
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 
 
 

 Valtuusto  17.12.2020  128 5 

 

   

Kokousaika Torstai 17.12.2020 klo 18.00–18.55 

Kokouspaikka Jokioisten Tietotalo 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Könkö Matti 
Lehti Petri 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 

Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Okkonen Petri 
Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
Perälä Jukka, varavalt. 
Yrjänä Mervi, varavalt. 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Rantala Mika T., kunnanjohtaja vs. 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
Ojala Joose, nuorisovaltuuston pj. 
Pylkkönen Jaana, sihteeri 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 54–69 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Matti Könkö ja Emmi Romppainen. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Jaana Pylkkönen 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 23.12.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Matti Könkö  Emmi Romppainen 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 28.12.2020–3.2.2021. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Kunnanjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 54 
17.12.2020  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 11.12.2020. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
taneet valtuutetut Eija Sakkinen ja Satu Saarinen. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien seu-
raavat varavaltuutetut Jukka Perälän ja Mervi Yrjänän. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 55 
17.12.2020  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 28.12.2020.–3.2.2021.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Matti Könkö ja Emmi Romp-
painen. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Matti 

Könkö ja Emmi Romppainen. 
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Teknisen lautakunnan varajäsenen vaali 
 
Kh § 144 
26.10.2020 Teknisen lautakunnan varajäsen Seppo Tapola on kuollut. Hän oli 

Pauli Marttilan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa 

Pauli Marttilan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin tekniseen lau-
takuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 56 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen, sekä valitsi 

yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä olevaksi ajaksi 
Pauli Marttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi tekniseen lauta-
kuntaan Esko Pukkilan. 
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Jokioisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen  
 
Lupaj § 2  
27.2.2020 ASIA  
  
 Jokioisten kunnanvaltuusto on 7.6.2012 § 22 hyväksynyt kunnan 

ympäristönsuojelumääräykset.  
 
 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuo-

jelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena 
on ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täy-
dentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyk-
siä. Voimassa olevan 202 §:n mukaan:  

 
 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 

paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia 
yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 

 
 Määräykset eivät voi koskea: 
 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa; 
 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 
 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita; 
 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja 

pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä; 
 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
  
 Määräykset voivat koskea: 
 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai 

niiden haitallisia vaikutuksia; 
 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 
 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä 

asemakaava-alueen ulkopuolella; 
 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pi-

laantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa-
han, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesi-
lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 

 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle hai-
tallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; 

 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; 
 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, 

jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitel-
man mukaan tarpeellisia.  
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 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa 

myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mai-
nituin perustein. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä määrä-
yksissä kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten, 
kuin ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa lain (64/1986) 7 
§:ssä säädetään. Hallintopakon käyttämistä ei kuitenkaan voi de-
legoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan asia käsitellään viran-
omaisessa. 

 
 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä ai-

kaa Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä 
Forssan kaupungin kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutu-
kunnalla melko yhteneväiset. Nyt muutostarvetta tuo muun muas-
sa talousjätevesien johtamista ja käsittelyä koskevat, ympäristön-
suojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.  

 
Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 val-
mistunutta opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympä-
ristönsuojelumääräysten soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  
 
Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä mui-
den kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä 
roolissa ovat erityisesti rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- se-
kä jätehuoltoviranomainen. Viranhaltijayhteistyön avulla ja ylläpi-
tämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voidaan välttyä ristirii-
taisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tie-

dottaa YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yh-
teydessä ilmoitetaan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdolli-
suuksien käyttämisestä.  

 
 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten ai-

kaan saama päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja 
ajankäytöllisesti luontevinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ym-
päristönsuojeluviranomainen asettaa luonnoksen yleisesti nähtä-
ville ja lausunnoille eri viranomaisille. 

 
 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa 

nähtävinä.  
 
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,  
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
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Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
   

− käynnistetään Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten muutoksen valmistelu, 

− tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipitei-
den ilmaisun mahdollisuudesta kunnan verkkosivuilla 
ja Forssan Lehdessä sekä 

− laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. 

  
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti  

 päätösehdotuksen. 
 
 
Lupaj § 11 
28.5.2020 ASIA  
 
 Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on 

kuulutettu kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu Fors-
san Lehdessä 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yh-
tään mielipiteen ilmaisua.  

 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä. 
Määräysten perustelut ovat erikseen oheismateriaalina.  
Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on myös oheisma-
teriaalina. Näihin kaikkiin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen 
ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
 

Esittelijä kunnaninsinööri Kari Tasala 
 

Ehdotus  Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että 
liitteenä oleva ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos 
asetetaan yleisesti nähtäville  15.6. - 31.7.2020 kuulemista varten.  

 
 Lisäksi lupajaosto lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia lau-

suntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun tervey-
denhuollon kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yh-
teistoiminta-alueen jätelautakunnalle ja Jokioisten Vedenhankinta 
Oy:lle.  

Lupaj § 17 
24.9.2020 ASIA  
 

 Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut näh-
tävillä 1.7.2020 – 31.8.2020 kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut  
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nähtävillä myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan 
Lehdessä 5.7.2020.  
 
Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen ehdotukseen ympäris-
tönsuojelumääräyksiksi 
 
Forssan kaupungin jätelautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n 
yhteistoiminta-alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, on ko-
kouksessaan 13.8.2020 todennut, että sillä ei ole huomautettavaa 
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. 

➢ Lausuntoa ei ole tarpeen huomioida. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on ko-
kouksessaan 31.8.2020 antanut ympäristönsuojelumääräysten 
luonnoksesta seuraavan lausunnon: 
 

Yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen seutu-
kunnalla on hyvä asia. Muutamien asioiden kohdalla on ehkä 
syytä tarkentaa tekstiä. 
 
7 § jalostukseen kelpaamaton maito 
Jalostukseen kelpaamaton maito on sivutuotetta ja sen käy-
töstä ja hävityksestä säädellään sivutuotelainsäädännössä. 
Tämä on hyvä huomioida annettaessa ympäristönsuojelulain 
mukaista määräystä. 
 

➢ Määräyksistä poistetaan sanat “jalostukseen kelpaamaton 
maito”. Asiasta säädetään sivutuotelainsäädännössä, jo-
ten päällekkäiselle säädökselle ei ole tarvetta.  

 

13 § Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen lähei-
syydessä. 
Tässä kohdassa olisi hyvä tehdä tarkempi määrittely. 
 

➢ Ympäristönsuojelun näkökulmasta tarkan metrimäärän 
määrittäminen uimarannan ja eläinten laidunnusalueen 
välille ei ole tarpeellista. Riittävä suojaetäisyys riippuu 
muun muassa laiduntavien eläinten määrästä, laitumen 
koosta ja rannan kaltevuudesta. Jotta määräyksissä voi-
daan huomioida paikalliset olosuhteet, ei tarkkaa metri-
määrää voida määrittää. 

 
14 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja lait-
teiden käyttäminen yöaikana. 
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Olisi hyvä määritellä, mitä tässä tarkoitetaan erityisen häirit-
sevällä melulla. 
 

➢ Erilaisia koneita ja laitteita sekä työvaiheita on lukematon 
määrä. Luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tar-
koituksenmukaista. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat 
myös aika ja paikka. Näin mahdollistetaan tapauskohtai-
nen harkinta.  

 
20 § Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitet-
tava suoja-altaaseen. 
Tarkoitetaanko tässä kaikkia säiliöitä koosta riippumatta, eli 
myös vähäistä kotitaloudessa tapahtuvaa säilytystä. 
 

➢ Nestemäisten kemikaalien astiavarastoja koskee § 21. Ko-
titalouksissa on kemikaaleja lähinnä vain astioissa. 

 
Uusissa määräyksissä tulisi olla maininta, mitkä määräykset 
(hyväksymispäivä) tullaan korvaamaan uusilla. 
 

➢ Loppuun, § 27, lisätään maininta, milloin edelliset ympäris-
tönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan.  

 
 

Mielipide 
 
Määräaikaan mennessä tuli yksi mielipiteen ilmaisu seuraavista 
pykälistä: 
1 § Määräysten antaminen ja valvonta 
Tässä kohtaa tulee mainita ympäristönsuojeluviranomaisen ko-
koonpano ja yhteystiedot sekä ympäristönsuojelun työtehtäviä hoi-
tavien, mm. rikkomusasiat, henkilöiden yhteystiedot. 
 
➢ Ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan jäsenet löy-

tää kunnan internet-sivuilta. Jäsenten luetteleminen ei ole käytän-
nöllistä, sillä määräyksiä ei uudisteta lautakunnan jäsenten vaihtu-
essa.  

➢ Rikosasioita käsittelee Suomessa poliisi. Rikosasioista, niistä ilmoit-
tamisesta tai niihin liittyvistä velvollisuuksista määrääminen ei kuulu 
ympäristönsuojelumääräysten piiriin. 

  
2 § Määräysten tavoitteet 
Ympäristöministeriön tavoite luonnon monimuotoisuuden turvaa-
misesta, erityisesti luontokatoa vähentämällä, tulee luonnonsuoje-
lun toteutua kaiken päätöksenteon lisäksi myös kaikessa kunnan  
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arkisissa toimissa, myös sellaisissa, joita ei erikseen tässä doku-
mentissa ole eritelty. 
 
➢ Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tar-

peellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa kos-
kevia yleisiä määräyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen 
sisältyy luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain osalta ei ole an-
nettu kunnille mahdollisuutta antaa lakia täydentäviä määräyksiä. 
Ympäristönsuojelulain osalta pyritään päästöjen ehkäisemiseen ja 
vähentämiseen, jotka kuitenkin osaltaan edesauttavat luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymistä. Yksittäisten määräysten antaminen esi-
merkiksi monimuotoisuuden vaalimiseksi asukkaiden omilla asuin-
kiinteistöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista. 

 
5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden 
pesu 
Tähän tarkentaisin missä esimerkiksi auton kunkin kunnan alueel-
la saa pestä vai onko oletuksena, että jokainen pesee omalla pi-
hallaan ja kemikaaleja sisältävät vedet imeytyvät maahan? 
 
➢ Autojen peseminen on sallittua muualla kuin erikseen kielletyillä 

alueilla. Koska vesiä ei saa johtaa vesistöön, tulee ne johtaa maa-
perään tai jäte- tai hulevesiviemäriin. 

 
 
6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu 
Tässä kohtaa olisi järkevää tarkentaa mistä aineista on kyse. 
 
➢ Ympäristölle haitallisten aineitten listaa ylläpitää turvallisuus- ja ke-

mikaalivirasto. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistaa varoi-
tusmerkistä (kuollut puu ja kala). Aineiden luetteloiminen määräys-
ten yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista.  

 
 
14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset 
Tässä olisi hyvä tarkentaa miten pitkä aika maksimissaan on ky-
seinen ’välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi’. 
 
➢ Välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiselle ei ole katsottu voi-

van antaa aikarajaa, jossa työt tulisi pystyä suorittamaan. 

 
15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 
Osio tulee kirjoittaa selkokieliseksi ja kenelle ilmoitus tehdään, aja-
tellen asiaa jälleen tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. 
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➢ Määräyksessä kerrotaan milloin meluimoitusta ei tarvitse tehdä. Yh-

teystiedot neuvontaa varten löytyvät kunnan internet-sivuilta. 

 
24 § Lumen vastaanottopaikat 
Järjestääkö kukin kunta? Jos kyllä, niin missä nämä sijaitsevat? 
Jos vuosittain eri paikoissa, niin mistä löytyy tieto sijainnista? 
 
➢ Lumen vastaanottopaikkojen sijainnin ja käyttämisen ehdot löytyvät 

kunnan internet-sivulta. 

 
Muita muutoksia 
8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäri-
verkoston ulkopuolisella herkillä alueilla ranta- ja pohjavesialueella 
 
Asian selventämiseksi on otsikkoa muutettu. Pykälään on lisätty 
maininta poikkeamisen hakemisen mahdollisuudesta. 
Pykälään on lisätty myös uusi kappale: 
 
Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaa-
timuksen velvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien 
käsittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee ranta- tai pohjavesialueen 
ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyt-
tää ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukainen perusta-
son puhdistusvaatimus.  
 
 
8.3 § Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen 
Asian tarkentamiseksi on muutettu seuraava kohta: 

– Harmaat jätevedet johdetaan  

• kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuoda-

tukseen maasuodatuskenttään, jonka jälkeen käsitellyt jä-

tevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.  

  

Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luon-
nosta ei ole muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa 
uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ym-
päristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Määräysten muuttamiseksi on laadittu ehdotus, joka on liitteenä. 
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat myös liitteenä. 
 
Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin ja ehdotukseen 
sekä perusteluihin voi tutustua myös 
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www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ympäristönsuojelu → 
Nähtävillä olevat asiakirjat  

Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.  
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 

 
Esittelijä Kunnaninsinööri Kari Tasala 

 
Ehdotus Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväk-
syy liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tu-
levat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta. 

 
Päätös  Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi yksimielisesti 
   päätösehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 145 
26.10.2020 Esityslistan liitteenä (liite 15/2020) on Jokioisten kunnan ympäris-

tönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten perustelut 
ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan liitteenä (liite 15/2020) olevat Jokioisten kunnan ympä-

ristönsuojelumääräykset siten, että ne tulevat voimaan 1.1.2021 

alkaen ja korvaavat vanhat, 7.6.2012 hyväksytyt ympäristönsuoje-

lumääräykset. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 57 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 8/2020. 
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Lisämääräraha talousarvion investointiosaan kaavateiden rakentaminen   
 
Tela § 46 
21.10.2020 Kunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on 

424 000,00 euron määräraha kohdassa muut tiet Ajokujan ja Mii-
na Sillanpääntien kaavatien rakentamiseen. 

 
 Toimelan päiväkodin rakennus jäi katualueen alle ja Hämeen-

maan Kiinteistöt Oy on hoitanut rakennuksen purku-urakan kun-
nan puolesta sopimuksen mukaisesti. 

