisvuonna 422,12). Kaikki investointien omahankintamenot pystyttiin
rahoittamaan tulorahoituksella. Kokonaisinvestointimenot olivat
1,14 milj. euroa. Edellisvuonna 0,94 milj. euroa. Rahoitusosuuksia
ja tuloja investointeihin saatiin 60 000,00 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja (tontit, maa-alueet) kertyi
53 709,50 euroa.
Suurimpia investointeja olivat:
- teiden kunnostus, päällystäminen ja rakentaminen
(301 604 euroa)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi
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Valtuusto
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urheilukeskuksen alakentän (pesäpallokenttä) peruskorjaus
(196 711 euroa)
vesi- ja viemäriverkosto (164 881 euroa)
Pikku-Liesjärven leirikeskuksen remontti (92 870,00 euroa)
irtain omaisuus (66 706,00 euroa)
katuvalot (47 657,00 euroa)
Miinan koulun aita (35 281,00 euroa).

Investointien pääpaino oli siis kunnan teknisessä infrassa ja sen
ylläpidossa.
Henkilöstö
Tilinpäätöstä täydentää vuoden 2021 erillinen henkilöstöraportti.
Siinä selostetaan henkilöstön määrään ja rakenteeseen, tehtyihin
työmääriin, työajan jakautumiseen, osaamisen kehittämiseen, työterveyteen, henkilöstön palvelussuhteisiin, eläköitymiseen ja työvoimakustannuksiin sekä henkilöstöinvestointeihin liittyviä asioita.
Kunnan henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta (31.12.) 4 henkilöllä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Eniten oli 50–59-vuotiaita. Vuotta aiemmin henkilöstön keski-ikä oli 50,8 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 80 % ja miesten 20 %. Henkilötyövuosia tehtiin 222,20 vuotta aiemmin 228,47. Muutos -2,74 %.
Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 337, vuotta aiemmin 239. Terveysperusteisia poissaoloja kertyi 3 783 kalenteripäivää. Kasvua
edellisvuodesta 236 päivää. Kasvuun vaikutti osaltaan koronasta
johtuvat poissaolot. Työtapaturmista johtuvat poissaolot olivat erittäin vähäiset, vain 10 kalenteripäivää. Työtapaturmia oli 3 ja työmatkatapaturmia 2. Henkilöstön vaihtuvuus oli pientä. Palvelussuhteita päättyi 13, joista jäi eläkkeelle 9. Uusia palvelussuhteita
solmittiin 11. Kunnassa oli eniten yli 30 vuotta kestäneitä palvelussuhteita ja vähiten 2–4 vuotta kestäneitä palvelussuhteita, vain
10 kpl. Kunnan työvoimakustannukset olivat 9,69 milj. euroa.
Edellisvuonna 9,66 milj. euroa. Työvoimakustannukset kasvoivat
0,3 %. KVTES-sopimuksen piirissä kokonaisansio oli keskimäärin
2 576 euroa/kk, OVTES-sopimuksen piirissä 3 405 euroa/kk ja
TS-sopimuksen piirissä 3 186 euroa/kk.
Tasekirja ja toimintakertomus 2021 sekä henkilöstöraportti 2021
ovat esityslistan oheismateriaalina.
Jokioisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto
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Kunnanhallitus
1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämäinen
tulos, 1,003 milj. euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä-tilille,
2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi, ja
4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Lisäksi merkittiin vuoden 2021 henkilöstöraportti tiedoksi ja päätettiin lähettää se osana tilinpäätöstä kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Merkittiin, että Kari Tasala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.41.
-----------

Tarkastusltk. § 39
12.5.2022

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen
tulokset.
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 12.5.2022 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilintarkastuskertomus
on luovutettu tarkastuslautakunnalle 12.5.2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021 valtuustolle
tiedoksi, ja
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään
ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–
31.12.2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
----------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valt. § 28
16.6.2022
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Ennen asiaa koskevan keskustelun avaamista kunnanvaltuuston
puheenjohtaja totesi, että ensiksi käydään asiasta yleiskeskustelu, jonka aikana ei tehdä muutosehdotuksia. Myös ryhmäpuheenvuorot käytetään tässä vaiheessa. Vasta sen jälkeen siirrytään päätöksentekoon.
Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa:
1. käsitellään kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2021 ylijäämäisen tuloksen käsittelystä,
2. käsitellään tilintarkastajan kertomus ja merkitään se tiedoksi,
3. käsitellään tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnan vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitase sekä siihen liittyvä
toimintakertomus,
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen käsittelyjärjestyksestä.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kirjata kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2021 ylijäämäisen tuloksen,
1, 003 milj. euroa lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä -tilille.
Kunnanvaltuusto päätti lisäksi merkitä tilintarkastuskertomuksen
tiedoksi sekä hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitaseen, sekä
myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–
31.12.2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
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Arviointikertomuksen kirjoittaminen
Tarkastusltk. § 46
18.5.2022

Lautakunta kirjoittaa arviointikertomuksen vuodesta 2021.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta.
Kokous keskeytettiin klo 18.
Kokousta jatkettiin 1.6. klo 15.00

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomuksen.
----------

Valt. § 29
16.6.2022

Tarkastuslautakunnan 18.5.2022 laatima arviointikertomus on
oheismateriaalina.
Ennen asiaa koskevan keskustelun avaamista kunnanvaltuuston
puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja käsitellyksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja käsitellyksi.
Merkittiin lisäksi tiedoksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Jussi Tiensuun vuoden 2021 arviointikertomusta koskeva esittely.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Eropyyntö luottamustoimista (Ahonen)
Kh § 91
16.5.2022

Valtuutettu Kristian Ahonen on 24.4.2022 pyytänyt eroa Jokioisten
kunnan luottamustoimista painavista henkilökohtaisista syistä johtuen.
Ahonen on kaudella 2021–2025 kunnanvaltuuston jäsen ja kunnanhallituksen sekä vapaa-aikalautakunnan varajäsen.
Valtuutetun erotessa kunnanvaltuuston jäsenyydestä hänen sijalleen nousee ko. puolueen 1. varavaltuutettu. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu 1. varavaltuutetun kunnanvaltuutetuksi valtuuston
kokouksessa. Varavaltuutetun tilalle keskusvaalilautakunta nostaa
uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti.
Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu on Keijo
Lumme.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,
1. että se myöntää Kristian Ahoselle eron Jokioisten kunnan luottamustoimista,
2. että kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Keijo Lumpeen valtuutetuksi
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025,
3. että se suorittaa kunnanhallituksen varajäsenen vaalin,
4. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaalin, ja
5. että kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tulosten mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Valt. § 30
16.6.2022
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen
päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi Mira Kulmala-Sjömanin ja vapaa-aikalautakunnan varajäseneksi Kari Pekkosen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kaavamuutos katualueen laajentamiselle / Keskusta-alueen kehittäminen
Kh § 2
10.1.2022

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 16.12.2021. Investointiosan keskusta-alueen kehittäminen toteuttaa asemakaavan mukaisia tavoitteita. Laadukas rakentaminen vahvistaa keskustan vetovoimaisuutta sekä asumisen
että palvelujen käytön kannalta.
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta
päättää yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen
valmistelusta ehdotusvaiheeseen kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Alustavan suunnittelutyön aikana päädyttiin siihen, että kaikki bussiliikenne olisi järkevintä ohjata alueelle ja alueelta pois Keskuskadun ja Kotaniityntien kautta kuten tälläkin hetkellä ja katkaista
moottoriajoneuvoliikenne Kotaniityntien ja Koulutien väliltä kokonaan. Jotta tällaiset liikennejärjestelyt mahtuvat alueelle, pitäisi
tehdä vähäinen asemakaavan muutos niin, että katualuetta laajennettaisiin suunnittelualueen eteläreunassa hieman asuin-, liike ja
toimistorakennusten korttelialueelle, jotka ovat kunnan omistuksessa. Myös kerrostalojen nykyiset tonttiliittymät todettiin olevan
syytä säilyttää.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että tehdään tarvittavat muutokset asemakaavoihin. Käytännön valmistelutyö annetaan teknisen lautakunnan
tehtäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
---------

Tela § 9
16.2.2022

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.1.2022 § 2 antanut teknisen
lautakunnalle kaavamuutoksen valmistelutyön katualueen laajentamiselle, muutos liittyy keskusta-alueen kehittämiseen.
Kunnaninsinööri on hyväksynyt päätöksessään 31.1.2022 § 2
Sweco Ympäristö Oy:n laatimaan kyseisen kaavamuutoksen.
Asemakaavan muutoksen laadinta koskee keskustaan suunnitteilla
olevaa toria ja siihen liittyvää pysäköintialuetta, työnimenä alueesta
käytetään nimeä Veturiaukio.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Vuoden 2021 aikana alueelle laadittiin katusuunnitelma, jossa osoitetut pysäköintiin, linja-autoliikennöintiin ja toriaukion toimintoihin
liittyvät toiminnot omine aluevarauksineen edellyttävät asemakaavan muuttamista. Lisäksi tarkastellaan uudelleen myös torialueen
välittömään läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja liikekorttelien sekä
katualueiden rajaukset sekä kaavamääräykset tarpeelliseksi katsotuilta osin.
Kaavamuutos koskee korttelin 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien
alueeseen, koillisessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten korttelialueeseen, etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen, lounaassa Kotaniityntien katualueeseen ja luoteessa huoltoaseman
korttelialueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on 11 635 m².
Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL:n 63 §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä valmisteluvaiheen kaavakartan ja -selostuksen, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy aloitus- ja valmisteluvaiheen kaavaaineiston (OAS, kaavakartta ja -selostus). Kaava-aineisto asetetaan julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi kunnan Internetsivuille kirjallisen mielipiteen esittämistä varten. Tekninen lautakunta tiedottaa kaavahankkeen vireilletulosta ja kaava-aineiston nähtäville
asettamisesta Forssan Lehdessä ja kunnan Internetsivuilla (sähköinen ilmoitustaulu) julkaistuin kuulutuksin sekä pyytää lausunnot
viranomaisilta. Asiasta tiedotetaan alueen maanomistajia ja asukkaita.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn
ehdotuksen.
---------

Kh § 66
4.4.2022

Ehdotus

Esityslistan viiteaineistoina ovat kaavaselostus, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausunnoista ja
mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja katusuunnitelma.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä 10.3.2022 päivätyn Veturiaukion
asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa
sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli asiaa kokouksessa.
-----------

Kh § 104
6.6.2022

Kaavamuutos en edennyt hyväksymisvaiheeseen, jossa kunnanhallitus käsittelee kaavahankkeen aikana laaditut vastineet ja
päättää esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan
hyväksymisestä päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. Kunnanvaltuuston tekemään päätökseen voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehdyllä kunnallisvalituksella. Asemakaava saa lainvoiman kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla voimaantulokuulutuksella.
Nähtävillä oloaikana esitetyt vastineet on huomioitu kaavoitustyössä.
Esityslistan liitteenä (liite 10/2022) on lopullinen Veturiaukion katusuunnitelma, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta ja vastineluettelo.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Veturiaukion asemakaavan muutoksen
11.5.2022 päivätyn kaavaselostuksen ja siihen liittyvän materiaalin mukaisesti ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että Martti Esala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.
-----------

Valt. § 31
16.6.2022
Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite 1/2022.
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Valtuustoaloite nuorisovaltuustomyönteisestä kunnasta
Valt. § 32
16.6.2022

Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioisissa on toimiva nuorisovaltuusto, mutta sillä ei ole kaikkia
niitä vaikutusmahdollisuuksia, joita sillä pitäisi olla. Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry on kehittänyt kriteerit ja sertifikaatin nuorisovaltuustomyönteiselle kunnalle. Sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.
Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on
vakaa ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti.
Nuorisovaltuusto kokee, että sillä on hyvät toimintaedellytykset ja
resurssit vaikuttaa ja kuulla kunnan nuoria.
Jotta kunta voi saada sertifikaatin, kaikkien seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
•Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama.
•Nuorisovaltuustolla on toimintasääntö.
•Nuorisovaltuusto on saanut perehdytystä toimintaansa kauden
alkaessa.
•Nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa
(poislukien vaali- ja tarkastuslautakunta).
•Nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa (valtuustoedustaja).
•Nuorisovaltuustolla on suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon (ei
kuntalaisaloite).
•Nuorisovaltuustolla on riittävät resurssit toimintansa pyörittämiseen.
•Kunta viestii nettisivuillaan nuorisovaltuuston ajantasaisista kuulumisista, kokoonpanosta, esityslistoista ja pöytäkirjoista sekä
nuorisovaltuuston sekä ohjaajan yhteystiedoista.
•Nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen ja toimittaa lausunnon, josta käy ilmi, kuinka nuorisovaltuusto kokee
voivansa vaikuttaa kunnassa.
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Lisäksi vähintään kolmen seuraavista ehdoista tulee täyttyä:
•Nuorisovaltuustolla on kummivaltuutettu tai muu vastaava rakenne, joka vahvistaa yhteistyötä kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa.
•Kunta on sitoutunut maksamaan nuorisovaltuutettujen jäsenyydet Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ssä.
•Nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kunnanhallituksen kokouksissa.
•Kunta mahdollistaa yhteistyön kunnan muiden toimijoiden
kanssa.
•Kunnan eri virkahenkilöt tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston
kanssa esimerkiksi tuomalla sen kokouksiin tietoa toimialan ajankohtaisista asioista tai pitämällä kyselytunteja.
•Kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja lapsia ja
nuoria koskevista asioista.
•Nuvan piirin antama puoltolause.
•Muu kunnan mahdollistama nuorisovaltuustomyönteinen toiminta.
Jokioinen vaikuttaisi täyttävän kriteerit jo nyt aika hyvin. Lähinnä
nuorisovaltuuston aloiteoikeus ja edustus kunnanhallituksen kokouksessa pitäisi toteuttaa. Tarkempia tietoja sertifikaatin hakemisesta ja kriteereistä saa Nuvan www.sivuilta.
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta tekee
Nuvan kriteerien edellyttämät toimet ja hakee Nuvalta nuorisoystävällisen kunnan sertifikaattia.
Jokioisilla 16.6.2022
Jokioisten Kokoomus, valtuustoryhmä”.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n
mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite nuorten mopo- ja moottoripajasta
Valt. § 33
16.6.2022

