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Ympäristölautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien z0fi - 2018 taloussuunnitelman
käyttösuunnitelman h1välisyminen

Ymla § 1

28.1.20T6 Kunnan hallintosåiiinnön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja j ohto-
kunnat hyviiksyvät talousarvioon perustuv at, omaa toimialuettaan ia
ornia valtuustotasoisia miiärärahoj aan koskevat käyttösuunnitelmat,
joilla priätetriän ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti valtuuston hlviiksy-
mien määrärahojen käyttö.

Kunnanhallitus kiisitteli Jokioisten kunnan vuoden 2016 talousawion ja
vuosien 201 6 - 20 1 8 taloussuunnitelman tä1'tiintöönpanoa kokoukses-
saan 11.1.2016ja antoi asiasta sernaavan päätöksen:

Kunnanhallitus päättäii lähettää Jokioisten kuilran ruoden 2016 talous-
arvion ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelman hallinto- ja toimieli-
mille täytiintöön pantavaksi j a talousarviowoden käyttö suunnitelmien
laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että talousarvio sitoo valtuus-
ton piiätöksen mukaisesti toimielimiä niin, ettei iisiimiiärärahoja myön-
netä vuorura 2016 millekiiiin toimielimelle vaan mahdolliset ylitystarpeet
on katettava sisäisin siirroin ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla
talouden tasapainottamisella.

Lisiiksi annetaan seuraavat täytåintöönpano-ohjeet:

1 ) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa j a-taloudel-
lista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloiueisesti meneteltävä siten,
että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko talousarviovuoden ajan
menokehityksen hillitseminen ja mietitään kunkin piiätöksen talou-
dellisia vaikutuksia ja mahdollisesti useampaa vuotta koskevaa rat-
kaisua tehtäes sä kertautuvia vaikutuksia j a huolehditaan pitkäj åintei-

sestä kunnan menojen ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä koko-
naistalouden tasapainottamisesta.

Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menorakennet-
taan j a I ö ytriä meno s tiästöj ä j al tai I i s ätul oj a.

2) Talousarvion meno- ja tulomåiiirärahojen valtuuston piiätöksen mu-
kaiseen sitowuteen on kiinniteuävä edelleen erityistä huomiota.

Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet:
Lautakuntå Hallitus

l-rl,

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha.lemmetty@j okioinen.fi

Valtuusto
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Toiminnallisten tavo itteiden saavuttami seen on kiinnitettävä erityistä
huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehittiimistä tulee
edelleen j atkaa hallintoelimissä.

Uuden henkilöstön rekryointiin (virkojen ja toimien tä1.ttämiseen)
on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, siitåikin huo-
limafra, ettii uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousarvioon.

Vanhoj en avoimeksi tulleiden toimien j a virkoj en uudelleentä14tämi -

seen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen tai viran auki
j ulistamista. Uudelleentäyttiimisen perusteista j a tarpeesta on annet-
tava riittävä, perusteltu selvitys.

Miiiiräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa ole-
van vakanssin/nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin, kun se on toi-
minnalli sesti aivan välttämätöntä. S ij ai suudet tulee hoitaa ensi sij ai-
sesti sisäisin j eirj estelyin.

Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla miiiiräaikaisia
työntekij öitä (pl. vakinaisen vakanssin sij aisuus) tai r,uokraamalla
työvoimaa.

Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman kun-
nanhallituksen lupaa.

Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaranltayararyhmiin
(esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet jne.) hankin-
nois sa on käytettävä yhteishankintoj a j a puitesopimuksia.

Taloussuunnitelmavuosille hyviiksytyt hankkeet tulee ao. hallin-
toelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta käynnistää
riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta anottavan rahoi-
tuksen maår äaj at. Hanke suunnitelmat tulee pääsäiintöise sti olla hy-
väksyttynåi/hryäksymiskäsittelyssä ennen talousarviokäsittelyä.

Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on erityinen
vastuu talousarvio ssa olevien määråirahoj en riittävyydestä j a toimin-
nan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että miiärärahat riittävät.

Kunnanhallitus påiiittåiä tarviffaessa miiiirärahoj en mahdollisista siir-
toehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aikana taloutta j a
sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten perusteella.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimetl
Lautakunta

LF

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854

iuha,lemm€tfy@jokioinen.fi

Hallitus Våltuusto
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1 0) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hyväk-
symåän talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutettava täsmälli-
se sti talousarvion mukaisina j a täsmälli se sti valtuuston piiättämiin
kohteisiin. Mäiirärahoja ei saa osittainkaan käyttää muihin kohtei-
siin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista jiiä mäararahaa, ei sita
saa käyttiiä mihinkään muuhun.

11) Työntekijiir/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa enintåiiin
kymmeneen ( 1 0) kustannuspaikkaan kuukaudessa/wo dessa. Jakope-
rusteen tulee olla kä1tössä koko toimintawoden ajan. Työnteki-
jän/vhanhaltij an palkkakustannuspaikkoj a ei saa muuttaa kuukausit-
tain, koska tämä aiheuttaa merkittäviin mäiirän manuaalistatyötä, jo-
ka kertautuu palkka- ja taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan
tietoj ärj estelmrin kehitystyöllä saavutettua toimintoj en tehostamista
ja päällekkäisen työn poistoa.

12) Kunnanhallitus voi talousarvior,uoden aikana antaa myös muita toi-
minta- ja täytåintöönpano-otrjeita kulloisenkin tilanteen edellyttämäl-
lä tavalla.

13) Valtuuston hyväksymän uuden kuntastrategian sisältö ja toimen-
piteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnassa ja käyn-
nisttiä niiden täy.tiintöönpano.

Valtuuston asettamana tavoitteena yrnpåiristölautakunnalle on lupa-
asioiden käsittelyaika, lautakunnan myöntiimät luvat 3 kuukautta ja ra-
kennusluvat 3 viikkoa.

Hämeenlinnan pelastuslautakunta on 3.12.2015 vahvistanut Kanta-
Hiimeen pelastuslaitoksen vuoden 2016 kärttösuunnitelman ja inves-
tointisuunnitelman sekä kuntien maksuosuudet. Jokioisten kunnan mak-
suosuus on Jokioisten valtuuston hyvtiksl.tyssä vuoden 2016 talousar-
viossa esitetyn mukainen.

Esityslistan liitteenä nro lll12016 on ympiiristölautakunnan woden
2016 talousarvion ja vuosien 2016-20t9 talousarvion kä1ttösuunni-
telma.
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta Hallitus

lll

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha,lemmetty@j okioinen.fi

Valtuusto
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Ehdotus Ympäristölautakunta paättää

1. hyväksyä ympiiristölautakunnan \uoden 2016 talousarvion ja vuosi-
en 20 I 6 -20 1 8 taloussuunnitelman käyttö suunnitelman liitteen
Ill12016 mukaisesti ja

2. merkitii tietoonsa saatetuksi kunnanhallituksen antamat talousarvion
tiiytäntö önpano -ohj eet.

Påiätös Ympiiristölautakunta hyvåksyi yksimielisesti påiätösehdotuksen.

Pöytäkirjan liite nro 11112016

Pöytåkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoj&: Juha Lemmetty

LV\ Puh' 050-5925E54
j uha.lem metty@jokioinen,fi
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Valtakururallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Ympiiristöministeriö py),ttä Jokioisten kunnan lausuntoa valtakunnalli-
sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista. Näkemyksiä
toivotaan myö s hankkeen yhteydessä laaditusta ympäristövaikutusten
arvioinnista. Lausuntopyynnön kohteena olevat asiakirj at ovat ympåiris-
tömini steriön internet- sil,uilla o soitteessa ym. fi /maisemakuuleminen.