 Laskun summa on 39 000 € (alv 0 %). 
 Kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimivan tilintarkastajan 

mielestä kyseinen lasku kirjataan investointikohtaan Muut tiet. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edel-

leen valtuustolle, että se myöntää vuoden 2020 talousarvion in-
vestointiosaan, kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet, muut tiet,  

 39 000,00 euron lisämäärärahan, jolloin ko. kohdan uudeksi mää-
rärahaksi tulee kokonaisuudessaan 463 000,00 euroa. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 146 
26.10.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen, ja 

ehdottaa valtuustolle, että se myöntää vuoden 2020 talousarvion 
investointiosaan, kohtaan kiinteät rakenteet ja laitteet, muut tiet,  

 39 000,00 euron lisämäärärahan, jolloin ko. kohdan uudeksi mää-
rärahaksi tulee kokonaisuudessaan 463 000,00 euroa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 58 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Kotouttamisohjelma 
 
Kh § 166 
16.11.2020 Kotouttamisohjelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoitus on 

ohjata maahanmuuttajien kotouttamisen monialaista yhteistyötä 
sekä maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden toteutumista perus-
palveluissa. Voimassa olevan Forssan seudun kotouttamisohjel-
man kausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Kuluneella ohjelmakau-
della seudun kotoutumispalveluita on kehitetty monipuolisesti, ja 
seutu on noussut aktiiviseksi toimijaksi kotouttamisen valtakunnal-
lisiin kehittämisverkostoihin. 

 
Forssan seudun kotouttamisohjelmaa 2021–2024 on valmisteltu 
monialaisesti vuoden 2020 aikana. Kotouttamisohjelma sisältää 
kuvauksen Forssan seudun kotouttamisen arvoista ja painopis-
teistä, maahanmuuttajia koskevista lakisääteisistä palveluista ja 
kotouttamisen työnjaosta sekä seurannasta.  

 
Lisäksi kotouttamisohjelma sisältää toimenpideohjelman hyvien 
väestösuhteiden edistämiseksi sekä suunnitelman kestävän kehi-
tyksen ja globaalin vastuun toteuttamiseksi osana seudun maa-
hanmuuttajatyötä. Ohjelmassa kuvataan myös keskeisiä valta-
kunnallisia strategioita, joihin Forssan seudun kotouttamisohjel-
man toimenpiteet linkittyvät.  

 
Toimenpidekokonaisuuksia ohjelmassa on neljä 1) kotouttamisen 
seudullinen strategia, 2) kotouttamisen vastuutahot ja monialai-
nen yhteistyö, 3) hyvät väestösuhteet ja yhdenvertaisuus, sekä 
4) kestävä kehitys ja globaali vastuu.  
 
Ensimmäisessä osiossa kehitetään kotoutumispalvelujen saata-
vuutta, alkuarviointia sekä valmennusta. Toisessa osiossa selkey-
tetään Kotouttamon toimintaa, kehitetään kotoutumissuunnitel-
mien käytäntöä sekä parannetaan kielivalmennusta. Kolmannes-
sa osiossa kehitetään hyvien väestösuhteiden edellytyksiä monia-
laisesti. Neljännessä ja viimeisessä osiossa tavoitteena ovat kes-
tävän järkivihreän kehityksen edistäminen ja kestävän kehityksen 
opetuksen kehittäminen. 

 
Kotouttamisohjelman seurantaa toteutetaan määräajoin toimenpi-
teiden toteuman, asiakaskyselyn ja väestösuhdekyselyn sekä 
maahanmuuttajien osallisuuden, koulutuksen ja työllisyyden eri 
mittareita hyödyntäen.  
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Voimassa oleva kunnan kotouttamisohjelma on edellytys hallitulle 
kotoutumiselle sekä laskennallisten korvausten maksatukselle. 

 
Kotouttamisohjelma on esityslistan oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

Jokioisten kunnan osalta Forssan seudun kotouttamisohjelman 
vuosille 2021–2024. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 59 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä  
Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutos 
 
Tela § 1 
15.1.2020 Asemakaavan muutoksen laadinta koskee kolmea osa-aluetta 

valtatien 10 länsi- ja itäpuolella. Valtatien länsipuolella on kaksi 
osa-aluetta, joista toinen rajautuu vt 10:n ja Pellilänkolmiontien 
väliselle alueelle. Toinen osa-alue sijoittuu Pikku-Pelliläntien län-
siosan ja Sällintien väliselle alueelle. Valtatien itäpuolella suunnit-
telualueena ovat valtatiehen ja Lintukankaantien länsiosaan rajau-
tuvat kortteli- ja katualueet. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 
10 hehtaaria. 

 
 Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 § 123. 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut MRL 63 §:n mukaisen 

20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).  
 OAS on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varasto-

rakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen 
korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja 
Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkis-
tetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä 
sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 

1. hyväksyä 20.12.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kaavoitustyön pohjaksi, 

2. kuuluttaa kaavan vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla, kun-
nan Internet-sivuilla sekä Forssan Lehdessä, 

3. asettaa yleisesti nähtäväksi Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnan Internet-
sivuille, OAS on nähtävillä myös teknisellä osastolla kaavan 
laadinnan ajan, 

4. lähettää OAS viranomaisille tiedoksi osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti sekä alueen kiin-
teistönomistajille. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - 
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Tela § 6 
19.2.2020  Tekninen osasto kuulutti Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-
  een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutoksen  
  vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
  olosta 29.1.2020 kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet- 
  sivuilla sekä Forssan Lehdessä 30.1.2020 olleella ilmoituksella. 
 
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti OAS on lähetetty 
  tiedoksi 29.1.2020 Hämeen ELY-keskukselle, Väylävirastolle ja 
  Hämeen liitolle sekä Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
  Kuulutus ja OAS on jaettu 30.1.2020 alueen kiinteistöjen postilaa-
  tikoihin; Pikku-Pelliläntie kokonaisuudessaan, Mikonkedontie 2, 
  Lintukankaantie 6 ja Timontie 2. 
 
  Kaavaluonnoksessa (päiväys 5.2.2020) muutoksen pinta-ala on 
  tarkentunut, se on yhteensä 8,0950 hehtaaria. 
  Asemakaavalla osoitetaan: 

- liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien  
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY) 2,8489 ha, 

- teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) 4,6650 
ha, 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten alueeksi (ET) 0,0244 ha sekä 

- katualueeksi 0,5567 ha. 
   
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten asemakaavan 5.2.2020 
  päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan nähtäville 
  MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi sekä  
  pyydetään lausunnot viranomaisilta. 
 
  Kaavaluonnos, jonka liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
  sekä kaavakartta ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Ehdotus  Tekninen lautakunta päättää 

- asettaa asemakaavan 5.2.2020 päivätyn valmisteluaineiston 
nähtäville 30 päivän ajaksi,  

- pyytää lausunnot viranomaisilta sekä 
- tiedottaa maanomistajia ja asukkaita. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  ------------------ 
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Tela § 36 
17.6.2020 Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän 

alueen asemakaavan muutoksesta on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n 
mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettu. 

 
 Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 

nähtäville ajalle 31.3.–7.5.2020 kunnan Internet-sivuille. Lisäksi 
kuulutus julkaistiin Forssan Lehdessä 31.3.2020. Pikku-
Pelliläntien, Mikonkedontie 2:n, Lintukankaantie 6:n ja Timontie 
2:n kiinteistöille on jaettu kuulutus 31.3.2020 sekä lähetetty säh-
köpostilla Jokioisten Leivälle ja FM-Hausille. 
Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Hämeen Ely-keskus, 
Hämeen liitto sekä Väylävirasto. Mahdolliset lausunnot piti jättää 
5.5.2020 mennessä.  

 
 Lausunnon antoivat Hämeen Ely-keskus ja Hämeen liitto sekä 

yhteisen mielipiteen jättivät osa Pikku-Pelliläntien asukkaista. 
 
 Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 8.6.2020    

päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
 Ehdotusaineisto sisältää Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-

een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutosta koskevan 
kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, poistu-
van asemakaavan, vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä 
kaavakartan. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta 
 

- toteaa, että on valmistellut Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-
suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavamuutok-
sen ehdotusvaiheeseen asti sekä 

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 
 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 107 
10.8.2020 Esityslistan liitteenä (liite 10/2020) ovat kaavaselostus, osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen lausun-
noista ja mielipiteistä, kartta kaavaehdotuksesta ja kartta poistu-
vasta kaavasta. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä 8.6.2020 päivätyn Pellilän ja 

Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen ase-
makaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa sen 
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - 
Kh § 177 
30.11.2020 Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 17.8. – 16.9.2020. Kaava-

ehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin 
laadittiin vastineet ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuk-
sia.  
  
Esityslistan liitteenä (liite16/2020) on lopullinen kaavaselotus (päi-
vätty 11.11.2020) sekä kaavan valmistelua koskeva osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma, tiivistelmä kaavaluonnoksen 5.2.2020 lau-
sunnoista ja mielipiteistä, tiivistelmä kaavaehdotuksen 8.6.2020 
lausunnoista ja muistutuksista, kaavakartta ja kartta poistuvasta 
kaavasta.  
  

Ehdotus  Kunnanhallitus hyväksyy Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalu-
een sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen 
11.11.2020 päivätyn kaavaselostuksen mukaisesti ja esittää edel-
leen valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 60 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 9/2020. 
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Valtuutettujen määrä 

 

Kh § 178 
30.11.2020 Kuntalain mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää kunnan-

valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asu-
kasluvun perusteella. Kun kunnan asukasluku on enintään 5 000, 
pitää valtuutettuja olla vähintään 13. Kunnan asukasluvun ollessa 
5 001 – 20 000 tulee valtuutettuja olla vähintään 27. Tässä tarkoi-
tettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta 
edeltävän marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mu-
kaan. Lokakuun 2020 lopussa Jokioisten kunnassa oli 5 052 asu-
kasta. 

Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavaltaa päättää laissa säädet-
tyä vähimmäismäärää suuremmasta valtuuston koosta. Kunnassa 
on syytä nyt kuntavaalivuotta edeltävänä vuotena arvioida, onko 
valtuuston kokoa tarvetta muuttaa. 

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen 
lukumäärästä on ilmoitettava oikeusministeriölle viimeistään 
31.12.2020. 

Jokioisten kunnan tämänhetkisessä valtuustossa on 27 valtuutet-
tua.  

Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Jokioisten kun-
nanvaltuustoon valitaan vuoden 2021 kuntavaaleissa edelleen 27 
valtuutettua. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 61 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 
 
 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 17.12.2020 148 5 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858  
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi 
 
 

 
 
 
 
Eroilmoitus luottamustoimista 
 
Kh § 182 
8.12.2020 Tarja Safonoff on 26.11.2020 pyytänyt eroa Jokioisten kunnan 

luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Hän on 
kaudella 2017–2021 henkilöstölautakunnan jäsen, koulutuslauta-
kunnassa Emmi Romppaisen henkilökohtainen varajäsen ja Hä-
meenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan jäsen. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. myöntää Tarja Safonoffille eron Jokioisten kunnan luottamus-

toimista,  

2. suorittaa henkilöstölautakunnan jäsenen vaalin jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 2017–2021, ja 

3. suorittaa koulutuslautakunnan jäsenen Emmi Romppaisen 

henkilökohtaisen varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikau-

deksi 2017–2021. 

 

Lisäksi kunnanhallitus päättää valita Jokioisten kunnan ehdok-
kaan Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan uudeksi jä-
seneksi. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen, ja valitsi kunnan ehdokkaaksi 
Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan uudeksi jäseneksi 
Minna Laxin. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 62 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen, sekä 
 

1. myönsi yksimielisesti Tarja Safonoffille eron Jokioisten kunnan 
luottamustoimista, 

2. valitsi yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä ole-
vaksi ajaksi henkilöstölautakunnan jäseneksi Eija Sakkisen, ja 

3. valitsi yksimielisesti valtuustokauden 2017–2021 jäljellä ole-
vaksi ajaksi koulutuslautakunnan jäsenen Emmi Romppaisen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ella Niemen. 
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Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon 
 
Kh § 183 
8.12.2020 Jokioisten kunnalla on sopimus Forssan kaupungin kanssa lukio-

koulutuksen kustannusten korvaamisesta. Sopimuksen mukaan 
Jokioisten kunta korvaa Forssan kaupungille jokioislaisten oppi-
laiden osalta kustannukset, jotka ylittävät kaupungin saaman val-
tionosuuden. Forssan kaupunki laskuttaa sopimuksen mukaiset 
kustannukset vuosittain yhdellä laskulla tilinhoitovuotta seuraavan 
vuoden alussa. Vuoden 2019 lasku on saapunut Jokioisten kun-
taan vuoden 2020 alussa, tilinpäätöksen sulkemisen jälkeen. Las-
ku (115 817,92) on näin jouduttu kirjaamaan vuoden 2020 me-
noksi. 

   
Vuoden 2021 alussa saapuva, vuotta 2020 koskeva lasku kirja-
taan vuoden 2020 menoksi. Tästä johtuen koulutuslautakunnan 
vuoden 2020 tilinpäätös lukiokoulutuksen osalta tulee ylittymään.  
Ylitys voidaan osin kattaa koulutuslautakunnan muilta menokoh-
dilta, mutta ylityksen ollessa suhteellisen suuri, on perusteltua va-
rautua siihen, että koulutuslautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös 
tulee ylittymään. Tämän vuoksi on perusteltua esittää kunnanhalli-
tukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 
(115 000 euroa) koulutuslautakunnan talousarvioon lukiokoulu-
tuksen menokohtaan (4301 003070). 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että myöntää 

115 000 euron lisämäärärahan koulutuslautakunnan talousarvion 
menokohtaan 4301 003070 lukiokoulutusta varten. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 63 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 
 
 

mailto:mika.rantala@jokioinen.fi


 
           Jokioisten kunta  kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 17.12.2020 150 5 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858  
sähköpostiosoite mika.rantala@jokioinen.fi 
 
 

 
 
 
 
Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 
Kh § 153 
26.10.2020 Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtälle on myönnetty ero viras-

taan eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että hänen virkasuhteensa 
viimeinen päivä on 31.3.2021. Kunnanjohtajan virka täytetään va-
kinaisesti 1.4.2021 alkaen. 

 
Jokioisten kunnanjohtajan virka oli haettava 23.10.2020 klo 15.00 
mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin 12 hakemusta.  

 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran ha-
kumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnanjohtajan haku-
menettelyyn sovelletaan kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. 
Sen mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa 
nojalla ottaa sellainen henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus voidaan 
antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuus-
ton valintapäätöstä. Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelle-
taan, mitä kuntalaki säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, 
joka voidaan toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimieli-
nen, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista käytännön vaalitoi-
mitusta. 