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme, että Jokioisten kunta selvittää nuorille suunnatun
mopo/moottoripajan perustamista Jokioislaisten nuorten yhdeksi
vapaa-ajan harrastuksen vaihtoehdoksi.
Pajalla nuoret voisivat mahdollisuuksiensa mukaan huoltaa ja korjata mopoja tai mopoautoja.
Pajan toiminta olisi ilmaista ja avointa kaikille noin 13–17 vuotta
täyttäneille nuorille sekä päihteetöntä ja valvottua toimintaa. Paikalla olisi aina vastuullinen aikuinen; vapaaehtoistyöntekijä, nuorisotoimen työntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä tai seurakunnan
työntekijä. Paja voisi olla auki esimerkiksi kahtena iltana viikossa.
Paanan koulu voisi ottaa opetussuunnitelman yhdeksi valinnaisaineeksi kyseisen toiminnan.
Toimitiloja ei luultavasti ole kunnan kiinteistöissä, mutta mm. Senaatti-kiinteistöillä tai yksityisillä voisi olla vapaata toimitilaa keskustaajaman alueella tai Pellilän teollisuusalueella.
Vastaavaa toimintaa pyörittäviä pajoja löytyy myös Kanta-Hämeestä.
Järjestetään nuorille monipuolista ja mielekästä toimintaa matalalla kynnyksellä!
Jokioisilla 16.6.2022
Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Tarja Kirkkola-Helenius
Jukka Heinämäki
Charlotte Nummenranta”.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n
mukaisesti valmisteltavaksi.
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Valtuustoaloite joukkoliikenteen kehittämisestä
Valt. § 34
16.6.2022

Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen:
”Jokioinen on jäämässä pussin perälle, kun bussilinjat ovat koronan myötä hyytyneet.
Turun bussit ovat vähentyneet huomattavasti. Helsingin lentokenttäbussit hävisivät jo vuosia sitten ja nyt pelkät Helsingin keskikirkollekin menevät vuorot ovat hyytyneet. Toisaalta Tampereelle
meneminen on mahdotonta ilman autoa, mikä on järjetöntä. Jokioisilla eikä seutukunnalla ole varaa menettää yhteyksiä isoihin
kaupunkeihin -päinvastoin niitä pitää vaalia ja lisätä. On meidän
etu, jos täältä voi käydä töissä muuallakin kuin seutukunnalla
(enemmän työmahdollisuuksia paikallisille ja saadaan houkuteltua
kaupunkilaisia asumaan maalle).
Ehdotus: Turkuun ja Turusta edes yksi linja lisää. Tarvittaisiin aamuun noin klo 9 vuoro, iltapäivälle noin kello viiden vuoro. Ainoat
ovat nyt 6.30 Turkuun ja 15.40 Turusta.
Helsingin vuoroihin lisäyksiä, illalla ei enää seutukunnalle pääse
tai täältä pois.
Tampere: Nythän bussi menee Humppilan tienhaarasta, eli pitää
ajaa 20–30 min Jokioisilta. Juna menee Humppilasta, ja sinne
pääsee silloin tällöin ilman autoa. Tarvittaisiin bussilinjoja Humppilan asemalle ja takaisin. Tämä olisi varmaan erillinen ehdotus Turun ja Helsingin busseista: Kutsutaksi-järjestelmä Humppilan asemalle. Tämä tarkoittaa sitä, että bussivuoroa joka junalle ei tarvitse olla, mutta kutsutaksi olisi, johon ilmoittaudutaan etukäteen
ja maksetaan bussilipun hinta. Kunta kompensoi taksiyrittäjälle.
Tämä toimii ainakin useilla aktiivisilla kunnilla, jotka asettavat kuntalaisen ja seudun edun asioiden etupäähän.
Haluamme, että Jokioinen ottaa aktiivisen roolin ja haastaa seutukunnan mukaan julkisenliikenteen kohenemiseksi ja uudistamiseksi. Menneeseen aikaan ei ole paluuta, mutta nykyisyyttä on
nyt nopeasti kehitettävä.
Jokioisilla 16.6.2022
Jokioisten Vihreä valtuustoryhmä
Ursula Mansikka”.
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Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n
mukaisesti valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Valtuusto

Valitusosoitus
16.6.2022

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 26, 27, 29, 32, 33, 34
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200
Faksinumero: 029 56 42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 28, 30, 31
_______________________________________________________
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
____________________________________________________
Valitusaika ________ päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
___________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät: __________________
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät: __________________

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on

4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi
valituksen peruutuksen vuoksi.
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Lisätietoja
1)Jos

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan liite nro 1/2022
Valtuusto 16.6.2022 § 31

KAAVASELOSTUS
JOKIOISTEN KUNTA
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
EHDOTUS
18.03.2022, TEKN. TARK. 11.05.2022

Kaava-alueen rajaus ortokuvalla (keltainen katkoviiva).

TYÖNUMERO: 23703009
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Sweco Infra & Rail Oy

www.sweco.fi
etunimi.sukunimi@sweco.fi
puh. 0207 393 000

Y-tunnus 2998506-9

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 04.02.2022 päivättyä asemakaavakarttaa.
Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustan korttelin 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita.

2. ALOITE JA KAAVAHANKKEEN KÄYNNISTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
Kaavahankkeen käynnistäminen perustuu kaava-alueen pohjoisosalle aiemmin laadittuun
katusuunnitelmaan. Jokioisten kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavahankkeen
10.01.2022 (§ 2). Linkki kunnanhallituksen pöytäkirjaan:
https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/kh1-10012022-1-11-liitteineen.pdf

3. HANKKEELLE ASETETUT TAVOITTEET
Jokioisten kunnan tavoitteena on laatia kaava-aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka
mahdollistaa kaava-alueen pohjoisosalle aiemmin laaditussa katusuunnitelmassa osoitettujen
pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyjen, sekä alueelle entuudestaan sijoittuvien toimintojen ja
aluevarausten yhteensovittamisen ja kehittämisen kaava-alueella. Kaavahankkeen aloitusvaiheen aikana on sovittu, että hankkeesta käytetään työnimeä Veturiaukion asemakaavan
muutos.

4. KAAVA-ALUE
Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustan korttelin 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue
rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien alueeseen (LYT), koillisessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K) ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten
korttelialueeseen (Y), etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen (AP), lounaassa Kotaniityntien
katualueeseen, ja luoteessa huoltoaseman korttelialueeseen (LH). Kaava-alueen pinta-ala on
11666 m2.
Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt tai niiden osat:
•
•
•
•
•

169-408-1-10 (Koulutie 5, asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-254, osa (Ajokujan katualuetta)
169-408-1-589 (Kotaniityntien katualueeseen rajautuva asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-1074 (Koulutie 3, asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-1687, osa (mm. Koulutien katualuetta)

Edellä viitatut kiinteistöt ovat yksityisomistuksessa olevaa kiinteistöä (169-408-1-10, Koulutie 5)
lukuunottamatta Jokioisten kunnan omistuksessa.
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Kaava-alueen alustava rajaus ortokuvalla (keltainen katkoviiva).
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5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
5.1. Maakuntakaava
Kaava-alueella on voimassa maakuntavaltuuston 27.05.2019 hyväksymä, 12.09.2019 voimaan
tullut, 21.10.2021 lainvoiman saanut Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040. Kaava-alue sijoittuu
maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) ja taajamatoimintojen alueeksi (A)
osoitettujen alueiden rajapintaan.

Kaava-alueen sijainti Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n kaavakarttaotteella (keltainen
katkoviiva).
Linkki Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n kaava-aineistoon:
https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/aluesuunnittelu/maakuntakaava2040/
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5.2. Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa Jokioisten kunnanvaltuuston 17.12.2015 § 55 hyväksymä,
27.01.2016 lainvoiman saanut Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava. Kaava-alue
sijoittuu osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) osoitetulle alueelle. Alue on
asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa
asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan
kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden yhteismitoitus ei voi ylittää 10 000 kerrosneliömetriä.
Kaava-alueen itäpuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi osoitettu alue (PY/s). Kaavaalueen itä- ja koillisosalle on osoitettu Koulutien katualueen kautta kulkeva kevyenliikenteen
pääreitti (musta palloviiva).
Kaava-alueen luoteispuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu osayleiskaavassa osoitettu
saastunut maa-alue (saa). Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen
yhteydessä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Saastuneet maa-alueet eivät
saa heikentää pohjaveden laatua eivätkä aiheuttaa riskejä pohjaveden ottamiselle.
Kohteen numerointi viittaa osayleiskaavan kaavaselostukseen.

Kaava-alueen sijainti Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan kaavakarttaotteella
(keltainen katkoviiva).
Linkki Kanta-Hämeen Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan kaava-aineistoon:
https://www.jokioinen.fi/asukas/kaavoitus-ja-maankaytto/voimassa-olevia-kaavoja/
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5.3. Asemakaavat
Kaava-alueella ovat voimassa 16.05.2018 hyväksytty ja 09.04.2019 voimaan tullut asemakaava
105, sekä 10.10.2019 hyväksytty ja 26.11.2019 voimaan tullut asemakaava 106. Kaava-alue
sijoittuu em. asemakaavoissa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), yleiseksi
pysäköintialueeksi (LP), torialueeksi, sekä katualueeksi osoitetuille alueille. Asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueen (AL) suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu III ja
tonttitehokkuusluvuksi e=0,60. Kaavatonteille 96-10 ja -11 on osoitettu yksi yhtenäinen
rakennusala. Kaavatontille 96-3 on osoitettu oma kaavatonttikohtainen rakennusala. Koulutien
katualueen päätteeltä on osoitettu Keskuskadun yleisen tien alueelle (LYT) ja Kotaniitytien
katualueelle ulottuvat kevyenliikenteen väylät, joilla huoltoajo (pp/h) ja/tai tontille ajo (pp/t) on
sallittu. Yleisen pysäköintialueen (LP) alueelle on osoitettu sitovalla aluevarauksessa ajorasite
kaava-alueen ulkopuolisille kaavatonteille 93-1 ja -2. Kaavatontin 96-10 eteläreunan kautta on
osoitettu ajorasite kaavatontille 96-11. Kaavatonttien 96-10 ja -11 eteläreunalle on osoitettu maaalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien alueeseen (LYT), koillisessa liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeseen (K) ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten
rakennusten korttelialueeseen (Y), etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen (AP), lounaassa
Kotaniityntien katualueeseen, ja luoteessa huoltoaseman korttelialueeseen (LH).

Kaava-alueen alustava rajaus asemakaavayhdistelmällä (keltainen katkoviiva).
Linkki Jokioisten asemakaavayhdistelmään ja karttapalveluun:
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/jokioinen/kartta?startExtent=24468387.864798%2C6741903.0
993975%2C24476464.914386%2C6746703.9358353&visibleBackgroundLayer=&visibleLayers
=Asemakaavaalueiden%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%2CAsemakaavayhdistelm%C3%A4%2CMa
astokarttaHarmaa
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5.4. Kaava-alueen luonnonympäristö
Kaava-alueen rakentamiselta vapaat alueet ovat ihmisen aiemmin muokkaamia, eikä kaavaalueelle sijoitu luonnontilaista ympäristöä. Kaava-alueen rakentamiselta vapaat alueet ovat
kaava-alueen eteläosan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella pääasiallisesti
nurmetetut. Korttelialueen kasvillisuus muodostuu istutusperäisistä puista ja pensaista. Kaavaalueen pohjoisosalle sijoittuva, voimassa olevassa asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi
ja torialueeksi osoitettu alue on nurmetetuilla saarekkeilla jäsenneltyä murskepintaista kenttää.
Kaava-alue on topografialtaan erittäin loivapiirteinen ja luoteeseen viettävä.

5.5. Muinaisjäännökset ja muu arkeologinen kulttuuriperintö
Kaava-alueelle ei sijoitu tiedossa olevia, muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä (Muinaisjäännösrekisteri, kyppi.fi,
24.03.2022).