Inventointi on tehty ympäristöministeriön nimittåimän Maisema-alueiden
päivitysinventointien ohj aus- j a arviointiryhmiin (MAPIO) j ohdolla. In-
ventointi si sältää maisema-alueiden aluekuvaukset j a niiden raj ausehdo -

tukset sekä inventoinnin taustamuistion. Viranomaisten suunnitelmien j a
ohjelmien ympiiristövaikutusten arvioinnista annetun lain (2212005) mu-
kainen yrnpäri stöselo stus on esitetty taustamuistion liitteenä.

Inventoinnin tuloksistalaaditaan selvitys, jonka on tarkoitus korvata val-
tioneuvoston vuonna 1999 5 hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden inventointi maankäytt<i- j a rakennuslain ( 1 3 3/ 1 999)
mukaisten valtakunnallisten alueidenkä1ttötavoitteiden tarkoittamana vi-
ranomaisinventointina.

Lausunto pyydetiiän toimittamaan viimei stiiiin 1 5 .3 .20 I 6 ympäristömi-
nisteriön kirjaamoon.

Ympåiristöministeriö esittiiii 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi
maisema-alueiksi. Uusia maisema-alueita on ehdolla 59, mistä suuri osa
sijaitsee Ylä-Lapissa, missä saamelaiskulttuurin j a poronhoidon maise-
makokonaisuudet nostetaan maisemiemme helmien valikoimaan.

Valtioneuvoston periaatepiiätöksen (1995) mukaan Suomessa on nyt 156
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympiiristöministeriön joh-
dolla maisema-alueita on inventoitu r,uosina 2010-2015 (Häme 2011),
ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on
ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana
maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohj aavat säädök-
set ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseu-
dun kuluuurimaisemia, j oiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuuri-
vaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan j a perinteiseen ra-
kennuskantaan. Mai sema-alueilla pyritiiän turvaamaan edustavien j a

elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen
keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukij zirj estelmiin j a maankäyön
suunnitteluun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta

r*p
Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j u ha.le m m etty@.j o kioi nen.Ii

Valtuusto
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Maankäyttö- j a rakennuslakiin si sältyvät valtakunnalliset alueiden käy't-

tötavoitteet edellyttäviit, että maisema-alueet merkitiiåin maakuntakaa-
voihin otrj eeksi alemmanasteiselle kaavoitukselle. Maisema-alueille on

mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita
paikallisen aloitteellisuuden myötä. Maisema-alueiden maisemanhoidol-
le tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät sää-

dökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden måärittely to-
teuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.

Valtakunnalli sesti arvokkailla maisema-alueilla ei ole suoraan oikeudel-
lisia vaikutuksia maankäytöön. Aluee t pitää kuitenkin merkitä maakun-
ta- ja yleiskaavoihin, jolloin aluetta koskevia rajoituksia ja tavoitteita voi
tulla.

Jokioisten kunnan sekä Forssan kaupungin ja Ypäjän kunnan alueelle si-
j oittuva Loimij okilaakson vilj elymaisemat on ehdolla tehtyj en inven-
tointien perusteella valtakunnalliseksi arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Alue on nyt maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Loimij okilaakson
viljelymaisemat muodostavat laajan ja yhtenäisen kulttuurimaiseman, jo-
ta ruosisatoja jatkunut viljely, laidunnus ja kartanotoiminta ovat muo-
kanneet. Alueen asutusrakentees sa on havaittavis sa poikkeuksellisen
monia asutushistoriallisia j a maanj akoihin liittyviä kerrostumia. Loimi-
jokilaakson maatalousmaisemien rakenteeseen j a kehitykseen on vaikut-
tanut etenkin Jokioisten kartano, jonka kartanokeskus muodostaa poik-
keuksellisen monipuolisen rakennetun ympäristön kohteen. Maisema-
alueella on lisäksi rikas esihistorialliselle ajalle saakka ulottuva kulttuu-
riperintö.