 
Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto. 
Lisäksi kunta ilmoitti mm. arvostavansa kuntakonsernin, julkishal-
linnon ja julkistalouden tuntemusta sekä riittävää käytännön ko-
kemusta vaativista johtamistehtävistä. Edelleen odotettiin elinkei-
noelämän tuntemusta sekä perehtyneisyyttä ja osaamista elinkei-
noelämän edistämisessä. 

 
Virkaa hakivat seuraavat henkilöt: 

 
Eklund Kalle, hallintopäällikkö, Vantaa 
Hietaniemi Anitta, hallintojohtaja, Pälkäne 
Högnäs Joona, vartija, Pornainen 
Kannus Matti, talousasiantuntija, Kangasala 
Kaunisto Timo, maatalousyrittäjä, ent. kansanedustaja, Hämeen-
linna 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja, Jokioinen 
Mäkilä Minna-Liisa, hallintosihteeri, Tammela 
Niskala Markku, hallintojohtaja, Kauhava 
Rautiainen Esko, vs. kunnanjohtaja, Puolanka 
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Saarni Hanna, hallintojohtaja, Tammela 
Varis Ismo, lehtori, Forssa 
Usvasalo Unto, suunnittelu-upseeri, Helsinki 

 
Kaikki hakijat täyttävät koulutuksen osalta hakukelpoisuuden eh-
dot. 

 
Yhteenveto hakijoista on kunnanhallituksen esityslistan oheisma-
teriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 
 
 Kunnanjohtaja esitteli kunnanhallitukselle virkaan määräajassa 

hakeneiden hakemukset. 
 
Päätös Keskusteltiin jatkotoimenpiteistä ja päätettiin, että asiaa valmistel-

laan käytyjen keskustelujen pohjalta seuraavaan 2.11. pidettä-
vään kunnanhallituksen kokoukseen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 159 
2.11.2020 Kunnanjohtajan viran täyttämiseen liittyen seuraavaksi on tarpeen 

valita hakijoiden joukosta haastateltavat hakijat, päättää haastat-
telu- ja valmisteluryhmästä sekä päättää haastatteluaikataulusta. 
Haastattelu- ja valmisteluryhmän tulee myös valmistella haastatte-
lut ja haastatteluissa esitettävät kysymykset, jotta haastatteluista 
saadaan keskenään verrannolliset. 

 
Valittavan kunnanjohtajan kanssa tehdään kuntalain mukainen 
johtajasopimus ja hänen kanssaan neuvotellaan siitä. Tässä vai-
heessa on tarpeen linjata siihen liittyen kaksi keskeistä asiaa, 
kunnanjohtajan palkkataso ja mahdollisen erokorvauksen määrä 
(kuinka monelta kuukaudelta maksetaan), jotta ne ovat hakijoiden 
tiedossa jo haastattelutilanteessa. 
 
Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella. Työmatkat, vuo-
siloma, sairausloma, perhevapaat ja muut virkavapaat määräyty-
vät samoin kuin muillakin viranhaltijoilla. Näistä ei voida sopia joh-
tajasopimuksessa eikä niistä ole tarpeen ottaa viittauksia johtaja-
sopimukseen. Kunta päättää harkintansa mukaan ainoastaan 
kuntajohtajan palkkauksesta ja työaikakorvauksista. Näistäkään ei 
voida sopia johtajasopimuksessa vaan niistä tehdään omat, erilli-
set päätöksensä. 
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Ehdotus  Kunnanhallitus päättää 
 

1. uuden kunnanjohtajan palkkatason ja erokorvauksen määrän, 
2. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat, 
3. päättää haastattelu- ja valmisteluryhmästä, ja 
4. päättää haastatteluaikataulusta. 
 
Suostumuksensa kunnanjohtajan virkaan on 2.11.2020 saapu-
neella sähköpostilla ilmoittanut Hanna-Maria Grandell. 

 
Päätös  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti seuraavaa: 
 

1. kunnanjohtajan palkka on n. 7 000 euroa/kk ja erokorvaus 
maksetaan 6 kuukaudelta, 

2. haastatteluun kutsutaan Matti Kannus, Jukka Matilainen, Anit-
ta Hietaniemi, Hanna Saarni ja Esko Rautiainen, 

3. haastattelu- ja valmisteluryhmä: kunnanhallituksen jäsenet, 
valtuuston puheenjohtajisto, nuorisovaltuuston puheenjohtaja 
ja vs. kunnanjohtaja,  

4. haastattelut suoritetaan viikkojen 46 ja 47 aikana. 
 
Lisäksi kunnanhallitus merkitsi Hanna-Maria Grandellin suostu-
muksen kunnanjohtajan virkaan tietoonsa saatetuksi. 

 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 174 
16.11.2020  
Päätös Kunnanhallitus keskusteli hakijoista ja päätti kutsua haastatteluun 

lisäksi Hanna-Maria Grandellin ja Markku Niskalan. 
 

- - - - - - - - - - - 
Kh § 176 
30.11.2020 Haastatteluun kutsutuista Matti Kannus ja Markku Niskala ovat 

peruneet hakemuksensa. Haastattelut suoritettiin 12.11., 19.11. ja 
24.11.2020. 

 
Kuntalain mukaan kunnanjohtajan vaali on enemmistövaali, joka 
voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Jos valinnasta ol-
laan yksimielisiä, vaali voidaan suorittaa ilman varsinaista vaali-
toimitusta. Kuntalain 41 §:n mukaan jos kunnanjohtajan vaalissa 
kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uu-
si vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eni-
ten ääniä saanut tulee valituksi. 
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Ehdotus Kunnanhallitus käy keskustelun haastatteluista ja päättää jatko-
toimenpiteistä. 

Päätös Kunnanhallitus kävi suoritettujen haastattelujen perusteella yh-
teenvetokeskustelun ja päätti, että haastatellut hakijat ja haastat-
telujen tulokset esitellään valtuustolle valtuuston iltakoulussa 
8.12.2020 ja että kunnanhallituksen ehdotus kunnanjohtajan vir-
kaan valittavasta henkilöstä tehdään tämän jälkeen. 

 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 187 
8.12.2020  
Ehdotus                          Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle ehdotuksen 

       kunnanjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä. 
 

 Kaikki kunnanjohtajan virkaan hakeneet, suostumuksensa virkaan 
kokoukseen mennessä antaneet ja haastatteluun osallistuneet 
täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.  

 
Kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella kunnanhallitus piti Jukka 
Matilaista virkaan sopivimpana. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa 

valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden 
maisteri Jukka Matilainen. 

 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 64 
17.12.2020 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma 
 
Kh § 126 
7.9.2020 Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Jokioisten kunnan vuo-

sien 2020–2023 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaiku-
tuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. 
Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki ar-
viot tarkentuvat syksyn aikana talousarviovalmistelun edetessä. 

 
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henki-
löstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esi-
tyksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitet-
tava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen vä-
heneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeu-
tetaan tarpeeseen ja kysyntään. 

 
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laa-
jentamisia ei voida hyväksyä vuoden 2021 talousarviovalmiste-
lussa. Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan 
päättää syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntata-
lousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voi-
daan tarkentaa. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin si-
sältyy tässä vaiheessa epävarmuutta. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. 

 
Talousarvion laadinnan keskeiset lähtökohdat: 

 
Positiiviset 

- kunnan taseessa ei ole kertynyttä alijäämää 
- vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla al-

haisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna 
(kunta toimii tehokkaasti) 

- ei suuria investointitarpeita, palvelutuotannon kiinteistöt 
hyvässä kunnossa (uudisrakennettu, peruskorjattu) 

- palveluverkkoa kehitetty johdonmukaisesti 
- lainakannan kasvu hallinnassa/laskeva 

 
Negatiiviset 

- valtionosuudet eivät kasva/laskevat 
- verotulot laskevat / kehitys polkee paikallaan 2021–2022 
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- sote-menot kasvavat (arvio tässä vaiheessa n. 300 000 – 

500 000 euroa) 
- henkilöstömenot kasvavat (n. 150 000 euroa) 
- kunnan asukasluku on laskeva 
- koronan aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja 

viivevaikutukset 
- painelaskelmat synkkää luettavaa niin Jokioisten kuin 

useiden muidenkin Kanta-Hämeen kuntien osalta 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2021 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään 1 %:n vähennykseen vuoden 2020 talous-
arvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaalitoi-
mi sekä terveydenhuolto),  

2) että vuoden 2021 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 800 000 euroa,  

3) vuoden 2020 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2021–2022 toimivat talousarvion 2021 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2020, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - 
 
Kh § 156 
2.11.2020 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallintokuntien ta-

lousarvioehdotuksista sivistysosaston (koulutuslautakunta ja va-
paa-aikalautakunta) sekä teknisen osaston (tekninen lautakunta 
ja lupajaosto) talousarvioehdotukset. 

  
Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina. 
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Talousarvioesittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
 Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää esitteli kunnanhallitukselle 

koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioehdo-
tukset. 

 
Kunnaninsinööri Kari Tasala esitteli kunnanhallitukselle teknisen 
lautakunnan ja lupajaoston talousarvioehdotukset, sekä investoin-
tiosan. 

 
Päätös  Kunnanhallitus merkitsi talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
  - - - - - - - - - - 
Kh § 168 
16.11.2020 Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa hallinto- ja talous-

osaston talousarvioehdotus ja kunnan tuloslaskelma sekä rahoi-
tuslaskelma tämänhetkisessä talousarvion valmistelutilanteessa. 

 
Talousarvioehdotukset ltk-tasolla ovat esityslistan oheismateriaa-
lina.  

 
Seuraavaan kokoukseen valmistellaan lopullinen talousarvioehdo-
tus. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvioesitykset tiedoksi. 
 
 Kunnanhallitukselle esiteltiin tämänhetkisen valmistelutilanteen 

mukaiset hallinto- ja talousosaston talousarvioehdotus, kunnan tu-
loslaskelma ja rahoituslaskelma. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

 - - - - - - - - 
 
Kh § 179 
30.11.2020 Vuoden 2021 talousarvion lopullisessa ehdotuksessa kunnan tili-

kauden vuosikate on 1 546 400 euroa ja tulokseksi muodostuu 
36 930,00 euroa. Kunnan toimintatuotot kasvavat 2,0 %, 161 810 
euroa. Toimintakulut kasvavat 2,9 %, 1 401 340 euroa. Kunnan 
kokonaistoimintakulut ovat 36 381 780 euroa.   
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Toimintakulujen suurimmat kasvuerät ovat henkilöstökulut, joissa 
kasvua 265 010 euroa ja asiakaspalvelujen ostot kunnil-
ta/kuntayhtymiltä (sosiaali- ja terveyspalvelut), joissa kasvua 
1 256 000. Osa toimintakuluista laskee edelliseen vuoteen verrat-
tuna.  

Kokonaisverotulojen arvioidaan kasvavan 723 000 euroa ja valti-
onosuuksien 523 340 euroa. Lainojen korkokulujen arvioidaan 
hieman laskevan. Niitä varten on budjetoitu 97 620 euroa. Pois-
toihin on varattu 1 509 470 euroa, joka on lähes saman verran 
kuin edellisinä vuosinakin. Vuoden 2021 investointimenot ovat 
1 157 000 euroa.  

Esityslistan oheismateriaalina on kunnan vuoden 2021 talousarvi-
on lopullisen ehdotuksen numero-osat (käyttötalous, investoinnit j 

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 lopullisen talousarviokirjan 
laadittavaksi em. ehdotuksen perusteella.  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen käydyn keskustelun jälkeen. 

 
- - - - - - - - - - - 

Kh § 188 
8.12.2020 Lopullinen talousarvioehdotus 2021 on valmisteltu kunnanhalli-

tuksen aiempien käsittelyiden pohjalta. Talousarvioehdotuksessa 
vuosikatteeksi muodostuu 1 546 400,00 euroa ja tilikauden tu-
lokseksi 36 930,00 euroa. Myös suunnitelmavuodet 2021 ja 2022 
ovat tulokseltaan positiivisia. Laaditun talousarvion ja taloussuun-
nitelman perusteella suunnittelukauden talous on tasapainossa. 
Jokioisten kunnalla ei ole aiemmilta tilikausilta kattamatonta ali-
jäämää. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

esityslistan oheismateriaalina olevan vuoden 2021 talousarvioeh-
dotuksen ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen liit-
teineen.  

 
 Puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi siten, että ensin käy-

dään yleiskeskustelu, sekä sen jälkeen käsitellään vuoden 2021 
talousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2023 liitteineen talousar-
viokirjan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisen ryhmän / asiakoko-
naisuuden kohdalla tehdään mahdolliset muutosehdotukset sekä 
suoritetaan mahdollisesti tarvittava äänestys. 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun, jonka aikana ei puheen-
vuoroja esitetty. 

 
Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Keskustelun aikana ei tehty muutosehdotuksia. 

 
Päätös Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Valt. § 65 
17.12.2020 Valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsiteltäväksi siten, että 

ensin käydään yleiskeskustelu, jonka aikana voidaan käyttää 
ryhmäpuheenvuorot sekä sen jälkeen käsitellään vuoden 2021 ta-
lousarvio ja taloussuunnitelma 2021–2023 liitteineen talousarvio-
kirjan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisen ryhmän/asiakokonai-
suuden kohdalla tehdään mahdolliset muutosehdotukset sekä 
suoritetaan mahdollisesti tarvittava äänestys. 

 
Käsittelyjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. 

 
Yleiskeskustelun puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja totesi 
siltä osin keskustelun päättyneeksi. 

 
Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
 
Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana ei puheenvuoroja pyydetty ja 
puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi. 

 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdo-

tuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2023 talous-
suunnitelmaksi. 

 
Hyväksytty talousarvio vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma 
vuosille 2021–2023 säilytetään pöytäkirjasta erillään arkistossa 
asianomaisessa kohdassa. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 66 
17.12.2020  Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote 26.10.2020 § 68 / 

Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille. 
  Raahen kaupungin tiedote asiasta on lähetetty valtuutetuille 

sähköpostitse 9.11.2020. 
 
Päätös  Valtuusto merkitsi yksimielisesti otteen Raahen kaupunginval-

tuuston 26.10.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta § 68 tie-
doksi. 
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Valtuustoaloite terveyskeskusmaksuista 
 
Valt. § 67 
17.12.2020 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Terveyskeskusmaksut 
 
 Meillä tulee olla vahva tahto tukea jokaisen ihmisen tulotasosta 

riippumatta olevaan oikeuteen tasavertaisiin terveyskeskuspalve-
luihin. Palvelut tulee järjestää pääsääntöisesti julkisin verovaroin. 