5.6. Kaava-alueen rakennettu ympäristö
Kaava-alueelle sijoittuva rakennuskanta muodostuu kahdesta kaavaselostuksessa eritellystä,
kahdelle eri kaavatontille sijoittuvasta rakennuksesta. Kaavatontilla 96-11 (169-408-1-1074,
Koulutie 3) sijaitsee kunnan omistukseen siirtynyt, 1980-luvulla valmistunut, yksikerroksinen,
teräsbetonirakenteinen, vähittäiskaupan käytössä ollut liikerakennus, jolle on myönnetty
purkulupa 13/2022. Rakennus on tarkoitus purkaa kevään 2022 aikana. Rakennukseen ei
kohdistu aluetta koskien laadituissa rakennusinventoinneissa esille tuotuja erityisarvoja.
Kaavatontilla 96-3 (169-408-1-10, Koulutie 5) sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva, 1960luvulla valmistunut, kolmikerroksinen, teräsbetonirunkoinen, asuin- ja toimitilakäytössä oleva
kerrostalo, jossa sijaitsee mm. seurakunnan tiloja. Rakennukseen ei kohdistu aluetta koskien
laadituissa rakennusinventoinneissa esille tuotuja erityisarvoja.
Kaava-alueen lähiympäristön rakennuskanta muodostuu keskeisiltä osiltaan 1960-70-luvuilla
valmistuneista, Keskuskadun vartta jäsentävistä, 2-3 kerroksisista, punatiilisistä asuin-, liike- ja
toimistorakennuksista.
Keskuskadun varteen, nyt laadittavan asemakaavan luoteiskulmalle, kaava-alueen ulkopuolelle
sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi sr-1-kaavamerkinnällä
osoitettu, Otto Janhosen suunnittelema, vuonna 1951 käyttöön otettu, alkuperäisessä asussaan
funktionalismia edustanut huoltoasemarakennus, joka on kuvattu yksityiskohtaisemmin vuonna
2009 laaditussa Jokioisten kunnan rakennusinventoinnissa.
Koulutien katualueen itäpuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu alueella voimassa olevassa
asemakaavassa suojeltavaksi rakennukseksi sr-kaavamerkinnällä osoitettu, Jouko Ylihannun
suunnittelema, vuonna 1951 käyttöön otettu, Miinan koulu (ent. Jokioisten keskuskansakoulu),
joka on niin ikään kuvattu yksityiskohtaisemmin vuonna 2009 laaditussa Jokioisten kunnan
rakennusinventoinnissa.
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Rakennus edusti inventoinnissa esitetyn kuvauksen perusteella valmistuessaan uudenlaista
koulurakennustyyppiä. Rakennus koostui kahdesta siivestä, 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 katokset. Vuonna 2002 valmistunut laajennusosa on sovitettu
kokonaisuuteen. Inventoinnin kuvauksen perusteella rakennus on maisemallisesti vahva
elementti.
Historiallisten ilmakuvien tarkastelun perusteella ko. koulurakennuksen kaupunkikuvallinen
asema ja ympäröivä rakennuskanta on säilynyt 1950-60-luvuilta lähtien tähän päivään asti hyvin
samankaltaisena. Rakennus asemoituu etelään viettävään rinteeseen väljästi, ympäröivän
puustoon yhteensovittaessa rakennusta luontevasti ympäröivään rakennuskantaan. Miinan
koulun rakennukset sijoittuvat Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi määritellyn Kirkonkylän vanhan keskustan alueelle.
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (Jokioisten kartano ja
Loimijokilaakson viljelymaisema, RKY 2009) aluerajaus ulottuu muutaman korttelin matkalla
kaava-alueen luoteispuolella kulkevan Keskuskadun liikennealueeseen. Em. RKY-alueen ja nyt
laadittavan asemakaavan kaava-alueen väliselle alueelle, Keskuskadun kaakkoisreunaan
vyöhykkeenomaisesti sijoittuvan rakennuskannan vuoksi nyt laadittavan asemakaavan kaavaalueelta ei ole visuaalista yhteyttä RKY-alueen suuntaan.

5.7. Kaava-alueen pohjoisosalle laadittu katusuunnitelma
Kaavahankkeessa tukeudutaan kaava-alueen pohjoisosalle Destia Oy:n toimesta vuoden 2021
aikana laadittuun, Jokioisten teknisen lautakunnan päätöksellä (15.12.2021 § 65) nähtäville
asetettuun katusuunnitelmaan, jossa on tarkasteltu alueen pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyjen
yhteensovitusta ja kehitettävyyttä Kotaniityntien ja Ajokujan/Koulutien katualueen välisellä
alueella. Katusuunnitelma-aineisto on lisätty kaavaselostuksen liitteiksi kaavahankkeen
valmisteluvaiheessa saatujen lausuntojen perusteella. Katusuunnitelman keskeinen sisältö on
kuvattu Jokioisten teknisen lautakunnan listatekstissä:
https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/tela-11-v-2021.pdf

5.8. Kaavahankkeen yhteydessä laadittavat selvitykset
Kaavahankkeen yhteydessä ei laadita erillisselvityksiä.

5.9. Kaava-aluetta tai sen lähiympäristöä koskien aiemmin laaditut selvitykset ja
suunnitelmat
Kaavahankkeessa voidaan hyödyntää soveltuvilta osin seuraavia alueelle aiemmin laadittuja
selvityksiä ja suunnitelmia:
• Jokioisten kunnan rakennusinventointi, Hämeen Ympäristökeskus 2009
• Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt,
päivitysselvitys, Hämeen liitto, 2019
• Veturiaukion katusuunnitelma, Destia, 02.12.2021
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5.10. Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Blom Kartta Oy vuoden 2020 aikana. Pohjakartan on tarkastanut ja
hyväksynyt Forssan kaupungingeodeetti Aki Härmä Jokioisten kunnan toimeksiannosta
04.12.2020 § 49/2020 tekemällään viranhaltijapääksellä.

6. OSALLISET
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Määritelmän mukaisesti hankkeen
osallisluetteloon on merkitty seuraavat tahot:
•

Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen asukkaat, työntekijät, omistajat, vuokralaiset,
yritykset ja yhdistykset

•

Hämeen ELY-keskus (liikenne, maankäyttö)

•

Hämeenlinnan kaupunginmuseo

•

Hämeen liitto

•

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

•

Kunnan hallintokunnat: Tarvittavat lautakunnat

•

Verkostonhaltijat: Elenia Oy, Lounea Palvelut Oy, DNA Oy, Elisa Oyj, Telia Finlad Oyj,
Nevel Oy, Jokioisten vesihuoltolaitos

Osallisluetteloa täydennetään hankkeen aikana tulleiden ilmoitusten mukaan.
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7. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
7.1. Aloitus- ja valmisteluvaihe
Kunnanhallitus päätti kaavahankkeen käynnistämisestä 10.01.2022 § 2. Tekninen lautakunta
käsittelee aloitus- ja valmisteluvaiheessa laaditun kaava-aineiston, päättää kaavahankkeen
vireilletulosta, kaava-aineiston (OAS, kaavaluonnos) asettamisesta julkisesti nähtäville, sekä
tarvittavien lausuntojen pyytämisestä. Kunta tiedotti kaavahankkeen vireilletulosta ja kaavaaineiston nähtäville asettamisesta virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla
julkaistuin kuulutuksin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos asetettiin
julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi kunnan ilmoitustaululla ja kaavoituksen Internet-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Nähtäville
asetettuun aineistoon liittyen oli mahdollista jättää aloitus- ja valmisteluvaiheessa mielipiteitä.
Nähtäville asetettuun kaava-aineistoon liittyen ei jätetty mielipiteitä.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta kunnan sisäisiltä tahoilta, sekä
osallisluetteloon merkityiltä viranomaistahoilta. Kaavaluonnoksesta annettiin seitsemän
lausuntoa, joissa kiinnitettiin huomiota mm. kaava-alueen rakennetun ympäristön kuvauksen
tarkentamistarpeeseen, sekä tarpeeseen liittää kaava-alueelle laadittu katusuunnitelma
kaavaselostuksen liitteeksi. Kaava-aineistoa täydennettiin ja tarkistettiin tarpeelliseksi katsotuilta
osin lausuntojen perusteella aloitus- ja valmisteluvaiheen jälkeen. Lausunnot ja niihin annetut
vastineet käyvät ilmi kaavaselotuksen liitteenä olevasta vastineluettelosta.

7.2. Ehdotusvaihe
Kunnanhallitus käsitteli ehdotusvaiheessa laaditun kaava-aineiston 04.04.2022 ja päätti kaavaaineiston (kaavaehdotus) asettamisesta julkisesti nähtäville, sekä tarvittavien lausuntojen
pyytämisestä. Kunta tiedotti kaava-aineiston nähtäville asettamisesta virallisissa ilmoituslehdissä
ja kunnan ilmoitustaululla julkaistuin kuulutuksin. Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville 30
vrk:n ajaksi kunnan ilmoitustaululla ja kaavoituksen Internet-sivuilla. Nähtäville asetettavaan
aineistoon liittyen oli mahdollista jättää ehdotusvaiheessa muistutuksia. Muistutukset tuli toimittaa
nähtävilläoloaikana kirjallisesti Jokioisten kunnan kirjaamoon. Nähtäville asetettuun kaavaaineistoon liittyen ei jätetty muistutuksia.
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta kunnan sisäisiltä tahoilta, sekä
osallisluetteloon merkityiltä viranomaistahoilta. Kaavaehdotukseen liittyen saatiin seitsemän
lausuntoa, joissa kiinnitettiin huomiota mm. kaava-aineistoon aiemmin annettujen lausuntojen
perusteella tehtyihin tarkistuksiin, kaava-alueelle sijoittuvien verkostojen huomioimiseen,
kaavamääräysten tarkkuustasoon ja ohjausvaikutukseen, havainnekuviin, sekä kaava-alueen
yhteensovitukseen, sekä purkamislupapäätösten yhteydessä sovellettuihin menettelytapoihin.
Kaava-aineistoon ei tehty ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen perusteella tarkistuksia.
Kaavakarttaan lisättiin ehdotusvaiheen jälkeen teknisenä tarkistuksena rakennusalan rajaviivan
tulkittavuutta helpottavat hakaviivat. Lausunnot ja niihin annetut vastineet käyvät ilmi
kaavaselotuksen liitteenä olevasta vastineluettelosta.
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7.3. Hyväksymisvaihe
Kunnanhallitus käsittelee kaavahankkeen aikana laaditut vastineet ja päättää esittää kaavan
hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymisestä päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. Kunnanvaltuuston tekemään päätökseen voi hakea muutosta
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehdyllä kunnallisvalituksella. Asemakaava saa lainvoiman
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla voimaantulokuulutuksella.

8. ASEMAKAAVAN KUVAUS
8.1. Kaavan rakenne, aluevaraukset, kaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavan muutoksen jälkeen kaava-alue säilyy keskeisten aluevarausten ja
kaavamääräysten osalta ennallaan, mutta pysäköinti-, liikenne- ja toritoimintojen, sekä asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden aluevarauksia on tarkistettu tarvittavilta osin.
Kaava-alueen luoteisosalle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP), jolle ajo tapahtuu
Kotaniityntien katualueen kautta. Pysäköintialueen koillispuolelle on osoitettu katuaukio/torialue,
jonka huoltoliikenne tapahtuu Koulutien laajennetun katualueen kautta. Pysäköinti- ja torialueiden
aluevaraukset perustuvat alueelle aiemmin laadittuun katusuunnitelmaan.
Pysäköinti- ja torialueiden eteläpuolelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu
(pp, kevyenliikenteen väylä). Koulutien katualueen aluevaraus mahdollistaa Keskuskadun
suunnasta Koulutien kautta etelään suuntautuvan kevyen liikenteen pääreitin yhtenäisen
toteutustavan ja mitoituksen nyt laadittavan asemakaavan kaava-alueella. Kaava-alueelle
osoitetuilta kevyenliikenteen väyliltä (pp) on poistettu liikenneturvallisuutta heikentävät
ajorasitteet. Tonteille ajo tapahtuu kaavamuutoksen jälkeen uudelleentarkasteltujen katualueiden
kautta.
Korttelin 96 pohjoisosa säilyy käyttötarkoituksen, tonttitehokkuuden ja suurimman sallitun
kerrosluvun osalta ennallaan. Alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue. Alueelle on osoitettu voimassa olevan asemakaavan tapaan
kolme ohjeelliseen tonttijakoon perustuvaa kaavatonttia. Torialueen varteen jäsentyvien tonttien
rakennusala on osoitettu alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun helpottamiseksi yhtenäisenä.
Kaavatontin 96-3 rajaa ja rakennusalan rajaa on tarkistettu ehdotusvaiheen aikana siten, että
kaavatontin pohjoisosalle sijoittuva tonttiliittymä sijoittuu kaavan vahvistuessa kokonaan ko.
kaavatontille. Kaavatonttiin 96-3 on liitetty edellä kuvatuin perustein noin 50 m2 ala kaavatontista
96-11. Kaavatontin 96-3 koillisreunasta on liitetty Koulutien katualueeseen vastaava ala.
Koulutien katualueen ja korttelin 96 rajausta on tarkistettu ehdotusvaiheen aikana siten, että
rajaus on yhtenäinen koko korttelin 96 matkalla. Kaavatontin 96-3 rakennusalan rajaa on
tarkistettu valmisteluvaiheen jälkeen siten, että tontilla oleva asuinkerrostalo sijoittuu kaavan
voimaan tultua kokonaan rakennusalalle.
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Asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) tonttitehokkuusluvuksi on osoitettu
e=0,60. Korttelialueelle osoitettujen rakennusalojen suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on
osoitettu III. Kaavatonttien 96-10 ja -11 eteläreunaan, osin myös kaavatontin 96-3 tonttiliittymän
kohdalle on osoitettu 5 metrin levyinen, maanalaisia johtoja varten varattu alue sitovalla
merkinnällä. Alueelle sijoittuu olemassa olevaa maanalaista kunnallistekniikkaa.

9. TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Kaavahankkeen aikana laaditaan yksi varsinainen asemakaavasuunnitelma (VE1), jota
tarkastellaan suhteessa kaava-alueen lähtötilanteeseen (VE0).

9.1. Suunnitelmavaihtoehto (VEO)
Vaihtoehdon toteutuessa kaava-alue säilyy asemakaavallisessa, aluevarauksellisessa ja
kehitettävyydellisessä mielessä ennallaan. Alueelle suunniteltuja pysäköinti-, liikenne- ja
toritoimintoja, katurakenteita, liikenneturvallisuutta, sekä eri toiminnoille osoitettuja aluevarauksia
ei voida kehittää ja yhteensovittaa alueelle laaditun katusuunnitelman ja Jokioisten kunnan
tavoitteiden mukaisesti.
Kaava-alueen pohjoisosa säilyy yleisenä pysäköintialueena (LP) ja katuaukiona/torina.
Pysäköintialueelle ja kevyenliikenteen väylille osoitetut ajorasitteet säilyvät ennallaan, mikä
heikentää olennaisella tavalla alueelle suunniteltujen ja entuudestaan sijoittuvien toimintojen
eriyttämistä ja alueen eri kulkumuotoja palvelevan liikenneverkon liikenneturvallisuudellista
kehitettävyyttä. Kaava-aluieen eteläosa säilyy asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueena. Korttelialueen tonttitehokkuudeksi on osoitettu e=0,60 ja suurimmaksi sallituksi
kerrosluvuksi III.

9.2. Suunnitelmavaihtoehto (VE1)
Vaihtoehdon toteutuessa kaava-alue muuttuu asemakaavallisessa, aluevarauksellisessa ja
kehitettävyydellisessä mielessä. Kaava-alueelle osoitettujen keskeisten käyttötarkoitusten osalta
muutokset ovat vähäisiä, mutta aluvarausten keskinäisen yhteensovituksen ja alueen
kehitettävyyden kannalta erittäin olennaisia. Alueelle suunniteltuja pysäköinti-, liikenne- ja
toritoimintoja, katurakenteita, liikenneturvallisuutta, sekä eri toiminnoille osoitettuja aluevarauksia
voidaan kehittää ja yhteensovittaa alueelle laaditun katusuunnitelman ja Jokioisten kunnan
tavoitteiden mukaisesti.
Kaava-alueen pohjoisosa säilyy yleisenä pysäköintialueena (LP) ja katuaukiona/torina.
Pysäköintialueelle ja kevyenliikenteen väylille osoitetut ajorasitteet poistetaan, mikä parantaa
olennaisella tavalla alueelle suunniteltujen ja entuudestaan sijoittuvien toimintojen eriyttämistä ja
alueen eri kulkumuotoja palvelevan liikenneverkon liikenneturvallisuudellista kehitettävyyttä.
Kaava-aluieen eteläosa säilyy asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. Korttelialueen
rajausta tarkistetaan tarvittavilta osin. Korttelialueen tonttitehokkuutena säilyy e=0,60 ja
suurimpana sallittuna kerroslukuna III.
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10. KAAVAN VAIKUTUKSET
10.1. Kaavan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ovat myönteiset. Asemakaava
mahdollistaan Jokioisten keskustaan, erittäin keskeiselle paikalle sijoittuvan kaava-alueen
luontevan, suunnitelmallisen, pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen mm. alueelle
laaditun katusuunnitelman pohjalta. Kaava-alueelle sijoittuvien pysäköinti-, liikenne- ja
toritoimintojen kehittäminen luo edellytykset alueen aiempaa monipuolisemmalle, eri
käyttäjäryhmiä huomioivalle hyödyntämiselle osa Jokioisten elävää ja elinvoimaista
kuntakeskusta. Asemakaavan muutos luo edellytykset alueen fyysiseen ympäristöön
kohdistuville investoinneille ja asemakaavan muutoksella voidaan katsoa tältä osin olevan myös
välillisiä myönteisiä vaikutuksia alueen liikenneturvallisuuteen, käytettävyyteen, huollettavuuteen,
sekä elinympäristön laatuun.
Kaavaratkaisu huomioi kaavatontin 96-3 asemakaavallisia tarpeita voimassa olevaa
asemakaavaa paremmin. Kaavatontin rajaa ja rakennusalan rajaa on tarkistettu ehdotusvaiheen
aikana siten, että kaavatontin pohjoisosalle sijoittuva tonttiliittymä sijoittuu kaavan vahvistuessa
kokonaan ko. kaavatontille. Kaavatonttiin 96-3 on liitetty edellä kuvatuin perustein noin 50 m2 ala
kaavatontista 96-11. Kaavatontin 96-3 koillisreunasta on liitetty Koulutien katualueeseen
vastaava ala. Koulutien katualueen ja korttelin 96 rajausta on tarkistettu ehdotusvaiheen aikana
siten, että rajaus on yhtenäinen koko korttelin 96 matkalla. Kaavatontin 96-3 rakennusalan rajaa
on tarkistettu valmisteluvaiheen jälkeen siten, että tontilla oleva asuinkerrostalo sijoittuu kaavan
voimaan tultua kokonaan rakennusalalle.

10.2. Kaavan vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Kaavan vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon jäävät vähäisiksi. Kaavaalue säilyy keskeisten käyttötarkoitusten, aluevarausten ja kaavamääräysten osalta ennallaan.
Kaava-alueen pohjoisosalle suunniteltujen pysäköinti- ja torialueiden pinnoittaminen voi vähentää
kaava-alueelta syntyvää, vesistöihin ja ilmaan kohdistuvaa kiintoaineskuormitusta. Katualueiden
pinnoittaminen mahdollistaa kaava-alueelta tulevien hulevesien määrällisen ja laadullisen
hallinnan tämänhetkistä murskepinnoitettua katurakennetta paremmin. Kaava-alue on
topografialtaan erittäin loivapiirteinen ja luoteeseen viettävä. Kaava-alueen maaperäolosuhteet
mahdollistavat asemakaavan mahdollistaman täydennysrakentamisen ilman raskaita maa- ja
kallioperään kohdistuvia töitä. Kaava-alueen maankäytön tehostuminen mahdollistaan kaavaalueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvien kunnallisteknisten järjestelmien, sekä mm. julkisen
liikenteen nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen ja kehittämisen, millä voi olla välillisiä
myönteisiä vaikutuksia ilmastoon. Kaava-alueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu vesistöjä, eikä
kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön sijoitu pohjavesialueita.

10.3. Kaavan vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin
Kaavan vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin jäävät
vähäisiksi. Kaava-alueen rakentamiselta vapaat alueet ovat ihmisen aiemmin muokkaamia, eikä
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kaava-alueelle sijoitu luonnontilaista ympäristöä. Kaava-alueen rakentamiselta vapaat alueet
ovat kaava-alueen eteläosan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella pääasiallisesti
nurmetetut. Kaava-alueen eteläosalle sijoittuvan korttelialueen kasvillisuus muodostuu
istutusperäisistä puista ja pensaista. Kaava-alueen pohjoisosalle sijoittuva, voimassa olevassa
asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi ja torialueeksi osoitettu alue on nurmetetuilla
saarekkeilla jäsenneltyä murskepintaista kenttää. Kaava-alueen maankäytön yleisellä
kehittymisellä ja alueen täydennysrakentamisella voi olla hyvin suunniteltuna välillisiä myönteisiä
vaikutuksia kaava-alueen istutettujen alueiden kasvillisuuden monimuotoisuuteen. Asemakaavan
muutoksella ei vaikuteta olennaisella tavalla kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön sijoittuvien
luonnonvarojen hyödyntämiseen tai hyödynnettävyyteen.

10.4. Kaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja
energiatalouteen sekä liikenteeseen
Asemakaavan muutoksella on myönteisiä välillisiä vaikutuksia kaava-alueen ja sen
lähiympäristön alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen, sekä
liikenteeseen. Asemakaavan muutos luo luontevat edellytykset aiemmin vajaakäytöllä olleen,
keskeiselle paikalle sijoittuvan torialueen aiempaa monipuolisemmalle ja tehokkaammalle
hyödyntämiselle, sekä kaava-alueen eteläosalle sijoittuvan korttelialueen uudistamiselle ja
täydennysrakentamiselle. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan mm. eri kulkumuotojen
edellyttämien aluevarausten selkiyttäminen ja eriyttäminen, sekä kevyen liikenteen väyliin
kohdistuvien ajorasitteiden poistaminen, joilla on suoria ja välillisiä myönteisiä vaikutuksia alueen
liikenneturvallisuuteen ja käytettävyyteen. Kaava-alueen maankäytön tehostuminen
mahdollistaan kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön sijoittuvien kunnallisteknisten järjestelmien,
sekä mm. linja-autoliikenteen nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen ja kehittämisen.
Asemakaava, alueelle laadittu katusuunnitelma, sekä alueen pysäköinti-, tori- ja katualueiden
kehitystoimenpiteet selkeyttävät alueen liikenneympäristöä ja parantavat olennaisella tavalla
alueen liikenneturvallisuutta.

10.5. Kaavan vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja
rakennettuun ympäristöön
Asemakaavan muutoksella on myönteisiä välilliä vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Asemakaavan muutos luo luontevat edellytykset
aiemmin vajaakäytöllä olleen, keskeiselle paikalle sijoittuvan torialueen aiempaa
monipuolisemmalle ja tehokkaammalle hyödyntämiselle, sekä kaava-alueen eteläosalle
sijoittuvan korttelialueen uudistamiselle ja täydennysrakentamiselle. Asemakaavan muutoksessa
alueen keskeiset käyttötarkoitukset, sekä kaava-alueelle sijoittuvan korttelialueen keskeiset
kaavamääräykset säilyvät ennallaan, joten asemakaavan vaikutukset kaupunkikuvaan ja
maisemaan ovat välillisiä ja liittyvät alueen yleiseen uudistumiseen ja siistitymiseen. Keskeiselle
paikalle sijoittuvan torialueen systemaattisella, suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä
kehittämisellä voi olla merkittäviä välillisiä vaikutuksia Jokioisten keskustan rakennetun
ympäristön kehittymiseen ja kaava-alueen merkitykseen osana elävää kulttuuriperintöä.
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10.6. Kaavan vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
Asemakaavan muutoksella on myönteisiä suoria ja välillisiä vaikutuksia elinkeinoelämän toimivan
kilpailun kehittymiseen ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin kaava-alueella ja sen
lähiympäristössä. Asemakaavan muutos luo edellytykset kaava-alueen täydennysrakentamiselle,
keskusta-alueen asukaspohjan vahvistamiselle, sekä yritysten sijoittumiselle kaava-alueelle ja
sen lähiympäristöön. Kaava-alueelle suunnitellut pysäköinti-, liikenne- ja toritoiminnot lisäävät
alueen liikennöintiä ja luovat luontevia kohtaamisia ihmisten ja eri käyttäjäryhmille suunnattujen
palveluiden kehittämiselle.

11. KAAVASELOSTUKSEN LIITTEET
Kaavaselostuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:
•
•
•
•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Sweco, 15.02.2022
Asemakaavan seurantalomake, Sweco, 18.03.2022
Vastineluettelo, Sweco, 18.03.2022
Katusuunnitelma, Destia, 02.12.2021

12. KAAVAN TOTEUTUS
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.
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13. LISÄ- JA YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja asemakaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat:
Jokioisten kunta (kaavasuunnittelun ohjaus)
kunnaninsinööri Kari Tasala
puhelin: 050 5925 850
osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokioinen.fi
kehitysinsinööri Emilia Naatula
puhelin: 050 382 3016
osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokioinen.fi
Kaavan laativa konsultti
Timo Rysä
suunnittelupäällikkö, arkkitehti, YKS-530
Sweco Infra & Rail Oy
Hatanpään valtatie 11
33101 Tampere
puhelin: 040 593 9917
sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
JOKIOISTEN KUNTA
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
15.02.2022, TARK. 18.03.2022

Kaava-alueen alustava rajaus ortokuvalla (keltainen katkoviiva).

TYÖNUMERO: 23703009
1 (9)
Sweco Infra & Rail Oy

www.sweco.fi
etunimi.sukunimi@sweco.fi
puh. 0207 393 000

Y-tunnus 2998506-9

1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain
63 §:ssä mm. seuraavasti: ”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia
kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta
tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen
lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.” Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava
laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

2. ALOITE JA KAAVAHANKKEEN KÄYNNISTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
Kaavahankkeen käynnistäminen perustuu kaava-alueelle aiemmin laadittuun katusuunnitelmaan.
Jokioisten kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavahankkeen 10.01.2022 (§ 2). Linkki
kunnanhallituksen pöytäkirjaan:
https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/kh1-10012022-1-11-liitteineen.pdf

3. HANKKEELLE ASETETUT TAVOITTEET
Jokioisten kunnan tavoitteena on laatia kaava-aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka
mahdollistaa alueelle laaditussa katusuunnitelmassa osoitettujen pysäköinti-, liikenne- ja
torijärjestelyjen, sekä alueelle entuudestaan sijoittuvien toimintojen ja aluevarausten yhteensovittamisen ja kehittämisen kaava-alueella. Kaavahankkeen aloitusvaiheen aikana on sovittu,
että hankkeesta käytetään työnimeä Veturiaukion asemakaavan muutos.