Maisema-alueen nykyinen nimi ja arvoluokka on Loimijoen - Jänhijoen
kulttuurimaisemat, maakunnallisesti arvokas. Alue on Jokioisten kunnan
osalla paljon laajempi kuin uusi ehdolla oleva valtakunnallisesti arvokas

maisemarajaus.

Esityslistan oheisaineistona on Loimijokilaakson viljelymaisemat -
maisema-alueen aluekuvaus ja *kartta sekä kartta maakunnallisesti ar-

vokkaasta maisema-aluee sta j a uudesta maisemaraj auksesta

Ympiiristölautakunta päättåiä antaa valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitysinventoinnista seuraavan lausunnon:

Loimij okilaakson vilj elymaisemat on maakunnallisesti arvokas maise-

ma-alue, jota esitetään inventointien perusteella valtakunnalliseksi ar-

vokkaaksi. Loimij okilaakson vilj elymaisemat muodostavat laaj an j a yh-

tenäisen kulttuurimaiseman, j ota vuosisatoj a j atkunut tehokas vilj ely,
laidunnus ja kartanotoiminta Jokioisilla ja Ypäjällä ovat muokanneet.
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Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta

'I .^

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
juha.lemmet§@jokioinen.fi

Hallitus Valtuusto
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Arvokkaan maisema-alueen raj ausehdotus on oikean suuntainen nykyis-
tä maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta suppeampana.
Forssan raj an tuntumassa maisema-alue-ehdotus poikkeaa kapean alueen
osalta juuri lainvoimaiseksi tulleen Jokioisten keskustan ja lähiympäris-
tön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan aluemerkinnästä.

Ympiiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti piiätösehdotuksen.

slvu nro

81

raatos

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirjaimet l
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty

puh.050-5925854
j uha.lemmetty@j okioinen.Ii
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Valtioneuvosto on 18.12.2014, muutos 15.10.201511261, antanut ase-
tuksen eräiden maa- japuutarhataloudesta peräisin olevien piiästöjen ra-
j oittami sesta. Tä11ä asetuksella pannaan tägåintöön vesien suoj elemisesta
maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta
annettu Euroopan yhteis<ij en neuvoston direktiivi (9 1 I 67 6 IETY). Ase-
tuksen tavoitteena on ehkäistii ja viihentää lannan sekä muiden lannoit-
teiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta ai-
heutuvia prästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperinn ja ilmaan.

Asetuksen 8 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpi-
dosta, voidaan kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on viihintäiin 30
prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa, varastoida aumas-
sa. Lannan poikkeuksellinen varastointi ei kuitenkaan korvaa tässä ase-
tuksessa 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle vaadittua lantalaa.

Patteroinnissa, (orgaaniset lannoitevalmisteet), noudatettavia mäåiräyk-
siä:
-auma on sijoitettava kantavalle peltoalueeile ja kaltevalla pellolla liihel-
le pellon yläreunaa
-varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa. Aumaa ei
saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstii, valtaojasta tai talo-
usvesikaivosta eikä alle viiden metrin etiiislydelle ojasta.
-yhteen aumaan on sijoitettava vähintiiiin yhden hehtaarin alalle tai enin-
tään koko lohkolle ja siihen rajoittuville lohkoille levitettävä måiärä or-
gaanista lannoitevalmistetta
-auman pohjalle on levitettävä vähintiiän 20 cm nestettä sitova kerros ja
anma on peitettävä tiiviillä peitteellä.
-varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella
alueella
-aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettiivä viimeis-
tiiän r,uoden kuluffua auman perustamisesta

Poikkeamisesta tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloit-
tamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, j oka tarvittaessa suo-
rittaa tarkastuksen. Kunnan ympåiristönsuojeluviranomaisen tulee vuosit-
tain raportoida edellä tarkoitetuista ilmoituksista elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle.
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Patterointi-ilmoitukset

Ymla § 3
28.t.2016

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta

ttO

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uhå.lemmetty@jokioinen.fi

Hallitus Valtuusto
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Tehdyt ilmoitukset
-Mari ja Heikki Klemelä Saartenkuja 220 31630 Minkiö
-Jussi Heikkilä Kiipunmäentie 8 31600 Jokioinen