 
 Yhteiskuntana meidän velvollisuutemme on panostaa hoitoon jo-

ka on ennakoivaa ja hyvinvointia parantavaa sekä toimintakykyä 
vahvistavaa. 

 
 Korkeat asiakasmaksut nostavat pienituloisten kynnystä hakeutua 

hoitoon tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. 
 
 Esitämme kunnanvaltuustolle että se esittää Forssan seudun hy-

vinvointikuntayhtymälle Jokioisten kunnan kantana yleisten ter-
veyskeskusmaksujen poistamista hyvinvointikuntayhtymän alueel-
la. 

 
 Jokioinen  Vasemmiston valtuustoryhmä 
 
 Jukka Heinämäki Charlotte Nummenranta 
 
 Petri Lehtonen Tarja Kirkkola-Helenius 
 
 Pauli Myllyoja” 
 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite kunnantalon toimintojen siirtämisestä Tietotaloon 
 
Valt. § 68 
17.12.2020 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 ”Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite kunnantalon toiminto-

jen siirtämisestä Tietotaloon. 
 

Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää kunnantalon 
toimintojen siirtämistä Tietotalolle ja nykyisen virastotalon sanee-
raamista ikäihmisten asunnoiksi. 

 
Perustelut Tietotalon osalta: 

 
Tietotalon on useita vuosia tuottanut kunnalle satojen tuhansien 
eurojen edestä tappioita, koska iso osa tiloista on ollut tyhjillään ja 
käyttämättömänä. 
 
Tilat ovat uudenveroisessa kunnossa ja soveltuisivat sellaisenaan 
kunnanviraston käytettäviksi. 
 
Kunnantalo saataisiin ilman isoja investointeja nykyaikaisiin tiloi-
hin, joilla on arvokas historia kartanon välittömässä läheisyydes-
sä. 

 
Perustelut virastotalon osalta: 

 
Tilat lähestyvät sisäosiltaan käyttöikänsä loppua ja ovat kahdesta 
kerroksesta johtuen virastokäyttöön toiminnallisesti hankalia. 
 
Sisätiloihin on suunniteltu mittavia korjaus- ja muutostöitä, joiden 
suunnittelun yhteydessä on järkevää pohtia mahdollisimman pit-
käaikaisia ja kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. 
 
Keskustaan on pitkään kaavailtu ikäihmisille yhteisölliseen asumi-
seen sopivia esteettömiä asuntoja lähellä palveluja. Kunnantalon 
toimistotilat olisi suhteellisen helposti muutettavissa yhden tai 
kahden hengen huoneistoiksi. Valtuustosalista saisi sellaisenaan 
hyvän ja valoisan kuntoilutilan ja ruokalan tilat mahdollistaisi yh-
teisöllisen kokoontumispaikan. Kiinteistössä olisi valmiiksi myös 
hissi.  
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Ikäihmisten olisi myös helppoa hyödyntää samassa rakennukses-
sa toimivan kansalaisopiston Taitotilan mahdollisuuksia mielek-
kääseen tekemiseen. 
 
Yleiset ja asuintilat olisi selkeästi omana kokonaisuutenaan, jol-
loin sosiaalinen toiminta ei häiritsisi asumista. 
 
Ns. eläinlääkärien siipeen voisi tehdä vuokrasopimuksen päätyt-
tyä asuntoja lisää joko senioreille tai lapsiperheille. 

 
Aloitteen toimenpiteillä molemmat talot tulisivat tehokkaaseen se-
kä tuottavaan käyttöön joka mahdollistaisi kunnan talouden tasa-
painottamisen ja asukasluvun laskun hillitsemisen. 

 
Jokioinen 17.12.2020   
 
Rami Lehtinen  Petri Into” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Joulutervehdykset 
 
Valt. § 69 
17.12.2020 Kokouksen lopuksi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyrki 

Kanerva kiitti kunnanhallituksen puolesta kunnanhallituksen pu-
heenjohtajina toimineita Rami Lehtistä ja Sakari Raiskiota, ja toi-
votti hyvää joulua ja uutta vuotta. 

 
 Valtuutettu Tarja Kirkkola-Helenius esitti Jokioisten Vasemmistolii-

ton valtuustoryhmän kiitoksen kunnan johdolle, valtuustolle ja 
kunnan työntekijöille kuluvasta vuodesta koronan varjossa ja toi-
votti rauhallista joulunalusaikaa sekä hyvää vaalivuotta 2021. 

 
 Valtuuston puheenjohtaja Jorma Hacklin loi katsauksen kulunee-

seen vuonna 2017 alkaneeseen valtuustokauteen ja poikkeuksel-
liseen vuoteen 2020, kunnan väkiluvun nostamiseen positiivisek-
si, sekä muihin tulevaisuuden näkymiin. Hän totesi, että valtuutet-
tujen on aina syytä muistaa edustavansa kuntalaisia ja huolehtia 
että kuntalaiset saavat tulevaisuudessakin hyvät palvelut omassa 
itsenäisessä Jokioisten kunnassa. Hän kiitti eri osapuolia ja yh-
teistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja esitti joulun ja uuden-
vuoden toivotuksensa kaikille jokioislaisille. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Raiskio kiitti kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston puolesta valtuuston puheenjohtajaa ja toivotti 
hyvää joulua, sekä toivoi hyvää yhteistyötä valtuustokauden 2021 
lopulle. 

 
Kunnanjohtaja Mika T. Rantala esitti valtuustolle kiitokset henkilö-
kunnan puolesta. Hän esitti kiitokset myös henkilökunnalle jaksa-
misesta monipuolisen, haastavan ja työntäyteisen vuoden aikana, 
sekä toivotti kaikille hyvää joulua ja uutta vuotta. 
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Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 17.12.2020  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 54, 55, 66–68 
______________________________________________________ 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 56–65 
_______________________________________________________ 
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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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 muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 



Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 





2(11) 
 

4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaa-
ran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka 
ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3§:n 1 momentin 6 
kohdan mukaiseen noroon;  

5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoittei-
den sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden 
käyttöä rajoitetaan;  

6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;  
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat ve-

sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesien-
hoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.  

Ympäristönsuojelumääräyksiä sovelletaan rinnan muiden kunnallisten määräysten 
kanssa. 

 

4 § Määritelmät ja paikalliset olosuhteet 

– Pohjavesialue: 1- ja 2-luokkaan kuuluva pohjavesialue, joka on luokiteltu 
yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeäksi tai muuksi vedenhankin-
takäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi sekä luokan E pohjavesialueet, 
jotka ovat pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, kuten esimerkiksi läh-
teet, lähdepurot ja -lammet, kts kartta Liite 1.  

– Pohjaveden muodostumisalue: Pohjavesialueen sisällä oleva varsinainen 
pohjaveden muodostumisalue, kts kartta Liite 1. 

– Ranta-alue: Järveen, lampeen, jokeen, puroon ja muuhun luonnolliseen 
vesialueeseen sekä tekojärveen, kanavaan ja muuhun vastaavaan 
keinotekoiseen vesialueeseen rajoittuva maa-alue, joka ulottuu 100 metrin 
etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. 

– Taajaan rakennettu alue: Asema- ja ranta-asemakaavoitetut alueet sekä 
YKR-taajamat eli rakennusryhmät, joissa on vähintään 200 asukasta ja 
joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. 

– Tulvanalainen alue: Alue, joka jää tulvan alle useammin kuin keskimäärin 
kerran 20 vuodessa eikä sitä ole suojattu tulvapenkereillä tai muilla pysyv-
illä rakenteilla.  

– Harmaat jätevedet: Jätevedet, jotka ei sisällä vesikäymälävesiä. 
– Maahan imeytys: Jätevesien imeyttäminen maaperään siten, että siitä ei 

aiheudu vettymishaittaa. 
– Kantovedellinen rakennus / vähäinen jätevesi: 

 Lämmin vesi lämmitetään padassa tai kiukaan yhteydessä olevassa 
säiliössä tai liedellä; ja 

 Rakennuksessa ei ole painevesilaitteita (lämminvesivaraajaa, 
suihkua, eikä pesukoneita)  

– Maanalainen säiliö: Säiliö, jonka ulkopinta kokonaisuudessaan hoitokuilun 
kohtaa lukuun ottamatta on suoraan kosketuksessa maahan.  

– Maanpäällinen säiliö: Maanpinnalla, huonetilassa tai suojakammiossa oleva 
säiliö. 

– Nestemäinen kemikaali: Kaikki nestemäiset kemikaalit, sisältäen myös vaa-
ralliset jätteet, polttonesteet ja öljyt. 
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JÄTEVEDET 

5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu 

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu on kielletty 
yleisillä katu- ja tiealueilla, parkkipaikoilla ja ranta-alueilla. Pesuainetta sisältäviä ve-
siä ei saa johtaa suoraan vesistöön.  

Pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden 
pesu on kielletty paitsi tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuve-
det johdetaan asianmukaisen esikäsittelyn jälkeen viemäriin tai umpisäiliöön. Viemä-
riverkostojen ulkopuolisilla pohjavesialueilla pesuvedet on esikäsiteltävä ja johdet-
tava hyväksyttyyn jätevesien käsittelyjärjestelmään.  

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden säännöllisessä ja 
laajamittaisessa tai ammattimaisessa pesutoiminnassa pesuvedet on johdettava asi-
anmukaisen esikäsittelyn kautta jätevesiviemäriverkostoon. Viemäriverkostojen ulko-
puolisilla alueilla pesuvedet on esikäsiteltävä ja johdettava hyväksyttyyn jätevesien 
käsittelyjärjestelmään.  

6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu 

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu tulee järjestää siten, etteivät puhdis-
tamattomat pesuvedet joudu suoraan vesistöön. Pesuvedet eivät saa sisältää 
ympäristölle haitallisia aineita.  

7 § Maitohuoneiden, eläintilojen ja eläinten pesuvedet  

Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla maitohuoneiden, eläintilojen ja eläinten pesu-
vedet, jotka käsitellään yhdessä käymäläjätevesien kanssa, tulee käsitellä tarkoi-
tukseen suunnitellussa käsittelyjärjestelmässä.   

Pesuvedet voidaan johtaa liete- tai virtsasäiliöön, mikäli säiliön mitoitus on riittävä ei-
vätkä ne sisällä ympäristölle haitallisia aineita.  

Pelkät eläinten ja eläintilojen pesuvedet voidaan imeyttää maahan, ei kuitenkaan 
lähemmäs kuin 15 metriä vesistöstä. Maaperän on sovelluttava pesuvesien 
imeyttämiseen eivätkä pesuvedet saa joutua suoraan vesistöön tai ojaan. Pesuvedet 
eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia aineita.  

8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäriverkoston 
ulkopuolisella ranta- ja pohjavesialueella 

Ranta- ja pohjavesialueilla tulee talousjätevesien ja niihin rinnastettavien jätevesien 
käsittelyssä noudattaa ympäristönsuojelulain tarkoittaman perustason puhdistusvaa-
timuksen tasoa ankarampaa puhdistusvaatimusta. Ankarammat puhdistusvaatimuk-
set määritellään hajajätevesiasetuksen 4 §:ssä (orgaaninen 90 %, kokonaisfosfori 85 
% ja kokonaistyppi 40 %). 

Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaatimuksen velvoitetta 
ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmän purkupiste sijaitsee 
ranta- tai pohjavesialueen ulkopuolella. Kyseisillä kiinteistöillä jätevesien käsittelyn 
tulee täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) 154 b § mukainen perustason puhdis-
tusvaatimus.  
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Ranta- ja pohjavesialueilla talousjätevesien käsittelyvelvoitteesta poikkeamista voi 
hakea kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeaminen myönnetään 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n perusteella.  

8.1 Vesikäymälän rakentaminen saarissa tai vastaavissa kohteissa  

Vesikäymälän rakentaminen on kielletty sellaisilla kiinteistöillä, joihin ei ole 
ympärivuotista tieyhteyttä tai mahdollisuutta säännölliseen lietetyhjennykseen. 

8.2 Ranta-alueilla jätevesien käsittely ja johtaminen  

Ranta-alueella jätevesien käsittelyllä tulee saavuttaa perustasoa ankarampi  
puhdistustaso seuraavasti:  

 
WC-jätevesien käsittely: 

– WC-vedet on johdettava umpisäiliöön (uudet umpisäiliöt tulee varustaa 
täyttymishälyttimellä ja huoltoluukulla) 

– Vanhoissa kiinteistöissä (rakennuslupa ennen vuotta 2004), joissa jäteve-
det on johdettu yksiputkiviemäröinnillä:  

 vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tehokasta pienpuhdistamoa, josta 
purkuvedet voidaan imeyttää maaperään vähintään 25 m päähän 
rannasta, jos se on teknisesti mahdollista, 

 tai jätevedet voidaan myös johtaa kolmen saostuskaivon kautta tii-
viiseen maasuodatuskenttään, josta purkuvedet tulee imeyttää 
maahan riittävän etäälle vesistöstä, vähintään 25 m päähän, jos se 
on teknisesti mahdollista. 

Harmaiden jätevesien käsittely: 
– Harmaat jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) 

kautta imeytyskenttään tai vaihtoehtoisesti käytetään pienpuhdistamoa, 
josta vedet voidaan imeyttää maaperään vähintään 25 m päähän ran-
nasta, jos se on teknisesti mahdollista. 

– Rakennuksessa, joissa käytettävien vesien määrä on vähäinen (ns. kan-
tovesi) voidaan jätevedet imeyttää puhdistamattomana maahan, ei kuiten-
kaan lähemmäs kuin 15 metriä vesistöstä. Maaperän on sovelluttava jäte-
vesien imeyttämiseen eivätkä jätevedet saa joutua suoraan vesistöön tai 
ojaan.  