4. KAAVA-ALUE
Asemakaavan muutos koskee Jokioisten keskustan korttelin nro 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue
rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien alueeseen (LYT), koillisessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K) ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten
korttelialueeseen (Y), etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen (AP), lounaassa Kotaniityntien
katualueeseen, ja luoteessa huoltoaseman korttelialueeseen (LH). Kaava-alueen pinta-ala on
11666 m2.
Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt tai niiden osat:
•
•
•
•
•

169-408-1-10 (Koulutie 5, asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-254, osa (Ajokujan katualuetta)
169-408-1-589 (Kotaniityntien katualueeseen rajautuva asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-1074 (Koulutie 3, asuin- ja liikekiinteistö)
169-408-1-1687, osa (mm. Koulutien katualuetta)

Edellä viitatut kiinteistöt ovat osin yksityisessä, osin Jokioisten kunnan omistuksessa.
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Kaava-alueen alustava rajaus ortokuvalla (keltainen katkoviiva).
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5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
5.1. Maakuntakaava
Kaava-alueella on voimassa maakuntavaltuuston 27.05.2019 hyväksymä, 12.09.2019 voimaan
tullut, 21.01.2021 lainvoiman saanut Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040. Kaava-alue sijoittuu
maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) ja taajamatoimintojen alueeksi (A)
osoitettujen alueiden rajapintaan.

Kaava-alueen sijainti Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n kaavakarttaotteella (keltainen
katkoviiva).
Linkki Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:n kaava-aineistoon:
https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/aluesuunnittelu/maakuntakaava2040/
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5.2. Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa Jokioisten kunnanvaltuuston 17.12.2015 § 55 hyväksymä,
27.01.2016 lainvoiman saanut Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava. Kaava-alue
sijoittuu osayleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C) osoitetulle alueelle. Alue on
asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa
asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja myymälätiloja. Alueelle saa sijoittaa korkeintaan
kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden yhteismitoitus ei voi ylittää 10 000 kerrosneliömetriä.
Kaava-alueen itäpuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi osoitettu alue (PY/s). Kaavaalueen itä- ja koillisosalle on osoitettu Koulutien katualueen kautta kulkeva kevyenliikenteen
pääreitti (musta palloviiva).
Kaava-alueen luoteispuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu osayleiskaavassa osoitettu
saastunut maa-alue (saa). Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen
yhteydessä ja kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Saastuneet maa-alueet eivät
saa heikentää pohjaveden laatua eivätkä aiheuttaa riskejä pohjaveden ottamiselle.
Kohteen numerointi viittaa osayleiskaavan kaavaselostukseen.

Kaava-alueen sijainti Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan kaavakarttaotteella
(keltainen katkoviiva).
Linkki Kanta-Hämeen Jokioisten keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan kaava-aineistoon:
https://www.jokioinen.fi/asukas/kaavoitus-ja-maankaytto/voimassa-olevia-kaavoja/
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5.3. Asemakaavat
Kaava-alueella ovat voimassa 16.05.2018 hyväksytty ja 09.04.2019 voimaan tullut asemakaava
nro 105, sekä 10.10.2019 hyväksytty ja 26.11.2019 voimaan tullut asemakaava nro 106. Kaavaalue sijoittuu em. asemakaavoissa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL),
yleiseksi pysäköintialueeksi (LP), torialueeksi, sekä katualueeksi osoitetuille alueille. Asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialueen (AL) suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu III ja
tonttitehokkuusluvuksi e=0,60. Kaavatonteille nrot 96-10 ja -11 on osoitettu yksi yhtenäinen
rakennusala. Kaavatontille 96-3 on osoitettu oma kaavatonttikohtainen rakennusala. Koulutien
katualueen päätteeltä on osoitettu Keskuskadun yleisen tien alueelle (LYT) ja Kotaniitytien
katualueelle ulottuvat kevyenliikenteen väylät, joilla huoltoajo (pp/h) ja/tai tontille ajo (pp/t) on
sallittu. Yleisen pysäköintialueen (LP) alueelle on osoitettu sitovalla aluevarauksessa ajorasite
kaava-alueen ulkopuolisille kaavatonteille nro 93-1 ja -2. Kaavatontin nro 96-10 eteläreunan
kautta on osoitettu ajorasite kaavatontille nro 96-11. Kaavatonttien nrot 96-10 ja -11 eteläreunalle
on osoitettu maa-alaista johtoa varten varattu alueen osa.
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien alueeseen (LYT), koillisessa liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeseen (K) ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten
rakennusten korttelialueeseen (Y), etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen (AP), lounaassa
Kotaniityntien katualueeseen, ja luoteessa huoltoaseman korttelialueeseen (LH).

Kaava-alueen alustava rajaus asemakaavayhdistelmällä (keltainen katkoviiva).
Linkki Jokioisten asemakaavayhdistelmään ja karttapalveluun:
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/jokioinen/kartta?startExtent=24468387.864798%2C6741903.0
993975%2C24476464.914386%2C6746703.9358353&visibleBackgroundLayer=&visibleLayers
=Asemakaavaalueiden%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%2CAsemakaavayhdistelm%C3%A4%2CMa
astokarttaHarmaa
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5.4. Alueelle laadittu katusuunnitelma
Kaava-alueen pohjoisosalle on laadittu Destia Oy:n toimesta 2021-2022 katusuunnitelma, jossa
on tarkasteltu alueen pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyjen yhteensovitusta ja kehitettävyyttä
Kotaniityntien ja Ajokujan/Koulutien katualueen välisellä alueella.

5.5. Laadittavat selvitykset
Kaavahankkeen yhteydessä ei laadita erillisselvityksiä. Kaavahanke tukeutuu alueelle aiemmin
laadittuun katusuunnitelmaan. Kaavahankkeessa voidaan hyödyntää soveltuvilta osin alueelle
aiemmin laadittuja selvityksiä.

5.6. Arvioitavat vaikutukset
Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan olennaiset vaikutukset mm. ihmisten
elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, kasvi- ja
eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskunta- ja energiatalouteen, liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön
ja rakennettuun ympäristöön, sekä elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

6. OSALLISET
Osallisia ovat MRL 62 §:n mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Määritelmän mukaisesti hankkeen
osallisluetteloon on merkitty seuraavat tahot:
•

Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen asukkaat, työntekijät, omistajat, vuokralaiset,
yritykset ja yhdistykset

•

Hämeen ELY-keskus (liikenne, maankäyttö)

•

Hämeenlinnan kaupunginmuseo

•

Hämeen liitto

•

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

•

Kunnan hallintokunnat: Tarvittavat lautakunnat

•

Verkostonhaltijat (Elenia Oy, Lounea Palvelut Oy, DNA Oy, Elisa Oyj, Telia Finlad Oyj,
Nevel Oy, Jokioisten vesihuoltolaitos)

Osallisluetteloa täydennetään hankkeen aikana tulleiden ilmoitusten mukaan.
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7. TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN
7.1. Aloitus- ja valmisteluvaihe
Kunnanhallitus päätti kaavahankkeen käynnistämisestä 10.01.2022 § 2. Tekninen lautakunta
käsittelee aloitus- ja valmisteluvaiheessa laaditun kaava-aineiston, päättää kaavahankkeen
vireilletulosta, kaava-aineiston (OAS, kaavaluonnos) asettamisesta julkisesti nähtäville, sekä
tarvittavien lausuntojen pyytämisestä. Kunta tiedotti kaavahankkeen vireilletulosta ja kaavaaineiston nähtäville asettamisesta virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla
julkaistuin kuulutuksin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sekä kaavaluonnos asetettiin
julkisesti nähtäville 14 vrk:n ajaksi kunnan ilmoitustaululla ja kaavoituksen Internet-sivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävilläoloaikana tiedoksi osallisille. Nähtäville
asetettuun aineistoon liittyen oli mahdollista jättää aloitus- ja valmisteluvaiheessa mielipiteitä.
Nähtäville asetettuun kaava-aineistoon liittyen ei jätetty mielipiteitä.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta kunnan sisäisiltä tahoilta, sekä
osallisluetteloon merkityiltä viranomaistahoilta. Kaavaluonnoksesta annettiin seitsemän
lausuntoa, joissa kiinnitettiin huomiota mm. kaava-alueen rakennetun ympäristön kuvauksen
tarkentamistarpeeseen, sekä tarpeeseen liittää kaava-alueelle laadittu katusuunnitelma
kaavaselostuksen liitteeksi. Kaava-aineistoa on täydennytty tarpeelliseksi katsotuilta osin
lausuntojen perusteella aloitus- ja valmisteluvaiheen jälkeen. Lausuntoihin annetut vastineet
käyvät ilmi kaavaselotuksen liitteenä olevasta vastineluettelosta.

7.2. Ehdotusvaihe
Kunnanhallitus käsittelee ehdotusvaiheessa laaditun kaava-aineiston, päättää kaava-aineiston
(kaavaehdotus) asettamisesta julkisesti nähtäville, sekä tarvittavien lausuntojen pyytämisestä.
Kunta tiedottaa kaava-aineiston nähtäville asettamisesta virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan
ilmoitustaululla julkaistuin kuulutuksin. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:n
ajaksi kunnan ilmoitustaululla ja kaavoituksen Internet-sivuilla. Nähtäville asetettavaan aineistoon
liittyen on mahdollista jättää ehdotusvaiheessa muistutuksia. Muistutukset tulee toimittaa
nähtävilläoloaikana kirjallisesti Jokioisten kunnan kirjaamoon. Kaavaehdotuksesta pyydetään
lausunnot tarvittavilta kunnan sisäisiltä tahoilta, sekä osallisluetteloon merkityiltä
viranomaistahoilta.
Lausunnot, sekä hankkeen aikana jätetyt mielipiteet ja muistutukset kirjataan vastineineen
asemakaavaehdotuksen kaavakartan liitteenä olevaan vastineluetteloon. Vastineluettelosta ja/tai
asemakaavan selostuksesta käy ilmi, miten mielipiteet, muistutukset ja lausunnot ovat
vaikuttaneet suunnitteluun.

7.3. Hyväksymisvaihe
Kunnanhallitus käsittelee kaavahankkeen aikana laaditut vastineet ja päättää esittää kaavan
hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan hyväksymisestä päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. Kunnanvaltuuston tekemään päätökseen voi hakea muutosta
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehdyllä kunnallisvalituksella. Asemakaava saa lainvoiman
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla voimaantulokuulutuksella.

8. LISÄTIEDOT
Lisätietoja asemakaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat:

Jokioisten kunta (kaavasuunnittelun ohjaus)
kunnaninsinööri Kari Tasala
puhelin: 050 5925 850
osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokioinen.fi
kehitysinsinööri Emilia Naatula
puhelin: 050 382 3016
osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
sähköposti: etunimi.sukunimi@jokioinen.fi

Kaavan laativa konsultti
Timo Rysä
suunnittelupäällikkö, arkkitehti, YKS-530
Sweco Infra & Rail Oy
Hatanpään valtatie 11
33101 Tampere
puhelin: 040 593 9917
sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
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VASTINELUETTELO
JOKIOINEN
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
11.05.2022
SWECO INFRA & RAIL OY
TIMO RYSÄ

JOKIOINEN
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEEN AIKANA JÄTETYT MIELIPITEET (0 KPL)
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 24.02.2022 – 09.03.2022.
nro

Mielipiteen jättäjä

Mielipide

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

-

-

-

-

-

Sivu 2/20

JOKIOINEN
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEEN AIKANA ANNETUT LAUSUNNOT (7 KPL)
LAUSUNTOAIKA: 24.02.2022 – 09.03.2022
Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

1.

Lounea, 21.02.2022.

Asemakaavan alueella on Lounean kaapeleita ja tarkemmat sijainnit saa Kaivulupa.fi-palvelusta.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Sivu 3/20

Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

2.

Hämeen liitto, 05.03.2022.

Hämeen liitto kiittää mahdollisuudesta lausua Jokioisten kunnan Veturiaukion asemakaavan muutoksen
luonnoksesta. Hämeen liitto huomauttaa, että Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman
loppuvuodesta 2021. Kaavaselostuksessa tulisi kuvata täsmällisemmin asemakaavan muutoksen
tavoitteet ja/tai selostuksen liitteenä tulisi olla katusuunnitelma, johon kaavamuutoksen tavoitteissa
viitataan. Hämeen liitto puoltaa luonnoksen valmistelua ehdotukseksi.

Kaavaselostuksen kohtaa 5.1. Maakuntakaava on
tarkistettu lausunnon perusteella. Maakuntakaavan
lainvoimaistumista koskevaksi päivämääräksi on muutettu
21.10.2021.

Kaavaselostuksen kohtia
5.1. ja 5.7. ja liiteaineistoa
tarkistettiin lausunnon
perusteella.

Kaavahankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet on kuvattu
jo aloitus-/valmisteluvaiheessa kaavaselostuksen
kohdassa 3. Hankkeelle asetetut tavoitteet.

Katusuunnitelma lisättiin
kaavaselostuksen liitteeksi
lausunnon perusteella.