Ehdotus Ympiiristölautakunta merkitsee tehdyt patterointi-ilmoitukset tietoonsa
saatetuksi.

raatos Ympiiristölautakunta hyvdksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöläkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta llallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty

. t*Q Puh' 050'5925854
juha.lemmetty@jokioinen.fi
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Viranomaisten pöytiikirjat j a påiätökset

Ymla § 4
28.1.2016 Rakennustarkastaja on myöntän1.t seuraavat rakennusluvat:

07.12.2015
- Raatikainen Katja ja Vesa, käyftötarkoituksen muutos
-Sundholm Ilkka, EPDM -lietealtaan rakentaminen
18.t2.201s
-Genencor International Oy, kattilalaitoksen savupiipun purkaminen,
purkamislupaa ei myönnetty
-Fm-Mestarihalli, tuotantorakennuksen laaj entaminen
-Koistinen Kirsi ja Aaltonen Jyrki, konesuojan rakentaminen
-Granath Maarit ja Santala Veli-Matti, käyttötarkoituksen muutos, va-
paa-ajan asunnon muutos asuinrakennukseksi
11.1,.2016
-Siiki Jyri, omakotitalon rakentaminen
-Siiki Jyri, pihasaunan rakentaminen

Rakennustarkastaj a on käsitelly seuraavat ilmoitukset :

08.t2.20t5
-Heinonen Juha-Matti, puuvaraston rakentaminen
-Jokioisten kunta, frisbeegolfradan laajentaminen

Ehdotus Ympiiristölautakunta päättieämerkitä edellä esitellyt viranomaisten pöy-
tzikirjat ja piiätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan vi-
ranomaisten pöyttikirjoissa ja piiätöksissä olevia kuntalain 51 §:n mukai-
sen otto-oikeuden piiriin kuuluvia påiätöksiä ei oteta lautakunnan käsitel-
täviiksi.

Påiätös Ympiiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti piiätösehdotuksen.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta Hallitus Yaltuusto Lisätietoja: Juha Lemmetfy

' {) Puh' 050-5925854L I juha,lemmetty@jokioinen.{i



Jokioisten kunta
Ympiiristölautakunta
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llmoitusasiat

Ymla § 5
28.1.2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-testausseloste 15-209 48 2.12.2015 verkostovesi, Särkilammi ja Rehti-
järvi
-testausseloste 1 5-20949 2.12.2015 raakavesi Såirkilammi ja Rehtijärvi
-kirj enro 97 6 I 1 5 Vuosiyhteenveto Vaulammin kaatopaikan kuormitus j a
vesistötarkkailusta wosilta 2013 - 2015
-julkaisunro 746 Loimijoen yhteistarkkailu, Pohjaeläimistö ja sedi-
mentin metallipitoisuudet 2014

Tapio
-raportti nro 3 Metsätalouden niikökulmia yleiskaavamerkintöihin ja -
mii2iräyksiin sekä maisematyölupaan

Hämeen ELY -keskus
-lausunto 26.fi .2A15 HAMELY 1213512015 ruoppausilmoitus, Särki-
lammi Jokioinen
-lausunto 9 .12.201 5 HAMELY 12233 I 20 L 5 ruoppausilmoitus, Särki-
lammi Jokioinen
-ilmoitus 9.12.2015 HAMELY l2300lz0rs FM-Mestarihalli oy, jätrei-
den hyödyntäminen maarakentamisessa merkitseminen ympäristönsuoj e-
lun tietoj iirj e stelmåiän

Ramboll
-raportti Stl Biofuels Oy, Jokioisten bioetanolilaitos, ympiiristömelu-
mittaus

Ehdotus Ympäristölautakunta päältitämerkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tie-
toonsa saatetuiksi.

raatos Ympåiristölautakunta hyvåiksyi yksimielisesti piiätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty
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