8.3 Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen  

Pohjavesialueella jätevesien käsittelyllä tulee saavuttaa perustasoa ankarampi 
puhdistustaso seuraavasti: 

WC-jätevesien käsittely: 
– WC-vedet on johdettava umpisäiliöön (uudet umpisäiliöt tulee varustaa 

täyttymishälyttimellä ja huoltoluukulla) 
– Vanhoissa kiinteistöissä (rakennuslupa ennen vuotta 2004), joissa jäteve-

det on johdettu yksiputkiviemäröinnillä:  
 vaihtoehtoisesti voidaan käyttää tehokasta pienpuhdistamoa, josta 

vedet johdetaan imeytyskenttään tai ojaan,  
 tai jätevedet voidaan johtaa kolmen saostuskaivon kautta tiiviiseen 

maasuodatuskenttään, jonka jälkeen vedet imeytetään maahan tai 
johdetaan ojaan. 
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Harmaiden jätevesien käsittely: 
– Harmaat jätevedet johdetaan  

 kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuodatuskent-
tään, jonka jälkeen vedet imeytetään maahan tai johdetaan ojaan. 

 vaihtoehtoisesti käytetään pienpuhdistamoa, jonka jälkeen käsitel-
lyt jätevedet voidaan imeyttää maahan tai johtaa ojaan.  

– Rakennuksessa, joissa käytettävien vesien määrä on vähäinen (ns. kan-
tovesi) voidaan jätevedet imeyttää puhdistamattomana maahan. 

9 § Jätevesijärjestelmän sijoittaminen 

Kiinteistöjen uusien ja korjattavien jätevesijärjestelmien sijoittamisessa tulee noudat-
taa seuraavia suojaetäisyyksiä:  

 
– Talousvesikaivo vähintään > 30 m  
– Naapurin asuinrakennus vähintään > 20 m  
– Vesistö vähintään > 25 m  
– Tie, oja, tontin raja vähintään > 5 m  

 
Imeytyskentän jakokerroksen ja maasuodattamon kokoomakerroksen pohjasta on 
jätettävä vähintään 1 m suojaetäisyys ylimpään pohjaveden pintaan. 

 
Ulkokäymälää ei saa sijoittaa tulvanalaiselle alueelle, 15 metriä lähemmäksi vesistöä 
eikä 5 metriä lähemmäksi naapurin rajaa.  

 
Kiinteistön jätevesijärjestelmää ei saa sijoittaa tulvanalaiselle alueelle. 

10 § Haja-asutuksen jätevesilietteen käsittely ja hyödyntäminen maataloudessa 

Asumisessa muodostuvien lietteiden lannoitekäyttö pohjavesialueilla on kielletty. 

 

MÄÄRÄYKSET MAATALOUDEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISEKSI 

11 § Lannoitteiden käyttö pilaantumiselle herkillä alueilla 

Lietelannan ja virtsan levitys on kielletty vedenottamojen suoja-alueilla. 

Lietelannan, virtsan ja puristenesteen sekä kuivalannan levitys on kielletty kaikkien 
pohjavesialueiden muodostumisalueilla.  

12 § Lantavarastojen, eläinsuojien ja eläinten ulkotarhojen sijoittaminen 

Uusia lantavarastoja ei saa sijoittaa 25 metriä lähemmäksi naapurin asuinkiinteistöä. 
Määräystä ei noudateta, mikäli eläinsuoja vaatii ympäristöluvan tai kuuluu ilmoitus-
menettelyn piiriin.  

Uusien eläinsuojien, eläinten ulkotarhojen ja lantavarastojen sijoittamisessa on otet-
tava huomioon mahdolliset naapurustolle aiheutuvat hajuhaitat sekä muut mahdolli-
set ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat seikat. Eläinsuojan, lantavaraston 
ja ulkotarhan sijoittamisessa sekä rakentamisessa tulee huomioida, mitä nitraattiase-
tuksessa (1250/2014) määrätään.  
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13 § Laiduntaminen ranta-alueilla 

Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen läheisyydessä. 

MELUNTORJUNTA 

14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset  

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttäminen sekä 
muut erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot, kuten rakennus- ja purkutyöt, 
on kielletty yöaikaan kello 22-7, paitsi kun ne ovat tarpeen välttämättömien tilapäis-
ten töiden suorittamiseksi. Määräys ei koske maa- ja metsätalouselinkeinon harjoit-
tamisen vuoksi välttämätöntä tilapäistä ja lyhytaikaista häiritsevää melua aiheuttavaa 
toimintaa.  

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien tulee huolehtia siitä, 
että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty koko tilaisuuden ajan siten, että nii-
den käyttö häiritsee naapurustoa mahdollisimman vähän.  

Taajaan rakennetulla alueella äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden häiritsevä 
käyttö ulkotiloissa on kielletty yöaikaan kello 22 - 7 sekä päiväaikaan sairaalan, 
vanhainkodin, päiväkodin tai vastaavan hoitolaitoksen ja muun erityisen häiriintyvän 
kohteen läheisyydessä. Äänentoistolaitteita ei saa käyttää siten, että niistä aiheutuu 
haittaa naapurustolle. Kielto ei koske toimintaa, josta on ympäristönsuojelulain 
118§:n mukaisen meluilmoituksen johdosta tehty päätös. 

15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 

Seuraavista toiminnoista ei tarvitse tehdä YSL 118 §:n mukaista meluilmoitusta:  

– Rakentamiseen liittyvästä räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaa-
vasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, kun työ suoritetaan 
arkisin klo 7-18 ja työn enimmäiskesto on 10 päivää. 

– Kiviaineksen murskauksesta, porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta, 
kun työ suoritetaan arkisin klo 7-18 ja työn enimmäiskesto on 10 päivää.  

– Rakennus-, purku-, kunnossapito-, korjaus- tai puhdistustyöstä, jossa käy-
tetään tilapäisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavia laitteita, kun työ 
suoritetaan arkisin klo 7-18 ja työn enimmäiskesto on 10 päivää.  

– Torilla, urheilukentällä tai muualla yleisökäyttöön tarkoitetulla tai soveltu-
valla paikalla järjestettävästä yleisötilaisuudesta, joka on yksipäiväinen ja 
jossa ei käytetä äänentoistolaitteita klo 24 jälkeen. 

Kyseisissä toiminnoissa toiminnanharjoittajan on huolehdittava asianmukaisesta me-
luntorjunnasta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavan toiminnan sijoittuessa asu-
tuksen, palvelujen tai herkkien kohteiden (päiväkoti, sairaala, koulu, hoitokoti tai vas-
taava) läheisyyteen on toiminnanharjoittajan tiedotettava mahdollisia haitankärsijöitä 
vähintään 7 päivää ennen toiminnan alkamista. Tiedotteesta tulee käydä ilmi ainakin 
työn kokonaiskesto, päivittäinen työaika sekä yhteyshenkilö. 
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ILMANSUOJELU 

16 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt 

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa tehtävien muiden rakenteiden tai esineiden 
hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia 
siitä, että toiminnasta aiheutuva melu, pöly, liuotinainehöyry tai muu vastaava päästö 
ei aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille tai ympäristölle. Pääs-
töjen leviäminen ympäristöön tulee estää esimerkiksi suojapeittein tai muulla asian-
mukaisella tavalla. Työn jälkeen työkohteen ympäristö on siivottava ja syntyneet jät-
teet toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn. 

Kiinteistön haltijan tai toimenpiteen suorittajan on ilmoitettava kunnostustöiden aloit-
tamisesta kiinteistön asukkaille ja naapureille. 

Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyön sekä rakennus- tai 
purkutyömaan pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla. 

 

JÄTTEET 

17 § Eräiden jätteiden pienimuotoinen hyödyntäminen maarakentamisessa 

Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan hyödyntää kertaluontoisesti betoni- 
ja tiilimurskeita tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa jätettä korvaamaan neitseellisiä 
luonnonaineksia, kun hyödynnettävän jätteen määrä ei ylitä 500 tonnia. Ympäristön-
suojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maa-
rakentamisessa vähintään 30 vuorokautta ennen hankkeeseen ryhtymistä.  

Jos ilmoitus tehdään hyödyntämispaikan omistajan puolesta, omistajalta saatu kirjal-
linen hyväksyntä on liitettävä ilmoitukseen. Maarakentamisen päätyttyä on ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle annettava kirjallinen selvitys siitä, miten valvontailmoituk-
sen mukainen jätteiden hyödyntäminen on toteutunut.  

Edellä mainittujen jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on mahdollista seu-
raavin edellytyksin: 

– Jäte ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. 
– Jäte ei sisällä betoniterästä (betonijäte) tai tuhkaa. 
– Jäte on murskattu halkaisijaltaan enintään 150 mm palakokoon. 
– Hyödynnyspaikan etäisyys lähimpään talousvesikaivoon on vähintään 25 

m. 
– Jätettä sisältävä rakennekerros peitetään puhtaalla maa-aineksella tai pääl-

lystetään, lukuun ottamatta pintakerroksessa käytettävää asfalttimursketta / 
-rouhetta. 

 
Jätteen hyötykäytöstä kiinteistöllä on annettava tieto kiinteistön uudelle omistajalle / 
haltijalle.  

Määräystä ei sovelleta, mikäli jätteen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai 
hyödyntämiseen sovelletaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
annettua valtioneuvoston asetusta (843/2017).  



8(11) 
 

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiellettyä pohjavesialueilla ja ve-
denottamojen suoja-alueilla sekä tulvanalaisilla alueilla. 

18 § Rakennusten polttaminen 

Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty.  

Ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuk-
sen tästä määräyksestä, mikäli rakennuksen polttaminen on tarpeen pelastusviran-
omaisen tai vastaavan tahon tarpeen vuoksi. Poikkeuksesta tehtävässä päätöksessä 
annetaan tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

 
 
KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
19 § Öljysäiliöiden tarkastaminen ja poistaminen 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikais-
tarkastuksista (344/1983) tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan koko Jo-
kioisten alueella. Tarkastusvälejä sovelletaan myös muihin kuin maanalaisiin öljy- ja 
kemikaalisäiliöihin.  

  
Käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine raken-
teineen. Samalla tulee säiliö puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuo-
dot maaperään. Poistamisesta tulee ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomai-
selle ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle.  

 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalai-
sen öljysäiliön poistamisesta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantu-
mista tai sen vaaraa. 

 
20 § Nestemäisten kemikaalien säiliöt 

Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen tai allas-
tetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Kak-
soisvaippaiseen säiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliön rakenne on sellai-
nen, että se pidättää mahdollisen ylitäytön. Jos suoja-allasta ei ole katettu tai se ei 
ole umpinainen, siihen kertyvät hulevedet on tyhjennettävä hallitusti. Määräys kos-
kee uusia säiliöitä välittömästi sekä vanhoja säiliöitä 1.1.2025 alkaen.  

 
Säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy säiliöihin on estettävä muulla ta-
voin. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säi-
liön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä. Määräys 
koskee uusia säiliöitä välittömästi sekä vanhoja säiliöitä 1.1.2022 alkaen.  

 
Pohjavesialueella uusien nestemäisten kemikaalien säiliöiden vuotojen hallinta on 
toteutettava kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Kaksinkertainen suojaus-
rakenne saavutetaan sijoittamalla kaksoisvaipparakenteinen säiliö suoja-altaaseen 
tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuu-
desta.  

 
Maanalaisten kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille on kielletty. 
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21 § Nestemäisten kemikaalien astiavarastot 

Kemikaalien astiavarasto on sijoitettava tiiviille ja kantavalle alustalle. Kemikaalien 
varastojen on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy kemikaalivarastoon on estettävä 
muulla tavoin. Varastoitaessa kemikaaleja sisätiloissa tulee kemikaalit säilyttää varo-
altaassa. Vaihtoehtoisesti varastointitilan tulee olla viemäröimätön tai lattiakaivo on 
varustettava asianmukaisella suojakannella. Kemikaaleja varastoitaessa tulee huo-
lehtia siitä, että onnettomuustilanteessa kemikaalit eivät pääse valumaan ympäris-
töön. Ulkona sijaitseva kemikaalien astiavarasto on katettava.  

 
Pohjavesialueella uusien nestemäisten kemikaalien astiavaraston vuotojenhallinta 
on toteutettava kaksinkertaisen suojausrakenteen mukaisesti. Suoja-altaaseen sijoi-
tettavat kemikaaliastiat on varastoitava tilassa, joka muodostaa tiiviin altaan tai ra-
kenne on toteutettava muilla vastaavan tasoisilla menetelmillä. 

 
Määräys ei koske vähäisiä määriä tavanomaisesti käytettäviä kemikaaleja kuten 
pesu- ja puhdistusaineita.  

 
22 § Polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka 

Polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka, jota ei ole rekisteröity YSL:n 116 §:n nojalla tai 
joka ei vaadi ympäristölupaa, tulee sijoittaa kestopäällysteellä pinnoitetulle riittävän 
suurelle alustalle, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Mikäli säiliön täyt-
tötiheys on vähemmän kuin kaksi kertaa vuodessa, voidaan hyväksyä siirrettävät 
vuodonhallintaratkaisut. Täyttö- ja jakelupaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa 
mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Määräys koskee uusia 
täyttö- ja jakelupaikkoja välittömästi sekä vanhoja täyttö- ja jakelupaikkoja 1.1.2025 
alkaen. 

 
 
MUUT MÄÄRÄYKSET 
 
23 § Maalämpöjärjestelmän rakentaminen 

Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta pohjavesi- ja ranta-alueille on tehtävä val-
vontailmoitus Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vrk ennen ra-
kentamishankkeeseen ryhtymistä. Maalämpöjärjestelmiä ei saa sijoittaa pohjavesi-
alueen muodostumisalueelle, vedenottamon suoja-alueelle eikä 500 m lähemmäs 
vedenottamoa.   
  
Rakennettaessa maalämpöjärjestelmiä on aina huolehdittava siitä, että:  
- Lämmönkeruunesteenä ei saa käyttää terveydelle tai ympäristölle vaarallisia ai-

neita 
- Energiakaivojen poraamisessa syntyvää kiviainesta tai veden ja kiintoaineksen 

muodostamaa lietettä ei joudu suoraan vesistöön tai viemäriin.   
- Poraamisessa syntyvää lietettä ei johdeta hallitsemattomasti siten, että syntyy 

maaperän vettymistä, ojien tai hulevesiviemärien tukkeutumista tai vesistön sa-
mentumista.   

- Energiakaivon poraamisesta ja kiviaineksen säilyttämisestä ei synny haitallista 
pölyämistä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi riittävällä kastelulla tai suojapeit-
teillä.   
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.2.2020 päivättyä ja 11.11.2020 tarkis-

tettua asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 700 ja 702 sekä näihin liittyviä katualueita

Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava-alueella, osaa korttelista 301 sekä tähän

liittyviä katualueita Pellilänkolmion asemakaava-alueella, sekä osaa kortteleista 297, 303,

304 ja 305 sekä näihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita Pikku-Pellilän ase-

makaava-alueella.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat osat kortteleista 301 ja 702 sekä katualuetta.