Kaavaselostuksen kohtaa 5.7. Kaava-alueen
pohjoisosalle laadittu katusuunnitelma on tarkistettu
lausunnon perusteella. Ko. kohtaan on lisätty viittaus ko.
katusuunnitelman nähtäville asettamista koskevaan
Jokioisten teknisen lautakunnan päätökseen 15.12.2021
§ 27, jossa on myöskin kuvattu katusuunnitelman
keskeinen sisältö. Katusuunnitelma lisättiin
kaavaselostuksen liitteeksi lausunnon perusteella.

Sivu 4/20

Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

3.

Hämeen ELY-keskus,
07.03.2022.

Hämeen ELY-keskukselta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitun hankkeen
valmisteluaineistosta. ELY-keskus lausuu asiasta seuraavasti.

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

Nyt laadittavalla asemakaavalla ei oteta kantaa kaava-alueelle
sijoittuvien rakennusten säilymiseen tai purkamiseen, eikä myöskään
muuteta kaava-alueelle entuudestaan sijoittuvan, varsin tuoreessa
asemakaavassa nro 105 (Keskustan asemakaavan muutos,
09.04.2019) osoitetun asuin- ja liikerakennusten korttelialueen
käyttötarkoitusta (AL), tonttitehokkuutta (e=0,60), suurinta sallittua
kerroslukua (III) tai rakennusalojen rajauksessa sovellettuja periaatteita.
Kaavaratkaisu on tietoinen, tarkoituksenmukainen ja voimassa olevan
asemakaavan aluevarauksia tarvittavilta osin tarkentava.

Kaavaselostuksen kohtaa
5.6. Kaava-alueen
rakennettu ympäristö on
tarkistettu lausunnon
perusteella. Kaava-alueelle
ja sen lähiympäristöön
sijoittuvan rakennuskannan
ja erityisarvojen kuvausta
on täydennetty
tarpeelliseksi katsotuilta
osin.

Kaavalliset lähtökohdat ja MRL
Suunnittelualue on osin maakuntakaavan keskustatoimintojen (C), osin taajamatoimintojen
(A) aluetta. Voimassa olevassa vuoden 2016 yleiskaavassa alue on osoitettu
keskustatoimintojen alueeksi (C). Yleiskaavassa esitetään, että alueelle saa osoittaa
keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja myymälätiloja.
Alueelle saa sijoittaa korkeintaan kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden yhteismitoitus
ei voi ylittää 10 000 kerrosneliömetriä. Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä on
saastunut maa-alue (saa). Kaavamääräyksen mukaan alueen maaperän pilaantuneisuus
on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä ja kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.
Alueella ovat voimassa vuonna 2019 hyväksytyt asemakaavat, jotka osoittavat alueelle
asuin- ja liikerakentamista, liikennealueen, torin ja kevyen liikenteen väyliä. Asemakaavan
muutoksessa alueen käyttötarkoitukset säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina.
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.
Vaikutusten arviointi, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
Kaavalla on vaikutuksia erityisesti alueen rakennettuun ympäristöön kaavan
mahdollistaessa sekä täydennysrakentamisen että liike- ja asuinrakennuksen purkamisen
alueen keskiosasta. Aineistosta kuitenkin puuttuvat suunnittelualueen rakennettua
ympäristöä koskevat tiedot, eikä kaavan vaikutuksia näiltä osin voi arvioida riittävästi.

Kaava-alueelle sijoittuva rakennuskanta muodostuu kahdesta
kaavaselostuksessa eritellystä, kahdelle eri kaavatontille sijoittuvasta
rakennuksesta. Kaavatontilla nro 96-11 (169-408-1-1074, Koulutie 3)
sijaitsee kunnan omistukseen siirtynyt, 1980-luvulla valmistunut,
yksikerroksinen, teräsbetonirakenteinen, vähittäiskaupan käytössä ollut
liikerakennus, jolle on myönnetty purkulupa nro 13/2022. Rakennus on
tarkoitus purkaa kevään 2022 aikana. Rakennukseen ei kohdistu aluetta
koskien laadituissa rakennusinventoinneissa esille tuotuja erityisarvoja.
Kaavatontilla 96-3 (169-408-1-10, Koulutie 5) sijaitsee yksityisessä
omistuksessa oleva, 1960-luvulla valmistunut, kolmikerroksinen,
teräsbetonirunkoinen, asuin- ja toimitilakäytössä oleva kerrostalo, jossa
sijaitsee mm. seurakunnan tiloja. Rakennukseen ei kohdistu aluetta
koskien laadituissa rakennusinventoinneissa esille tuotuja erityisarvoja.
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Kaava-alueen lähiympäristön rakennuskanta muodostuu keskeisiltä
osiltaan 1960-70-luvuilla valmistuneista, Keskuskadun vartta
jäsentävistä, 2-3 kerroksisista, punatiilisistä asuin-, liike- ja
toimistorakennuksista.
Keskuskadun varteen, nyt laadittavan asemakaavan luoteiskulmalle,
kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa
suojeltavaksi rakennukseksi sr-1-kaavamerkinnällä osoitettu, Otto
Janhosen suunnittelema, vuonna 1951 käyttöön otettu, alkuperäisessä
asussaan funktionalismia edustanut huoltoasemarakennus, joka on
kuvattu yksityiskohtaisemmin vuonna 2009 laaditussa Jokioisten kunnan
rakennusinventoinnissa.
Koulutien katualueen itäpuolelle, kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu
alueella voimassa olevassa asemakaavassa suojeltavaksi
rakennukseksi sr-kaavamerkinnällä osoitettu, Jouko Ylihannun
suunnittelema, vuonna 1951 käyttöön otettu, Miinan koulu (ent.
Jokioisten keskuskansakoulu), joka on niin ikään kuvattu
yksityiskohtaisemmin vuonna 2009 laaditussa Jokioisten kunnan
rakennusinventoinnissa.
Rakennus edusti inventoinnissa esitetyn kuvauksen perusteella
valmistuessaan uudenlaista koulurakennustyyppiä. Rakennus koostui
kahdesta siivestä, 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
katokset. Vuonna 2002 valmistunut laajennusosa on sovitettu
kokonaisuuteen. Inventoinnin kuvauksen perusteella rakennus on
maisemallisesti vahva elementti.
Historiallisten ilmakuvien tarkastelun perusteella ko. koulurakennuksen
kaupunkikuvallinen asema ja ympäröivä rakennuskanta on säilynyt
1950-60-luvuilta lähtien tähän päivään asti hyvin samankaltaisena.
Rakennus asemoituu etelään viettävään rinteeseen väljästi, ympäröivän
puustoon yhteensovittaessa rakennusta luontevasti ympäröivään
rakennuskantaan. Miinan koulun rakennukset sijoittuvat Kanta-Hämeen
maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi
määritellyn Kirkonkylän vanhan keskustan alueelle.
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
(Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema, RKY 2009)
aluerajaus ulottuu muutaman korttelin matkalla kaava-alueen
luoteispuolella kulkevan Keskuskadun liikennealueeseen. Em. RKYalueen ja nyt laadittavan asemakaavan kaava-alueen väliselle alueelle,
Keskuskadun kaakkoisreunaan vyöhykkeenomaisesti sijoittuvan
rakennuskannan vuoksi nyt laadittavan asemakaavan kaava-alueelta ei
ole visuaalista yhteyttä RKY-alueen suuntaan.
Kaavan laatijan näkemyksen mukaan nyt laadittavalla asemakaavalla ei
ole suoria vaikutuksia edellä viitattujen kohteiden erityisarvojen
olemassaoloon tai säilymiseen. Jokioisten keskustan elin- ja vetovoiman
vahvistamisella voi olla myönteisiä välillisiä vaikutuksia paitsi kaavaalueen, myös sen lähiympäristöön sijoittuvien kiinteistöjen, kuten Miinan
koulun ylläpidettävyyden, säilymisen ja kehittämisen kannalta mm.
alueen asukas- ja käyttäjämäärän kasvun, sekä yleistä viihtyisyyttä
edistävien investointien seurauksena.
Kaavaselostuksen kohtaa 5.6. Kaava-alueen rakennettu ympäristö on
tarkistettu lausunnon perusteella. Kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön
sijoittuvan rakennuskannan ja erityisarvojen kuvausta on täydennetty
tarpeelliseksi katsotuilta osin.
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Kaavaselostuksessa on pyritty kuvaamaan ilahduttavasti myös kaavan ilmastovaikutuksia.
Arviointia olisi suositeltavaa syventää vielä huomioimalla resurssitehokkuuden ja
kiertotalouden näkökulmat esimerkiksi rakennusten purkamisen ja säilyttämisen
vaihtoehtoja vertailemalla. ELY-keskus esittää vielä arvioitavaksi, olisiko myös
ilmastotavoitteita tukevaa vähähiilistä rakentamista mahdollista tukea vaikkapa
puurakentamisen edistämistä koskevilla määräyksillä.

Lausunnossa viitattujen näkökulmien yksityiskohtainen tarkastelu ei ole
kaavahankkeen puitteissa mielekästä eikä mahdollista. Kaava-alueelle
sijoittuvalle kiinteistölle osoitteessa Koulutie 3 on myönnetty purkulupa
nro 13/2022.

Ei toimenpiteitä.

Kaavatontilla 96-11 (169-408-1-1074, Koulutie 3) sijaitsevalle kunnan
omistukseen siirtyneelle, 1980-luvulla valmistuneelle, yksikerroksiselle,
teräsbetonirakenteiselle, vähittäiskaupan käytöstä poistuneelle
liikerakennukselle on myönnetty purkulupa nro 13/2022. Rakennus on
tarkoitus purkaa kevään 2022 aikana.
Kaavan laatijan käytettävissä olevan, Jokioisten kunnalta saadun tiedon
perusteella torialueen varteen sijoittuvien kaavatonttien 96-10 ja -11
tontinluovutuksen yhteydessä tullaan mitä ilmeisimmin hyödyntämään
tontinluovutuskilpailua ja tarkastelemaan mm. lausunnossa viitattuja
näkökulmia.

Kaavassa ei ole määräyksiä hulevesien hallinnasta. Lisääntyvien rankkasateiden vuoksi
hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varautua tulisi, mahdollisuuksien
mukaan, hulevesien hallintaan ja viivytykseen myös asemakaavaratkaisuissa ja
aluevarauksissa.

Kaavan laatijan käytettävissä olevan tiedon perusteella nyt laadittavan
asemakaavan kaava-alueelta muodostuvat hulevedet voidaan johtaa
yleisesti sovelletuin periaattein, olemassa olevaa ja kaava-alueen osalta
rakentamisen yhteydessä kehitettävää sadevesiviemäriverkostoa
hyödyntäen pois kaava-alueelta. Kaava-alueen pohjoisosalle sijoittuvien
yleisten alueiden kuivatusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan alueen
yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.
Sadevesiviemäriverkoston kapasiteetti tai muut paikalliset olosuhteet
eivät edellytä kaavan laatijan käytettävissä olevan tiedon perusteella
hulevesien viivyttämistä nyt laadittavan asemakaavan kaava-alueella.

Ei toimenpiteitä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sekä kaupunkikuvan sekä elinympäristön viihtyisyyden
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta olisi tärkeää huolehtia tonttien, katusekä torialueiden ja kevyen liikenteen väylien viherympäristöjen riittävyydestä ja laadusta.
Samassa yhteydessä olisi tarpeen varmistaa, että viheralueista syntyy
tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Tämä tulisi huomioida vähintään AL-tonttien
kaavamääräyksissä ja mahdollisuuksien mukaan katusuunnitelman toteuttamisessa.
Kaavaselostuksessa tuodaan esille kaavan myönteiset vaikutukset mm. elinympäristön
laatuun ja keskustan elinvoimaan. Tätä vaikutusta vahvistaisi, jos rakentamisen laatuun
kiinnitettäisiin erityistä huomioita ja rakentamista ohjattaisiin sopivin kaavamääräyksin.

Kaava-alueelle asemakaavassa osoitettujen katu- ja torialueiden
yksityiskohtainen toteutustapa suunnitellaan ja ratkaistaan yleisten
alueiden suunnittelun yhteydessä yleisesti sovelletun
suunnittelukäytännön mukaisesti katusuunnittelun yhteydessä. Kaavaalueen pohjoisosalle kaavahankkeesta riippumattomasti aiemmin
laaditussa katusuunnitelmassa on esitetty katurakenteiden ohella niitä
jäsentävät viheralueet ja -rakenteet tarkoituksenmukaisella tarkkuudella
ja laajuudessa. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL)
yksityiskohtainen toteutustapa ei ole tiedossa kaavaa laadittaessa,
mistä johtuen tonttien sisäisten toimintojen sijoittumista tai jäsentelyä ei
ole mielekästä ohjata asemakaavatasolla asetettavin määräyksin vaan
osana myöhemmin yksityiskohtaisesti määriteltävien
tontinluovutusehtojen ja rakennusluvituksen yhteydessä tapahtuvan
suunnittelunohjauksen keinoin.

Ei toimenpiteitä.
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4.

Forssan seudun
rakennusvalvonta ja
ympäristön suojelu,
08.03.2022.

Jokioisten kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Veturiaukion asemakaavan muutoksen
luonnoksesta 9.3.2022 mennessä viranomaisilta.

Kaavaluonnos selkeyttää torin ympäristön järjestelyjä.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

AL-korttelialueen tonttien 3, 10 ja 11 rakentaminen täydellä tehokkuudella edellyttää riittävien
autopaikkojen sekä oleskelu- että leikkipaikka-alueiden sijoittamisen huomioimista. Näitä edesauttaa
ohjaavamman tontin rakennusalan esittäminen.

AL-korttelialueelle sijoittuvien kaavatonttien 96-10 ja -11
muoto ja mitoitus edellyttävät alueelle sijoittuvien
toimintojen yksityiskohtaista ja huolellista
kokonaistarkastelua ja yhteensovitusta
rakennussuunnittelun yhteydessä. Koska Kaavatonttien
96-10 ja -11 yksityiskohtainen toteutustapa ei ole tiedossa
kaavaa laadittaessa, ei em. kaavatonttien
suunniteltavuutta ja kokonaisuuden kannalta parhaan
mahdollisen suunnitteluratkaisun hakemista ole
tarkoituksenmukaista vaikeuttaa esim. rakennusalan
yksityiskohtaisemmalla määrittelyllä, kuten lausunnossa
on esitetty.

Ei toimenpiteitä.

Forssan seudullinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kaavatontille 96-3 sijoittuu olemassa oleva, nykyisessä
käytössä säilyvä asuinkerrostalo. Ko. kaavatontti on
sisällytetty kaava-alueeseen vain, jotta tontin rajoja
voidaan tarkistaa Koulutien katualueeseen ja
kaavatonttiin 96-11 rajoittuvilta osin. Kaavatontin
uudelleenmuotoilulla on mahdollistettu tontille johtavan
ajoneuvoliittymän sijoittuminen kokonaisuudessaan
tontille ja rakennuksen sijoittuminen kokonaan
asemakaavassa osoitetulle rakennusalalle. Rakennuksen
pohjoisosa ylittää voimassa olevassa asemakaavassa
osoitetun rakennusalan rajan.
Osallistumis- ja arvioitisuunnitelmassa osallisluetteloon on merkitty mm. kunnan hallintokunnista
tarvittavat lautakunnat ja tarvittavat viranhaltijat (kunnaninsinööri, kehitysinsinööri, rakennustarkastaja,
ympäristötarkastaja, terveystarkastaja). Kaavan laadinnassa on hyvä käydä keskusteluja laajan joukon
kanssa. Tähän joukkoon kuuluu mm. koko Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun
viranhaltijat. Viranomaislausuntojen antajana sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun osalta on
paikallaan kuitenkin pitää kunnan teknisen lautakunnan lupajaosto.

Kaavaselostuksen kohtaa 6. Osalliset on tarkistettu
lausunnon perusteella.

Kaavaselostuksen kohtaa
6. Osalliset on tarkistettu
lausunnon perusteella.
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5.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
09.03.2022.

Jokioisten kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Veturiaukion asemakaavan muutoksesta.
Lausunto perustuu 18.2.2022 päivättyyn lausuntopyyntöön sekä sen mukana tulleisiin 4.2.2021 päivättyyn
asemakaavakarttaan sekä kaavatyöhön liittyvään selvitysaineistoon.
Pelastusviranomaisella ei ole huomauttamista Veturiaukion asemakaavan muutoksesta.

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.
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6.

Hämeenlinnan kaupungin
museo, 10.03.2022.

Jokioisten kunta pyytää Hämeenlinnan kaupunginmuseon - Kanta-Hämeen alueellisen
vastuumuseon lausuntoa Veturiaukion asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksesta. Kaavaalueeseen kuuluvat Jokioisten keskustan kiinteistöt 169-408-1-10, 169-408-1-254, 169-408-1589, 169-408-1-1074 ja 169-408-1-1687. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaava-alueen
pohjoisosalle aiemmin laaditussa katusuunnitelmassa osoitetut pysäköinti-, liikenne- ja
torijärjestelyt. Lisäksi asemakaavan myötä kehitetään alueelle entuudestaan sijoittuvia
toimintoja.

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

Kaavaselostuksen kohtaa 5.6. Kaava-alueen rakennettu ympäristö
on tarkistettu lausunnon perusteella. Kaava-alueelle ja sen
lähiympäristöön sijoittuvan rakennuskannan ja erityisarvojen
kuvausta on täydennetty tarpeelliseksi katsotuilta osin.

Kaavaselostuksen kohtaa
5.6. Kaava-alueen
rakennettu ympäristö on
tarkistettu lausunnon
perusteella.

Suunnittelualue on osin maakuntakaavan keskustatoimintojen (C), osin taajamatoimintojen (A)
aluetta. Voimassa olevassa vuoden 2016 yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi (C).
Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema
Kaava-alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (Jokioisten
kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema, RKY 2009) tuntumaan. Lisäksi suunnittelualue
sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen (Loimijokilaakson viljelymaisemat)
eteläpuolelle. Suunnittelualuetta rajaa koillisesta ja idästä maakunnallisesti merkittävä
kirkonkylän vanhan keskustan rakennettu kulttuuriympäristö (Hämeen liitto 2019).
Forssan seudun kuntien kulttuuriympäristön VORSKI- inventointihankkeessa Jokioisten
kunnan rakennusperintöä inventointiin vuosina 2007-2008. Inventoinnissa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi on todettu muun muassa kaava-alueen läheisyyteen jäävät
Miinan koulu ja Keskustien huoltoasema. Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma on valmistunut
vuonna 1997. Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo huomauttaa, että kaavaselostuksen
lähtökohtatiedoissa tulee huomioida edellä mainitut arvoalueet ja inventoinnit.

Kaavaselostukseen on lisätty kohta 5.9. Kaava-aluetta tai sen
lähiympäristöä koskien aiemmin laaditut selvitykset ja suunnitelmat
lausunnon perusteella.

Kaavaselostukseen on
lisätty kohta 5.9. Kaavaaluetta tai sen
lähiympäristöä koskien
aiemmin laaditut selvitykset
ja suunnitelmat

Jokioisten kirkonkylän liikekeskusta on keskittynyt Loimijoen suuntaisen Keskuskadun varteen.
Toisen maailmansodan jälkeisen rakennusperinnön lisäksi kirkonkylällä on vanhempaa
rakennuskantaa, jotka luovat taajamakuvaan historiallista kerroksellisuutta. Uudisrakentamisen
mittakaava on pysynyt maltillisena antaen ehyen taajamakuvan kirkonkylään.
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Kaava-alue sijoittuu keskeiselle alueelle kirkonkylän palvelu- ja liikerakennuksien ja
pientaloalueen tuntumaan. Suunnittelualueella on kaksi rakennusta, joista Koulutie 3:ssa
sijaitseva asuin- ja liikekiinteistön vanhin osa on rakennettu 1980-luvulla. Kaavaselostuksessa
rakennus esitetään purettavaksi, mikä mahdollistaa kolmikerroksisen uudisrakentamisen
tontille. Kaava-alueen itäosalle sijoittuvalla kiinteistöllä 169-408-1-10 sijaitsee asuin- ja
toimitilakäytössä oleva 1960-luvulla valmistunut kolmikerroksinen kerrostalo, jossa sijaitsee
muun muassa seurakunnan tiloja.

Kaavaselostuksessa tai kaavakartalla ei esitetä mitään rakennusta
purettavaksi, vaan todetaan, että kaava-alueen keskiosalle
sijoittuvalla kiinteistöllä 169-408-1-1074 (Koulutie 3) sijaitsee kunnan
omistukseen siirtynyt asuin- ja liikekiinteistö, joka on tarkoituksena
purkaa kevään 2022 aikana. Ko. rakennukselle on myönnetty
kaavahankkeesta riippumattomasti purkulupa nro 13/2022.

Ei toimenpiteitä.

Asemakaavan muutoksella ei myöskään muuteta lausunnossa
viitatun kiinteistön asemakaavamääräyksiä kerrosluvun, kerrosalan,
eikä korttelialueen käyttötarkoituksen osalta. Ko. kiinteistölle voidaan
rakentaa esim. kolmikerroksinen asuin- ja liikerakennus voimassa
olevan asemakaavankin perusteella.
Koska asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL)
keskeisiä kaavamääräyksiä ei muuteta, kaavatontti 96-3:n säilyy
käyttötarkoituksen ja fyysisen toteutuksensa puolesta ennallaan, eikä
kaavatonttien 96-10 ja -11 yksityiskohtainen toteutustapa ole
tiedossa kaavaa laadittaessa, ei kaavan laatija näe tarpeellisena eikä
tarkoituksenmukaisena erillisten havainnekuvien laatimista
kaavahankkeen yhteydessä.
Kaavatontille 96-3 sijoittuu olemassa oleva, nykyisessä käytössä
säilyvä asuinkerrostalo. Ko. kaavatontti on sisällytetty kaavaalueeseen vain, jotta tontin rajoja voidaan tarkistaa Koulutien
katualueeseen ja kaavatonttiin 96-11 rajoittuvilta osin. Kaavatontin
uudelleenmuotoilulla on mahdollistettu tontille johtavan
ajoneuvoliittymän sijoittuminen kokonaisuudessaan tontille ja
rakennuksen sijoittuminen kokonaan asemakaavassa osoitetulle
rakennusalalle. Rakennuksen pohjoisosa ylittää voimassa olevassa
asemakaavassa osoitetun rakennusalan rajan.

Kaavan aineistoja tulee täydentää kaava-aluetta koskevalla rakennetun ympäristön
selvityksellä, jonka pohjalta on vasta mahdollista arvioida kaavaratkaisun vaikutukset
maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Kaava-aineistoon tulee liittää
riittävät havainnekuvat uudisrakentamisen vaikutusten arvioimiseksi.

Kaavaselostuksen kohtaa 5.6. Kaava-alueen rakennettu ympäristö
on tarkistettu lausunnon perusteella. Kaava-alueelle ja sen
lähiympäristöön sijoittuvan rakennuskannan ja erityisarvojen
kuvausta on täydennetty tarpeelliseksi katsotuilta osin.
Asemakaavan muutoksella ei muuteta kaava-alueelle sijoittuvan ALkorttelialueen asemakaavamääräyksiä kerrosluvun, kerrosalan, eikä
korttelialueen käyttötarkoituksen osalta. Korttelialueelle voidaan
rakentaa esim. kolmikerroksinen asuin- ja liikerakennus voimassa
olevan asemakaavankin perusteella. Näin ollen nyt laadittavalla
asemakaavalla ei ole vaikutuksia kaava-alueen tai sen
lähiympäristön maisemaan, kulttuuriperintöön tai rakennettuun
ympäristöön suhteessa lähtötilanteeseen eli voimassa olevaan
asemakaavaan.

Kaavaselostuksen kohtaa
5.6. Kaava-alueen
rakennettu ympäristö on
tarkistettu lausunnon
perusteella.

Arkeologinen kulttuuriperintö
Kaava-alueelta ei tunneta arkeologista kulttuuriperintöä, vaikkakin selvitystilanne Jokioisten
kunnan alueella on pahoin vanhentunut (esihistoriallisen ja historiallisen ajan inventoinnit,
museovirasto 2005). Vastuumuseon ennakkoanalyyseissä kaava-alueelta ei todettu korkeaa
arkeologista potentiaalia. Kaavassa voidaan tässä tapauksessa edetä ilman arkeologisia
lisäselvityksiä.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Kaavaselostuksen luvussa 5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT on syytä mainita, että kaavaalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai
muuta arkeologista kulttuuriperintöä sekä päivämäärä jolloin tilanne on tarkistettu
muinaisjäännösrekisteristä (kyppi.fi).

Kaavaselostukseen on lisätty kohta 5.5. Muinaisjäännökset ja muu
arkeologinen kulttuuriperintö lausunnon perusteella.

Kaavaselostukseen on
lisätty kohta 5.5.
Muinaisjäännökset ja muu
arkeologinen
kulttuuriperintö lausunnon
perusteella.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

7.

Forssan seudun
Hyvinvointikuntayhtymä,
yhtymähallitus, 28.03.2022
(kokouspäivämäärä).

Yhtymähallitus puoltaa asemakaavan muutosesitystä, joka mahdollistaa alueen kehittämistä ja
liikenneturvallisuuden parantamista. Alueen hulevesien keräämisen ja hallinnan parantaminen on tärkeätä
toteuttaa.

Kaavan laatijan käytettävissä olevan nyt laadittavan
asemakaavan kaava-alueelta muodostuvat hulevedet
voidaan johtaa yleisesti sovelletuin periaattein, olemassa
olevaa ja kaava-alueen osalta rakentamisen yhteydessä
kehitettävää sadevesiviemäriverkostoa hyödyntäen pois
kaava-alueelta. Kaava-alueen pohjoisosalle sijoittuvien
yleisten alueiden kuivatusjärjestelyt suunnitellaan ja
toteutetaan alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja
rakentamisen yhteydessä. Sadevesiviemäriverkoston
kapasiteetti tai muut paikalliset olosuhteet eivät edellytä
kaavan laatijan käytettävissä olevan tiedon perusteella
hulevesien viivyttämistä nyt laadittavan asemakaavan
kaava-alueella.

Ei toimenpiteitä.
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JOKIOINEN
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
EHDOTUSVAIHEEN AIKANA JÄTETYT MUISTUTUKSET (0 KPL).
NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 11.04.2022 – 10.05.2022.
nro

Mielipiteen jättäjä

Mielipide

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

-

-

-

-

-
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JOKIOINEN
VETURIAUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS
EHDOTUSVAIHEEN AIKANA ANNETUT LAUSUNNOT (7 KPL).
LAUSUNTOAIKA: 11.04.2022 – 02.05.2022.
Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

1.

Nevel Oy, 21.04.2022.