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Asemakaavan muutoksen laadinta koskee kolmea osa-aluetta valtatien 10 länsi- ja itäpuo-

lella. Valtatien länsipuolella on kaksi osa-aluetta, joista toinen rajautuu vt 10:n ja Pellilän-

kolmiontien väliselle alueelle. Toinen osa-alue sijoittuu Pikku-Pelliläntien länsiosan ja Säl-

lintien väliselle alueelle. Valtatien itäpuolella suunnittelualueena ovat valtatiehen ja Lintu-

kankaantien länsiosaan rajautuvat kortteli- ja katualueet. Alueiden pinta-ala on yhteensä

noin 8 hehtaaria.

Suunnittelualueiden sijainti ja alustava rajaus.



2 TIIVISTELMÄ

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET

- Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 (§ 123).

- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu joulu-

kuussa 2019.

- Kunta kuulutti kaavan vireille tulosta 15.1.2020. Samalla ilmoitettiin osallistumis- ja

arviointisuunnitelmasta.

- Asemakaavan 5.2.2020 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtä-

ville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 31.3.–7.5.2020 väliseksi ajaksi.

- Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi lausuntoa ja yksi mielipide, joihin laadittiin vasti-

neet, ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia.

- Kaavaehdotus valmistui 8.6.2020.

- Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen 17.6.2020 (§ 36).

- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen 10.8.2020 (§ 107).

- Kaavaehdotus asetettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville

17.8.–16.9.2020 väliseksi ajaksi.

- Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin laadittiin vas-

tineet, ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia.

- Kunnanhallitus esitti asemakaavan hyväksymistä ______.20___ (§ ___).

- Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ______ 20___ (§ ___).

- Kaava on kuulutettu voimaantulleeksi _________.

2.2 ASEMAKAAVA

Asemakaava mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen varattujen korttelialueiden

ja rakennuspaikkojen laajentamisen Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava-alu-

eella sekä liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuusrakentamiseen

varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentamisen Pellilänkolmion asema-

kaava-alueella. Lisäksi asemakaava mahdollistaa katuyhteyden Pikku-Pelliläntieltä Sällin-

tielle.

2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue on lähes kokonaan rakennettua ympäristöä katuineen ja liikenneväylineen.

Alueen läpi kulkee Turun valtatie (vt 10), jonka eritasoliittymä Forssantielle (mt 2804) sijait-

see alueen pohjoispuolella. Valtatien tuntumassa sijaitsee liike-, toimisto-, teollisuus- ja va-

rastorakennuksia sekä asuinrakennuksia Pikku-Pelliläntien varrella. Pellilän teollisuusalu-

een eteläreunalla, Lintukankaantien päässä, on yksi isompi rakentamaton rakennuspaikka.

Alueen eteläreunaa sivuaa kevyen liikenteen väylä (Paanatie), joka alittaa valtatien Pelli-

länkolmiontien eteläpuolella. Korttelialueiden ajoneuvoliikenne valtatielle tapahtuu Fors-

santien eritasoliittymän kautta. Kaava-alueella ei ole ajoneuvoliikenteen tai kevyen liiken-

teen liittymiä valtatielle. Valtatien länsipuolella sijaitsevan talotehtaan erikoiskuljetukset ta-

pahtuvat Pellilänkolmiontien kautta Forssantielle ja eritasoliittymän kautta valtatielle. Eri-

koiskuljetusten reittiä on tarpeen parantaa tulevaisuudessa.



3.1.2 Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja osittain kunnan omistuksessa.

Tiealueet (valtatie 10) omistaa valtio.

3.1.3 Pohjakartta

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-

GK24 mittakaavaan 1:2000. Pohjakartan on toimittanut Jokioisten kunnan tekninen osasto.

3.2 SUUNNITTELUTILANNE

3.2.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Jokioisten kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Hämeen liitto. Maakunta-

valtuusto hyväksyi Maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.5.2019. Maakuntakaava

2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakun-

nan. Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kuulutettu MRL 201 §:n mukaisesti voimaan

12.9.2019. Kaavaan kohdistuu valituksia, joten se ei ole lainvoimainen. Voimaan tullessaan

tämä maakuntakaava kumoaa kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna

2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakunta-kaavan (2015) ja 2.

vaihemaakuntakaavan (2016).

Ote Maakuntakaavasta 2040. Alueen sijainti sinisellä ympyrällä.

Maakuntakaavassa suunnittelualueet sijaitsevat työpaikka-alueella (TP) ja taajamatoimin-

tojen alueella (A). Alueen eteläreunaan on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Jokiois-

ten keskustan ja Forssan välille. Alueen läpi kulkee valtatie 10, joka on osoitettu merkin-

nällä: Merkittävästi parannettava tieyhteys. Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskun-
tarakenteen kannalta merkittäviä yhtenäisiä tieosia valta- ja kantateillä, joiden kunto, liiken-
netarve tai ympäröivä maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista. ”Merkittävä pa-
rantaminen” sisältää myös uuden eritasoliittymän rakentamisen tapauksissa, joissa se



osoittautuu tien suunnittelussa tarpeelliseksi. Alueen pohjoisosaan sijoittuu valtatien erita-

soliittymä Forssantielle (2804).

Yleiskaavoitus

Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty

kunnanvaltuustossa 17.12.2015 ja saanut lainvoiman 27.1.2016.

Ote Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti sinisellä el-
lipsillä.

Kaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin työpaikka-alueena (TP). Suunnittelualueen

läntisin osa kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP). Lintukankaantie ja Pellilän-

kolmiontie on osoitettu yhdystienä/ kokoojakatuna sekä Turun valtatie (vt 10) valtatienä.

Alueen eteläreunaan on osoitettu tieliikenteen yhteystarpeita valtatien suunnassa sekä ke-

vyen liikenteen reitti.

Asemakaavoitus

Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat (ent. rakennuskaavat):

o Pellilän alue: Pellilän eteläisen alueen asemakaava ja ak-muutos, hyväksytty

27.6.2013.

o Pellilänkolmion alue: Pellilänkolmion asemakaava, hyväksytty 16.9.1997; Pellilän-

kolmion asemakaavan muutos, hyväksytty 3.11.2016.

o Pikku-Pellilän alue: Mikkola–Pikku-Pellilän asemakaava ja ak-muutos, hyväksytty

29.3.2011.

Asemakaavojen muutokset koskevat em. asemakaavojen aluevarauksia:

o Pellilän alue: osaa T-1-kortteleista 700 ja 702 sekä näihin liittyviä katualueita (Lin-

tukankaantie, Leivänkuja).

o Pellilänkolmion alue: osaa KTY-korttelista 301, yhdyskuntateknisen huollon aluetta

sekä näihin liittyviä katualueita (Pellilänkolmiontie).



o Pikku-Pellilän alue: osaa AO-kortteleista 297, 303, 304 ja 305 sekä näihin liittyviä

lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita (Pikku-Pelliläntie, Pellilänkolmiontie).

3.2.2 Selvitykset

Alueelta ei ole aiempien asemakaavojen, yleiskaavoituksen tai maakuntakaavan laadinnan

yhteydessä osoitettu kohteita tai alueita (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinais-

muistot), jotka olisi tarpeen huomioida kaavan laadinnassa. Kaava-alueella on pääasiassa

rakennettuja kiinteistöjä ja katualueita, joten erityisiä selvitystarpeita ei ole.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt kunnan aloitteesta ja alueella toimivien yritysten

tavoitteiden pohjalta. Pellilän alueella asemakaavan tavoitteena on yhdistää alueen kolme

tonttia, poistaa aluetta halkova katualue sekä osoittaa kevyelle liikenteelle uusi kulkureitti

leipomon pihaan. Pellilänkolmion alueella kaavassa on tarkoitus osoittaa Pellilänkolmion-

tien loppuosa KTY-korttelialueeksi vastaamaan talotehtaan laajenevaan toimintaan ja ti-

lantarpeeseen. Pikku-Pellilän alueella kaavalla muutetaan kulkuyhteys Pikku-Pellilän oma-

kotialueelle Sällintien kautta Pellilänkolmiontien kulkuyhteyden poistuessa.

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTÖKSET

Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 (§ 123).

Syksyllä 2018 on tehty Pellilän teollisuusalueen maankäytön esisuunnittelu. Esisuunnitte-

lun tavoitteena oli laatia alustava suunnitelma Pellillän teollisuusalueen maankäytön ja si-

säisen katuverkon järjestämiseksi siten, että tutkitaan myös tieyhteydet ja yhteystarpeet

valtatie 10:lle osayleiskaavaa tarkemmin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut keskustan

osayleiskaavan aluevaraukset ja tieyhteysmerkinnät, kunnan esittämät tarpeet liikenneyh-

teyksille, asemakaavallinen tilanne sekä maanomistus- ja rakentamistilanne.

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

4.3.1 Osalliset

Maanomistajat ja asukkaat:

- kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat

- naapurialueiden maanomistajat ja asukkaat

- alueella toimivat yritykset ja yhteisöt

Kunnan hallintokunnat:

- tarvittavat lautakunnat

- kunnaninsinööri

- kehitysinsinööri

- rakennustarkastaja

- ympäristötarkastaja

- terveystarkastaja

Viranomaiset:

- Hämeen ELY-keskus (liikenne, maankäyttö)

- Väylävirasto (tiehankkeet, vt 10)

- Hämeen liitto (tarvittaessa)



Yhdyskuntatekniikka:

- Vesihuolto ja viemäröinti (vesihuoltolaitos)

- Sähkö- ja puhelinyhtiöt

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo

Kunta kuulutti asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunni-

telmasta 29.1.2020.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus

MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu joulukuussa

2019. OAS pidetään kunnanvirastossa nähtävillä kaavan laadinnan ajan ja sitä tarkenne-

taan tarvittaessa kaavan edetessä.

Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin nähtäville (MRL 62 §;

MRA 30 §) 31.3.–7.5.2020 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksesta annetiin kaksi lausuntoa ja

yksi mielipide, joiden perusteella kaava-asiakirjoja tarkennettiin ja täydennettiin.

Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 65 §; MRA 27 §) 17.8.–16.9.2020 vä-

liseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin laa-

dittiin vastineet, ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaehdotus lähetettiin viran-

omaisille tiedoksi. Viranomaisilta pyydettiin kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta lau-

sunnot.

4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

4.4.1 Kunnan ja maanomistajien tavoitteet

Asemakaavan pääasiallisena tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentami-

seen sekä liike- ja toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen

laajentaminen Pellilän ja Pellilänkolmion asemakaava-alueilla. Näihin muutoksiin liittyen

tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmi-

ontien ja Sällintien välillä.

4.4.2 Suunnittelualueesta johdetut tavoitteet

Suunnittelualue on pääosin rakennettua yritys- ja teollisuusaluetta sekä osaksi asuinalu-

etta. Korttelialueiden ja kulkuyhteyksien muutosten vuoksi nykyisiin kortteli- ja katualueiden

rajauksiin on tarve tehdä muutoksia. Ympäröivien alueiden olemassa olevat rakennukset,

kiinteistörajat, katualueet, kulkuväylät, piha- ja pysäköintialueet sekä alueeseen kytkeytyvä

kunnallistekniikka otetaan huomioon suunnittelussa.

4.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavalla ei sen suppeudesta johtuen ole valtakunnallista merkitystä.



Maakuntakaavoitus

Kaava tukeutuu Kanta-Hämeen alueella voimassa olevaan Maakuntakaavaan 2040, jossa

suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueena (TP) ja taajamatoimintojen alueena (A)

sekä näihin liittyvinä tie- ja yhteystarvemerkintöinä.

Yleiskaavoitus

Kaava on osayleiskaavan mukainen sitä tarkentaen.

Asemakaavoitus

Asemakaavalla mahdollistetaan valtatien 10 molemmin puolin yritys- ja teollisuusrakenta-

misen laajentaminen asteittain sekä liikenneverkoston kehittäminen. Suunnittelussa on

huomioitu nykyisen aluerakenteen (kadut, korttelit ja yhdyskuntatekniikka) liittäminen myö-

hemmin suunniteltaviin alueisiin.

4.4.4 Suunnittelun aikana syntyneet tavoitteet

Tavoitteita on tarkennettu suunnittelun aikana.

4.5 MIELIPITEIDEN HUOMIOIMINEN

4.5.1 Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos asetettiin nähtäville mielipiteiden esittämistä varten (MRL 62 §; MRA 30 §).

Lisäksi kunta pyysi lausunnot viranomaisilta jo valmisteluvaiheessa.

Kaavaluonnoksesta annetiin kaksi lausuntoa ja yksi mielipide. Yhteenveto lausunnoista ja

mielipiteistä sekä kaavan laatijan vastine on esitetty liitteessä. Kaava-asiakirjoja tarkennet-

tiin ja täydennettiin lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.

Liite 3: Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (kaavaluonnos)

4.5.2 Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville muistutusten esittämistä varten (MRL 65 §; MRA 27 §),

ja kunta pyysi tarvittavat lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §).

Kaavaehdotuksesta annetiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausuntopyynnön saa-

neista viranomaisista lausunnon jättivät antamatta Väylävirasto ja Elenia Oy. Yhteenveto

lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastine on esitetty liitteessä. Kaava-

asiakirjoja tarkennettiin ja täydennettiin lausuntojen ja muistutusten perusteella.

Liite 4: Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (kaavaehdotus)

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 KAAVAN RAKENNE

Asemakaavan muutoksen pinta-ala on yhteensä 8,2796 hehtaaria.

Asemakaavalla on osoitettu:

- Liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennus-

ten korttelialueeksi (KTY) 2,8239 hehtaaria



- Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) 4,6650 hehtaaria

- Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET)

0,0244 hehtaaria

- Katualueeksi 0,7663 hehtaaria

Liite 5: Seurantalomake

5.2 KAAVAN VAIKUTUKSET

Kaavan vaikutuksia on arvioitu vertailemalla suunnittelualueen nykyistä maankäyttöä ja

asemakaavaa suhteessa kaavamuutokseen.

5.2.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön eivät ole merkittäviä.