Nevelin kaukolämpöverkko sijaitsee kaava‐alueella ao. kuvan mukaisesti. Suunnitelmien
perusteella näytti siltä, että linjan päälle olisi tulossa paikoitusalue, mikä on täysin ok. Toki
linjan sijainti on hyvä huomioida mahdollisissa kaivuutöissä. Kiinteitä rakennelmia /
rakennuksia linjan päälle ei saa rakentaa.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Jos alueelle on tulossa lämmitettävää rakennuskantaa, on niiden liittäminen kaukolämpöön
helppoa, kun nykyinen kaukolämpöverkko on noin lähellä.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

2.

Telia Oyj, 27.04.2022.

Saimme yritysasiakaspalvelun kautta Veturiaukion lausuntopyynnön tänne verkon
suunnitteluun. Jatkossa voitte lähettää lausuntopyynnöt suoraan tänne ”deskiin” ja meihin voi
olla yhteydessä myös muissa Telian verkkoa koskevissa asioissa.
Kyseisellä Veturiaukion kaava‐alueella Telialla on jonkin verran kaapeliverkkoa. Koulutie 5:stä
lähtee kaksi kaapelireittiä liitekuvan mukaisesti. Kaavaselostuksen mukaan ei vaikuttaisi siltä,
että alueen purku‐ ja rakentamistyöt vaikuttaisivat meidän verkkoon.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Ennen rakentamistöitä kannattaa tilata kaapelinnäyttö. Palvelu löytyy osoitteesta
https://verkkoselvitys.fi/fi/.

Merkitään tiedoksi. Mahdollinen kaapelinäyttötarve huomioidaan
rakentamisvaiheen yhteydessä.

Mahdollinen
kaapelinäyttötarve
huomioidaan
rakentamisvaiheen
yhteydessä.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

3.

Hämeen liitto, 28.04.2022.

Jokioisten kunta pyytää 8.4.2022 saapuneella viestillä Hämeen liiton lausuntoa Veturiaukion
asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 2.5.2022 mennessä.

Hämeen liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa, että se pitää hyvänä, että
Jokioisten keskusta-aluetta kehitetään sekä toimintoja jäsennetään ja monipuolistetaan.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Kanta-Hämeen lainvoimaisessa maakuntakaava 2040:ssa suunnittelualue on
maakuntakaavan keskustatoimintojen (C) aluetta. Hämeen liitto katsoo, että suunnittelualueen
keskeinen sijainti nostaa tarvetta laadukkaalle suunnittelulle ja rakentamiselle. Hämeen liitto
painottaakin laadun merkitystä alueen suunnittelussa, vaikka alueen detaljisuunnittelu ja
toteutuksen ohjaaminen ovatkin kunnan omassa harkinnassa olevia asioita. Maakuntakaavan
mukaisesti alueen suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon kaupunkikuvan
omaleimaisuus, asuinympäristön laatu, monipuolisuus, ja vetovoimaisuus.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Jokioisten kunnan tavoitteena on laatia kaava-aluetta koskeva asemakaavan muutos, joka
mahdollistaa kaava-alueen pohjoisosalle aiemmin laaditussa katusuunnitelmassa osoitettujen
pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyjen, sekä alueelle entuudestaan sijoittuvien toimintojen ja
aluevarausten yhteensovittamisen ja kehittämisen kaava-alueella. Kaavahankkeen
aloitusvaiheen aikana on sovittu, että hankkeesta käytetään työnimeä Veturiaukion
asemakaavan muutos.
Esitys
Vt. maakuntajohtaja päättää antaa Jokioisten kunnalle seuraavan lausunnon.

Päätös
Hyväksyn esityksen.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

4.

Hämeenlinnan
kaupunginmuseo, 28.04.2022.

Jokioisten kunta pyytää Hämeenlinnan kaupunginmuseon - Kanta-Hämeen alueellisen
vastuumuseon lausuntoa Veturiaukion asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksesta. Kaavaalueeseen kuuluvat Jokioisten keskustan kiinteistöt 169-408-1-10, 169-408-1-254, 169-408-1589, 169-408-1-1074 ja 169-408-1-1687. Kaava mahdollistaa kaava-alueen pohjoisosalle
aiemmin laaditussa katusuunnitelmassa osoitetut pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyt. Lisäksi
asemakaavan myötä kehitetään alueelle entuudestaan sijoittuvia toimintoja.

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

Kuten aloitus- ja valmisteluvaiheen lausuntoon annetussa
vastineessa todettiin, ei havainnekuvien laatiminen ole ko.
kaavahankkeen yhteydessä tarkoituksenmukaista, koska asuin-,
liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) keskeisiä
kaavamääräyksiä ei muuteta, kaavatontti 96-3:n säilyy
käyttötarkoituksen ja fyysisen toteutuksensa puolesta ennallaan, eikä
kaavatonttien 96-10 ja -11 yksityiskohtainen toteutustapa ole
tiedossa kaavaa laadittaessa.

Ei toimenpiteitä.

Suunnittelualue on osin maakuntakaavan keskustatoimintojen (C), osin taajamatoimintojen (A)
aluetta. Voimassa olevassa vuoden 2016 yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi (C).
Kaavan lähtötietoihin on täydennetty ajantasaiset tiedot arkeologisesta kulttuuriperinnöstä
Kanta-Hämeen alueellisen vastuumuseon 19.3.2022 kaavaluonnoksesta antaman lausunnon
HML/1385/12.03.03.08/2022 mukaisesti. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty tehdyillä
rakennetun kulttuuriympäristön selvityksillä ja vaikutuksen arvioinnilla rakennettuun
ympäristöön. Alueellinen vastuumuseo esitti myös tarpeen havainnekuvista uudisrakentamisen
vaikutuksen arvioimiseksi. Näitä ei ole kuitenkaan laadittu kaavatyön yhteydessä. Puutteena
kaavaehdotuksessa museoviranomainen toteaa myös, että asemakaavan tulisi ohjata
tarkemmin mahdollista uudisrakentamista sopeutumaan alueen taajamakuvaan ja näkymiin.

Nyt laadittavassa asemakaavassa osoitetut kaavamääräykset ja
suunnittelunohjauksellinen tarkkuustaso noudattavat Jokioisten
keskustan alueella voimassa olevissa asemakaavoissa yleisesti
sovellettuja periaatteita.
Kanta-Hämeen alueellisella vastuumuseolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

5.

Hämeen ELY-keskus,
02.05.2022.

Hämeen ELY-keskukselta pyydetään lausuntoa asiakohdassa mainitusta hankkeesta. ELYkeskus esitti aiemmassa valmisteluvaiheessa antamassaan lausunnossaan huomioita kaavan
vaikutusten arvioinnista, mm. rakennetun ympäristön ja ilmaston näkökulmista. Lisäksi ELYkeskus kiinnitti huomiota hulevesien hallintaan ja viherympäristöihin. Kaavaselostuksen kohtaa
5.6. Kaava-alueen rakennettu ympäristö on tarkistettu ja rakennettua ympäristöä on kuvattu
em. lausunnon perusteella.
Kaavanlaatijan vastineesta käy ilmi, että kaava-alueen rakennuksille on myönnetty
purkamislupa samaan aikaan valmisteluvaiheessa olleen asemakaavan kanssa. ELY-keskus
pitää menettelyä valitettavana huomioiden keskeneräinen kaavamuutoshanke sekä
maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavalle asettamat tavoitteet olemassa olevan rakennetun
ympäristön käytön edistämisestä. ELY-keskukselle ei ole toimitettu maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 69 §:n mukaisesti ko. purkamislupapäätöksiä tiedoksi.

Merkitään tiedoksi. Jokioisten kunnan hallintosäännön 24 §:n
perusteella purkamislupien myöntäminen kuuluu Jokioisten kunnan
rakennustarkastajan toimivaltaan. Lausunnossa esille tuotu asia
purkamislupapäätösten toimittamiseen liittyen on saatettu
rakennustarkastajalle tiedoksi kaavan laatijan toimesta.

Ei toimenpiteitä.

Hulevesien hallinta on vastineraportin mukaan mahdollista nykyisin järjestelmin ja
myöhemmän yksityiskohtaisen suunnittelun kautta. Myös viheralueiden järjestäminen ja niiden
riittävyyden turvaaminen jää myöhemmän suunnittelun ja mahdollisten tontinluovutusehtojen
varaan. Asemakaavan tarkoitus on ohjata rakentamista, joten tontinluovutusehtoja
tarkoituksenmukaisempaa olisi ohjata rakentamista ja alueen käyttöä asemakaavalla.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.
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Nro

Lausunnon antaja

Lausunto

6.

Forssan seudun
Hyvinvointikuntayhtymä,
yhtymähallitus, 02.05.2022.

Lausuntopyyntö
Jokioisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaista
lausuntoa Veturiaukion asemakaavan muutoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan
viimeistään 2.5.2022, osoitteella Jokioisten kunnanhallitus, Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
tai sähköpostilla jokioisten.kunta@jokioinen.fi.

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Asian vireille tulo
Lausuntopyyntö on saapunut hyvinvointikuntayhtymälle 8.4.2022.
Tietoja asemakaavan muutoksesta
Vuoden 2021 aikana alueelle laadittiin katusuunnitelma, jossa osoitetut pysäköintiin, linjaautoliikennöintiin ja toriaukion toimintoihin liittyvät toiminnot omine aluevarauksineen
edellyttivät asemakaavan muuttamista. Lisäksi tarkastellaan uudelleen myös torialueen
välittömään läheisyyteen sijoittuvien asuin- ja liikekorttelien sekä katualueiden rajaukset sekä
kaavamääräykset tarpeelliseksi katsotuilta osin.
Jokioisten kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavahankkeen 10.01.2022 (§ 2).
Asemakaavan muutos koskee korttelin nro 96 asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta, sekä siihen rajautuvia tori-, katu- ja liikennealueita. Kaava-alue rajautuu
pohjoisessa Keskuskadun yleisen tien alueeseen, koillisessa liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeseen ja Ajokujan katualueeseen, idässä yleisten rakennusten korttelialueeseen,
etelässä asuinpientalojen korttelialueeseen, lounaassa Kotaniityntien katualueeseen ja
luoteessa huoltoaseman korttelialueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on 11 635 m2.

Jokioisten kunnan tekninen lautakunta pyysi viranomaisilta lausunnot aloitus- ja
valmisteluvaiheen kaava-aineistosta (OAS, kaavakartta ja - selostus)
Yhtymähallitus antoi lausunnon 28.3.2022 § 36 Jokioisten kunnan tekniselle lautakunnalle
Veturiaukion asemakaavan muutoksesta.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää lausuntonaan Jokioisten kunnanhallitukselle
Veturiaukion asemakaavan muutoksesta seuraavaa: Yhtymähallituksella ei ole
huomautettavaa esitetystä asemakaavan muutoksesta.
Päätös
Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.
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Lausunnon antaja

Lausunto

Kaavan laatijan vastine

Toimenpiteet

7.

Jokioisten teknisen
lautakunnan lupajaosto,
12.05.2022.

Veturiaukion asemakaavan muutos
Jokioisten kunnanhallitus pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaista
lausuntoa Veturinaukion asemakaavan muutosehdotuksesta 2.5.2022 mennessä.

Lupajaosto toistaa aiemman Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun
8.3.2022 lausunnon huomiot ohjaavamman ja rakennuspaikan olosuhteen huomioivamman
asemakaavan aikaan saamiseksi.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.

Asemakaavan määräyksiin tulee määrittää säännös rakennusoikeuden sijoittamisesta toiseen
ja kolmeen kerrokseen, jotta ei muodostuisi hallitsematonta koko rakennusoikeuden
rakentamista yhteen kerrokseen, syrjäyttäen piha-, oleskelu- ja pysäköintialueet.

Jokioisten keskustan alueella ei ole voimassa olevissa
asemakaavoissa osoitettu pakotettua kerroslukumääräystä tai ohjattu
tontin kerrosalan sijoittumista eri kerroksiin pakottavilla
kaavamääräyksillä, eikä se ole nyt laadittavankaan asemakaavan
kaava-alueella tarkoituksenmukaista. Nyt laadittavassa
asemakaavassa osoitetut kaavamääräykset jättävät
rakennussuunnittelulle riittävän suunnittelunohjauksellisen väljyyden
tarkastella ja yhteensovittaa mm. lausunnossa viitatut aluevaraukset
ja toiminnot kunkin tontin ja kokonaisuuden kannalta mahdollisimman
hyvin.

Ei toimenpiteitä.

Teknisen lautakunnan lupajaosto antaa Veturinaukion asemakaavan muutosehdotuksesta
seuraavan lausunnon ja tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa:

Kaavan laatijan käytettävissä olevan, Jokioisten kunnalta saadun
tiedon perusteella torialueen varteen sijoittuvien kaavatonttien 96-10
ja -11 tontinluovutuksen yhteydessä tullaan mitä ilmeisimmin
hyödyntämään tontinluovutuskilpailua. Menettelytapa luo hyvät
edellytykset laadukkaan rakennussuunnittelun ja toteutuksen
varmistamiseksi.
Hulevesien johtamiseen vaikuttaa laajempi kokonaisuus suhteessa alueen verkoston
kantokykyyn. Verkoston toiminta-alueella yksittäiselläkin johdettavalla alueella on merkittävää
vaikutusta tarvittavan verkoston mitoitukseen.

Merkitään tiedoksi.

Ei toimenpiteitä.
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