Kaavamuutoksen myötä Pikku-Pelliläntien asuinalueen ajoyhteys muuttuu siten, että läpi-

kulku Pellilänkolmiontielle katkeaa ja Pikku-Pelliläntie liitetään länsipuolella Sällintiehen.

Samalla kevyen liikenteen yhteys Pellilänkolmiontieltä Paanatielle katkeaa, ja kulku tapah-

tuu jatkossa Apilapuiston, Pyölintien ja Sällintien kautta. Pellilän teollisuusalueella Lintu-

kankaantien katualueen poistaminen ja tonttijaon muutokset laajentavat valtatien varrelle

sijoittuvan teollisuuskorttelin yhdeksi isoksi rakennuspaikaksi.

5.2.2 Vaikutukset maisemaan ja luontoon

Vaikutukset maisemaan ja luontoon eivät ole merkittäviä. Liike- ja toimisto- sekä ympäris-

töhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen laajetessa suojaviher-

alue pienenee hieman valtatien 10 varressa, mikä muuttaa vähäisessä määrin näkymää

valtatien 10 sekä Pikku-Pelliläntien suunnasta. Lisäksi Pikku-Pelliläntien kadun jatkaminen

Sällintielle vie pienen viheralueen, jossa on jo rakennettu kevyen liikenteen väylä.

5.2.3 Vaikutukset liikenteeseen ja tekniseen huoltoon

Pellilän eteläisen teollisuusalueen asemakaava-alueella kevyen liikenteen yhteys Paa-

natieltä Jokioisten Leivän leipomoon muuttuu ja suora yhteys Paanatieltä Lintukankaan-

tielle katkeaa. T-korttelin ajoyhteys säilyy ennallaan Lintukankaantien ja Forssantien kautta

valtatielle 10. Paanatieltä valtatien varteen osoitetulla jalankululle ja polkupyöräilylle vara-

tulla kadulla mahdollistetaan kevyen liikenteen käyttäjien kulku Jokioisten Leivän myymä-

lään. Kaavassa Leivänkuja osoitetaan alkamaan Tuukantien ja Timontien risteyksestä al-

kaen.

Pellilänkolmion asemakaava-alueella KTY-korttelin talotehtaan kulkuyhteys ja erikoiskulje-

tusten reitti säilyy ennallaan Pellilänkolmiontien ja Forssantien kautta valtatielle 10. Reittiä

on tulevaisuudessa tarpeen parantaa erikoiskuljetusten vaatimusten mukaisesti. KTY-

korttelin sisäistä liikennettä järjestetään siten, että pysäköinti sijoittuu KTY-korttelin etelä-

osaan, jolloin varastointia, uusia rakennuksia ja korttelin sisäistä liikennettä voidaan hel-

pommin siirtää korttelin pohjoisosaan.

Pellilänkolmiontien katkaisun myötä ajoyhteys Pikku-Pelliläntien asuinalueelle muuttuu kul-

kemaan Sällintien kautta ja läpikulku Pellilänkolmiontielle katkeaa. Kevyen liikenteen yh-

teys Pellilänkolmiontieltä Paanatielle muuttuu kulkemaan Apilapuiston, Pyölintien ja Sällin-

tien kautta.

5.2.4 Muut vaikutukset

Katujen, teiden ja kevyen liikenteen yhteyksien muuttuminen aiheuttaa suunnittelu- ja ra-

kentamiskustannuksia.



5.3 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.4 NIMISTÖ

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

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT

Rakentamista ohjaavat kaava-asiakirjat rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

6.2 TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS

Alue toteutuu Jokioisten kunnan ja maanomistajien toimesta kaavamuutoksen saatua lain-

voiman.

6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA

Kunta seuraa kaavan toteutusta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Turussa 11.11.2020

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala Jussi Jääoja

maanmittausinsinööri tekniikan kandidaatti
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Liite 2: Poistuva asemakaava

Liite 3: Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (kaavaluonnos)

Liite 4: Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (kaavaehdotus)

Liite 5: Asemakaavan seurantalomake
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JOKIOISTEN KUNTA
PELLILÄN JA PELLILÄNKOLMION
TEOLLISUUSALUEEN SEKÄ
PIKKU-PELLILÄN ALUEEN
ASEMAKAAVAN MUUTOS
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Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 700 ja 702 sekä näihin
liittyviä katualueita Pellilän eteläisen teollisuusalueen
asemakaava-alueella, osaa korttelista 301 sekä tähän liittyviä
katualueita Pellilänkolmion asemakaava-alueella, sekä osaa kortteleista
297, 303, 304 ja 305 sekä näihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- ja
katualueita Pikku-Pellilän asemakaava-alueella.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat osat kortteleista 301 ja 702
sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

YLEISMÄÄRÄYKSET

Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen.

Hulevedet tulee johtaa viranomaisten osoittamaan paikkaan
ja/tai viranomaisten edellyttämällä tavalla. Hulevesiä ei saa
johtaa valtatien 10 kuivatusjärjestelmään.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Liike- ja toimisto- sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialue.

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon huollon
kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten.

Istutettava alueen osa.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Alueelle saa rakentaa toimisto- ja liikerakennuksia. Kerrosalasta
enintään 20 % saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia
tiloja varten. Ulkovarastointiin käytettävät rakennuspaikan osat on
aidattava näkösuoja-aidalla.

Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa huomattavaa
rasitusta ympäristölleen.

Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 5 metrin etäisyydelle viereisen
rakennuspaikan rajasta.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Jokioisten kunnan Pellilän, Pellilänkolmion ja

Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutoksen laadinnan lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä

sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan laadinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja

muita osallisia. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on myös selitetty suunnitelma siitä

mitä kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan kaavatyön edetessä.

1 SUUNNITTELUALUE

Asemakaavan muutoksen laadinta koskee kolmea osa-aluetta valtatien 10 länsi- ja itäpuolella.

Valtatien länsipuolella on kaksi osa-aluetta, joista toinen rajautuu vt 10:n ja Pellilänkolmiontien

väliselle alueelle. Toinen osa-alue sijoittuu Pikku-Pelliläntien länsiosan ja Sällintien väliselle

alueelle. Valtatien itäpuolella suunnittelualueena ovat valtatiehen ja Lintukankaantien länsiosaan

rajautuvat kortteli- ja katualueet. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 8 hehtaaria.

Suunnittelualueiden sijainti ja alustava rajaus.
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus

Jokioisten kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Hämeen liitto.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 27.5.2019. Maakuntakaava

2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kuulutettu MRL 201 §:n mukaisesti voimaan 12.9.2019.

Kaavaan kohdistuu valituksia, joten se ei ole lainvoimainen. Voimaan tullessaan tämä

maakuntakaava kumoaa kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006

vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakunta-kaavan (2015) ja 2.

vaihemaakuntakaavan (2016).

Ote Maakuntakaavasta 2040. Alueen sijainti sinisellä ympyrällä.

Maakuntakaavassa suunnittelualueet sijaitsevat työpaikka-alueella (TP) ja taajamatoimintojen

alueella (A). Alueen eteläreunaan on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Jokioisten keskustan

ja Forssan välille. Alueen läpi kulkee valtatie 10, joka on osoitettu merkinnällä: Merkittävästi
parannettava tieyhteys. Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta
merkittäviä yhtenäisiä tieosia valta- ja kantateillä, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä
maankäyttö edellyttää tien merkittävää parantamista. ”Merkittävä parantaminen” sisältää myös
uuden eritasoliittymän rakentamisen tapauksissa, joissa se osoittautuu tien suunnittelussa
tarpeelliseksi. Alueen pohjoisosaan sijoittuu valtatien eritasoliittymä Forssantielle (2804).
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Yleiskaavoitus

Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty

kunnanvaltuustossa 17.12.2015 ja saanut lainvoiman 27.1.2016.

Ote Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavasta. Suunnittelualueen sijainti sinisellä ellipsillä.

Kaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin työpaikka-alueena (TP). Suunnittelualueen

läntisin osa kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP). Lintukankaantie ja Pellilän-

kolmiontie on osoitettu yhdystienä/ kokoojakatuna sekä Turun valtatie (vt 10) valtatienä. Alueen

eteläreunaan on osoitettu tieliikenteen yhteystarpeita valtatien suunnassa sekä kevyen liikenteen

reitti.

Asemakaavoitus

Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat (ent. rakennuskaavat):

o Pellilän alue: Pellilän eteläisen alueen asemakaava ja ak-muutos (nro 99), hyväksytty

27.6.2013.

o Pellilänkolmion alue: Pellilänkolmion asemakaavan muutos, hyväksytty 3.11.2016.

o Pikku-Pellilän alue: Mikkola–Pikku-Pellilän asemakaava ja ak-muutos (nro 96),

hyväksytty 29.3.2011.
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Asemakaavojen muutokset koskevat em. asemakaavojen aluevarauksia:

o Pellilän alue: osaa T-1-kortteleista 700 ja 702 sekä näihin liittyviä katualueita

(Lintukankaantie, Leivänkuja).

o Pellilänkolmion alue: osaa KTY-korttelista 301, yhdyskuntateknisen huollon aluetta sekä

tähän liittyviä katualueita (Pellilänkolmiontie).

o Pikku-Pellilän alue: osia AO-kortteleista 297, 303, 304 ja 305 sekä näihin liittyviä

lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita (Pikku-Pelliläntie, Pellilänkolmiontie).

2.2 Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja osittain kunnan omistuksessa. Tiealueet

omistaa valtio.

2.3 Suunnittelualueen ominaisuudet

Suunnittelualue on lähes kokonaan rakennettua ympäristöä katuineen ja liikenneväylineen.

Alueen läpi kulkee Turun valtatie (vt 10), jonka eritasoliittymä Forssantielle (mt 2804) sijaitsee

alueen pohjoispuolella. Valtatien tuntumassa sijaitsee liike-, toimisto-, teollisuus- ja

varastorakennuksia sekä asuinrakennuksia Pikku-Pelliläntien varrella. Pellilän teollisuusalueen

eteläreunalla, Lintukankaantien päässä, on yksi isompi rakentamaton rakennuspaikka. Alueen

eteläreunaa sivuaa kevyen liikenteen väylä (Paanatie), joka alittaa valtatien Pellilänkolmiontien

eteläpuolella.

2.4 Perusselvitykset

Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta

mahdollisesti osoitetut kohteet tai alueet (maisema, rakennus- ja luonnonsuojelu, muinaismuistot)

huomioidaan kaavan laadinnassa. Selvitysten tarve tarkentuu valmisteluvaiheessa.

2.5 Muut lähtökohdat

Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 24.6.2019 (§ 123). Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis-

ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin tammikuussa 2020.

Syksyllä 2018 on tehty Pellilän teollisuusalueen maankäytön esisuunnittelu. Esisuunnittelun

tavoitteena oli laatia alustava suunnitelma Pellillän teollisuusalueen maankäytön ja sisäisen

katuverkon järjestämiseksi siten, että tutkitaan myös tieyhteydet ja yhteystarpeet valtatie 10:lle

osayleiskaavaa tarkemmin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut keskustan osayleiskaavan

aluevaraukset ja tieyhteysmerkinnät, kunnan esittämät tarpeet liikenneyhteyksille,

asemakaavallinen tilanne sekä maanomistus- ja rakentamistilanne.

2.6 Pohjakartta

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24

mittakaavaan 1:2000. Pohjakartan on toimittanut Jokioisten kunnan tekninen osasto.
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3 ALUSTAVAT TAVOITTEET

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa teollisuus- ja varastorakentamiseen sekä liike- ja

toimistorakentamiseen varattujen korttelialueiden ja rakennuspaikkojen laajentaminen Pellilän ja

Pellilänkolmion teollisuusalueilla. Näihin muutoksiin liittyen tarkistetaan kulkuyhteyksiä ja

katuverkostoa Lintukankaantien päässä sekä Pellilänkolmiontien ja Sällintien välillä.

4 LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT

Kaavan valmisteluvaiheessa tutkitaan tarpeen mukaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta

laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten

(MRL 62 §; MRA 30 §) mukaisesti.

Kaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen sekä mah-

dollisten viranomaisneuvottelujen pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30

päivän ajaksi (MRL 65 §; MRA 27 §).

5 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan suunnitelmasta aiheutuvat ympäristövaikutukset

rakennettuun ja luonnonympäristöön, maisemaan, yhdyskuntatalouteen ja liikenteeseen.

Arvioinnin tekee kaavan laatija yhdessä kunnan edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

6 OSALLISET

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat

Maanomistajat ja asukkaat:

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

Kunnan hallintokunnat:

- tarvittavat lautakunnat
- kunnaninsinööri
- kehitysinsinööri
- rakennustarkastaja
- ympäristötarkastaja
- terveystarkastaja

Viranomaiset:

- Hämeen ELY-keskus (liikenne, maankäyttö)
- Väylävirasto (tiehankkeet, vt 10)
- Hämeen liitto (tarvittaessa)
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Yhdyskuntatekniikka:

- Vesihuolto ja viemäröinti (vesihuoltolaitos)
- Sähkö- ja puhelinyhtiöt

7 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

7.1 Aloitus

- Kunta teki päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta 24.6.2019 (§ 123).
- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin joulukuussa

2019.
- Kunta kuulutti kaavan vireille tulosta kunnan ilmoitustaululla ja kunnan virallisissa

ilmoituslehdissä 15.1.2020. Samalla ilmoitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
- OAS lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja se pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan.

7.2 Luonnosvaihe

- Asemakaavan 5.2.2020 päivätty valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetettiin nähtäville
MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 31.3.–7.5.2020 väliseksi ajaksi.

- Kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja siitä pyydettiin lausunnot.
- Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi lausuntoa ja yksi mielipide, joihin laadittiin vastineet, ja

joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia.

7.3 Ehdotusvaihe

- Kaavaehdotus valmistui 8.6.2020.
- Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksen 10.8.2020 (§ 107).
- Kaavaehdotus asetettiin nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 17.8.–

16.9.2020 väliseksi ajaksi.
- Kaavaehdotus lähetettiin viranomaisille tiedoksi ja siitä pyydettiin lausunnot.
- Kaavaehdotuksesta jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin laadittiin vastineet,

ja joiden perusteella kaavaan tehtiin tarkistuksia.

7.4 Hyväksyminen

- Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä.
- Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan.
- Kunta kuuluttaa kaavan voimaantulon.
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8 LISÄTIEDOT

Lisätietoja asemakaavan laatimiseen liittyvistä asioista antavat:

Jokioisten kunta:

Kunnaninsinööri Kari Tasala

puhelin: 050 5925 850

osoite: Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen

sähköposti: etunimi.sukunimi@jokioinen.fi

Kaavan laativa konsultti:

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala

puhelin: 050 3160 078

osoite: Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku

sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi

Turussa 20.12.2019, tark. 11.11.2020

Sweco Ympäristö Oy



JOKIOISTEN KUNTA

PELLILÄN JA PELLILÄNKOLMION TEOLLISUUSALUEEN

SEKÄ PIKKU-PELLILÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Liite 2 Poistuva kaava

Ei mittakaavassa.

Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 700 ja 702 sekä näihin liittyviä katualueita Pellilän eteläisen

teollisuusalueen asemakaava-alueella, osaa korttelista 301 sekä tähän liittyviä katualueita Pellilänkolmion asemakaava-

alueella, sekä osaa kortteleista 297, 303, 304 ja 305 sekä näihin liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita Pikku-

Pellilän asemakaava-alueella.
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JOKIOISTEN KUNTA

Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutos

TIIVISTELMÄ KAAVALUONNOKSEN 5.2.2020 LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ

Kaavaluonnos nähtävillä 31.3.–7.5.2020

Lausunnot

Nro Lausunnon

esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

1 4.5.2020

Hämeen

liitto

Hämeen liitto toteaa, että kaavaluonnos on

voimassa olevan maakuntakaavan mukai-

nen eikä Hämeen liitolla ole siitä erityistä

lausuttavaa.

Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta.

2 15.5.2020

ELY-keskus

ELY-keskus huomauttaa, että hulevesien

käsittely tulee ratkaista asemakaavassa ja

siitä tulee antaa tarpeelliset kaavamää-

räykset. Hulevesiä ei saa ohjata valtatien

sivuojiin eikä hulevesien käsittely saa vaa-

rantaa valtatien kuivatusta.

Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt

vt 10 kehittämisselvityksen laadinnan,

jonka on tarkoitus valmistua loppuvuo-

desta. Työssä muodostetaan kokonaisnä-

kemys vt 10 nykytilanteesta ja kehittämis-

ja jatkosuunnittelutarpeista. Olemassa

oleva rakentaminen luo tilavarauksen kan-

nalta reunaehdon valtatien kehittämiselle,

erityisesti Pellilänkolmion KTY-

korttelialueella olemassa oleva rakentami-

nen rajautuu aivan voimassa olevan LT-

alueen rajaan kiinni. Valtakunnallisen, pit-

kämaisen liikenteen kannalta on olen-

naista, että rakentamisen osalta turvataan

riittävä tila valtatien kehittämiselle. ELY-

keskus esittää, että ellei alueen kehittämi-

seen liity olennaista kiirettä, asemakaavan

eteenpäin viemistä odotettaisiin siihen

saakka, että valtatien palvelutasotavoitteet

olisivat Jokioisten taajaman kohdalla pää-

tetty ja on käsitys siitä, onko asemakaavoi-

tuksessa tarpeen ottaa huomioon valtatien

kehittäminen.

Kaavaluonnoksessa on yleismää-

räys: ”Hulevedet tulee johtaa viran-

omaisten osoittamaan paikkaan

ja/tai viranomaisten edellyttämällä

tavalla.”

Lisätään määräykseen lause: ”Hu-

levesiä ei saa johtaa valtatien 10

kuivatusjärjestelmään.”

Kaava rajautuu vt 10:n maantien

alueeseen, mutta LT-alueen rajauk-

seen ei tehdä muutoksia. KTY-

korttelin vt 10:n puoleiselle osalle ei

myöskään tehdä muutoksia, eikä

KTY-korttelin laajennusosalle osoi-

teta rakennusoikeutta. Kaavaa on

tarpeen viedä viipymättä eteenpäin

kaavan tavoitteiden mukaisesti.

Tarkennetaan

kaavamääräyksiä.

Ei vaikutusta.
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Nro Lausunnon

esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

Kaavaselostuksessa esitetty liikenteen ny-

kytilan kuvaus ja liikenteellisten vaikutus-

ten arviointi on suppeaa ja tätä on syytä

syventää. Erityisesti KTY-talotehtaan

osalta alueen toimintaan liittyy ilmeisesti

erikoiskuljetusten sujuvuuteen liittyvää on-

gelmaa ja tämä olisi hyvä kuvata kaava-

selostuksessa. Sekä KTY- että T-kortteli-

alueiden sisäinen liikenne jää kaavan pe-

rusteella epäselväksi ja tätä havainnollista-

maan olisi hyvä tehdä viitesuunnitelma,

josta käy ilmi, kuinka korttelialueiden sisäi-

set järjestelyt on tarkoitus toteuttaa. Valta-

tien varteen osoitetun jalankulku ja pyöräi-

lyväylän mahdollistama tontille ajon rooli ei

käy ilmi kaavaselostuksesta.

Tarkennetaan liikenteen nykytilan

kuvausta (3.1.1 Alueen yleisku-

vaus) ja liikenteellisten vaikutusten

arviointia (5.2.3 Vaikutukset liiken-

teeseen ja tekniseen huoltoon)

KTY- ja T-korttelien sisäisen liiken-

teen sekä talotehtaan erikoiskulje-

tusten osalta. Laaditaan selostus

KTY- ja T-korttelien sisäisistä liiken-

nejärjestelyistä. Lisätään selostuk-

seen selitys valtatien varteen osoi-

tetun jalankulku- ja pyöräilyväylän

tarkoituksesta.

Tarkennetaan

kaavaselostusta

ja laaditaan selos-

tus KTY- ja T-

korttelien sisäi-

sestä liikenteestä.



3 (3)

Mielipiteet

Nro Mielipiteen

esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

1 28.4.2020

Lauri Huttu-

nen ja Viivi

Ruotanen,

Matias ja

Tuulia Teno-

vuo, Reijo ja

Ritva Jaak-

kola

Kaavaa muutettava siten, että Sällintien–

Pikku-Pelliläntien välisen pyörätien molem-

milta reunoilta otettava tarvittava 80 cm. Le-

vennysehdotus koskee kohtaa, jossa ovat

talot numero 30 sekä 31. Jos molemminpuo-

lista levennystä ei suoriteta, Pikku-Pelliläntie

30 sisäänkäynti muuttuu kohtuuttoman ka-

peaksi.

Pikku-Pelliläntie 30 tonttiliittymän kaavaeh-

dotus muutettava siten, että raja lähtee

kääntymään vasta liittymän 10-tien puolei-

selta reunalta, jonka jälkeen se kääntyy

suunnitellusti kohti metsää.

Myymättä olevasta tontista nro 1:1676 otet-

taisiin noin kaksi metriä + tarvittava luiskaus

pois, jonka jälkeen Pikku-Pelliläntie 31 mah-

tuisi kääntymään omalle pihallensa ilman

ongelmia.

Pikku-Pelliläntie 30 tonttiliittymän valaisin-

tolppa vaihdettava tien toiselle puolelle, jol-

loin kääntyminen Pikku-Pelliläntie 31 pihalle

olisi mahdollinen.

Muutokset ovat myös piirretty kaavaluonnos-

paperiin. Kuva ei ole mittakaavassa, joten se

on suuntaa antava.

Muutetaan kaavaluonnosta siten,

että katualuetta levennetään sa-

man verran kummallekin puolelle.

Muutetaan kaavaluonnosta siten,

että tonttiliittymän kohdalla se nou-

dattelee voimassa olevaa asema-

kaavaa.

Pidetään kaavaluonnos voimassa

olevan asemakaavan mukaisena.

Valaisinpylväiden paikat katualu-

eella ratkaistaan katusuunnitel-

massa.

Muutetaan kaa-

vakarttaa.

Muutetaan kaa-

vakarttaa.

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Turussa 8.6.2020

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala Jussi Jääoja

maanmittausinsinööri tekniikan kandidaatti
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JOKIOISTEN KUNTA

Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaavan muutos

TIIVISTELMÄ KAAVAEHDOTUKSEN 8.6.2020 LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA

Kaavaehdotus nähtävillä 17.8.–16.9.2020

Lausunnot

Nro Lausunnon

esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

1 28.9.2020

Hämeen

ELY-keskus

Kaavaehdotuksessa on otettu Hämeen

ELY-keskuksen luonnosvaiheen lausunto

huomioon. Hulevesiä koskevia määräyksiä

on tarkennettu. Kaavaselostuksen liiken-

teen nykytilan kuvausta ja liikenteellisten

vaikutusten arviointia on täydennetty. KTY-

ja T-kortteleiden sisäisen liikenteen järjes-

tämistä olisi hyvä havainnollistaa viite-

suunnitelmalla.

Hämeen ELY-keskuksella ei ole muuta

huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Lausunnon antamiseen on osallistunut

maankäytön asiantuntija Anna-Kaisa Ahti-

ainen (Uudenmaan ELY, liikenne). Lau-

sunnon on esitellyt alueidenkäytön asian-

tuntija Rauno Penttinen ja ratkaissut joh-

tava alueidenkäytön asiantuntija Annu Tu-

lonen.

Tarkennetaan kaavaselostusta

KTY-korttelin sisäisen liikenteen

osalta. T-korttelin sisäinen liikenne

ei ole vielä tarkemmin tiedossa.

Päivitetään kaa-

vaselostusta.

2 29.9.2020

Lounea Oy

Alueella on Lounean kaapeleita ja tarkem-

mat sijainnit saa Kaivulupa.fi-palvelusta.

Kaavan maanalaista johtoa varten

varatut alueen osat on osoitettu

Kaivulupa.fi-palvelun tietojen perus-

teella. Tarkennetaan Lintukankaan-

tien johtoaluetta.

Päivitetään kaa-

vakarttaa.

3 24.9.2020

Teknisen

lautakunnan

lupajaosto

(Jokioisten

kunta)

Kaavassa olevalle KTY-alueelle tulee

määritellä rakennusalue.

Selvennetään rakennusalan mer-

kintää KTY-korttelissa.

Päivitetään kaa-

vakarttaa.

4 29.9.2020

Forssan

seudun hy-

vinvointikun-

tayhtymä

Yhtymähallitus päättää esittää lausunto-

naan Jokioisten kunnanhallitukselle, ettei

sillä ole huomautettavaa Pellilän ja Pelli-

länkolmion sekä Pikku-Pellilän alueen ase-

makaavan muutoksesta.

Merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta.
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Muistutukset

Nro Muistutuk-

sen esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

1 15.9.2020

Yksityishen-

kilö(t)

Teemme muistutuksen asemakaavamuu-

toksesta Pellilän ja Pellilänkolmion teolli-

suusalueen sekä Pikku-Pellilän alueen

asemakaavan muutoksesta.

Esitämme tyytymättömyytemme asema-

kaavamuutokseen syystä, että nykyisel-

läänkin olevan FM-Hausin yritystoiminta

näkyy alueen asukkaille erittäin roskaisena

ja äänekkäänä työympäristönä. Vaikkakin

alue on pienteollisuusalue, silti oletamme,

että alueella olisi jonkun näköinen siisteys

ja hiljaisuus johonkin aikaan vuorokau-

desta. Toisinaan melu on sietämätöntä yö-

myöhään jopa klo 23 jälkeenkin.

Tiedostamme asian, että tontti on aikoi-

naan ostettu pienteollisuusalueelta, mutta

tällä hetkellä ei voida puhua enää FM-

Hausin kohdalla pienteollisuudesta. Lii-

kenne ja melu on kasvanut huomattavasti

sekä työntekijöiden työvuorot ovat nykyisin

kahdessa vuorossa, aiemman yhden vuo-

ron sijaan. Melkein päivittäin väistelemme

pyöräkuormaajan liikkeitä yleisellä tiellä,

joka siirtelee ylileveitä ja raskaita element-

tejä. Melua tulee trukeista, kuormaajista ja

naulaimista. Välillä keräämme roskia Keto-

niityntien päästä, jotka ovat lähtöisin FM-

Hausin pihasta. Roskat näkyvät myös alu-

een epäsiisteytenä ojan pientareita myöten

Paanan kevyenliiketeen väylälle päin sekä

muiden yrittäjien tontteja myöden.

Lenkkeily ja kevyenliikenteen kulku lisäksi

katkeaa asuinalueelta Paanalle, jota käyt-

tää Pellilän ja Sällinrinteen lenkkeilijät ja

pyöräilijät, meidät mukaan lukien.

Mitä ratkaisuja ja muutoksia Jokioisten

kunta ja FM-Haus ovat asian eteen val-

miita tekemään, jotta asukkaiden ja mui-

den yritysten yhteisymmärrys alueen ym-

päristön ja liikenteen suhteen säilyisi siis-

tinä ja turvallisena?

Kaavalla ei muuteta FM-Hausin

korttelin käyttötarkoitusta. Kunta

valvoo, ettei alue ole epäsiisti tai

roskainen. Rakennusvalvonta val-

voo korttelin käyttötarkoitusta (ym-

päristöhäiriötä aiheuttamaton).

Kevyen liikenteen yhteys Ketonii-

tyn- ja Mikonkedontieltä on mahdol-

lista järjestää Apilapuiston kautta

voimassa olevan asemakaavan mu-

kaisesti.

Kunta valvoo alueen siisteyttä ja

korttelin käyttötarkoitusta. FM-Haus

järjestelee korttelin toimintoja siten,

että häiriö olisi mahdollisimman

pieni.

Ei vaikutusta.

Päivitetään kaa-

vaselostuksen

vaikutusten arvi-

ointia.

Ei vaikutusta.
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Nro Muistutuk-

sen esittäjä

Sisältö Vastine Vaikutus

kaavakarttaan

ja -selostukseen

2 10.9.2020

Yksityishen-

kilö(t)

Pellilän ja Pellilänkolmion teollisuusalueen

sekä Pikku-Pellilän alueen asemakaava-

muutokseen liittyen toivoisin ja pyytäisin,

että edellisessä Pikku-Pelliläntien asema-

kaavamuutoksessa kunnan siirtämä raja-

pyykki asuntojen 20 ja 24 välillä, voitaisiin

vihdoin asettaa paikalleen.

Merkitään tiedoksi. Asia ei ole tässä

kaavassa vaan kiinteistötoimituk-

sessa ratkaistava asia.

Ei vaikutusta.

Turussa 11.11.2020

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala Jussi Jääoja

maanmittausinsinööri tekniikan kandidaatti
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