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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Jokioisten keskustan Ajokujan 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 muutos koskee Jokioisten keskustaajaman Ajokujan varrella sijaitsevia kortteleita 

91 ja 97 sekä näihin liittyviä tori- ja katualueita. Alue sijoittuu Keskuskadun (maantie 2804) ja 

Kenttätien risteyksen eteläpuolella. Alueen pinta-ala on noin 1,29 hehtaaria. 

 

 
Suunnittelualueen sijainti. Taustakartta © Maanmittauslaitos 2019 
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaavoitus 

Jokioisten kunnan alueella maakuntakaavan laatimisesta vastaa Hämeen liitto. Alueella voimassa 

oleva Kanta-Hämeen maakuntakaava sai lainvoiman 28.12.2007, kun korkein hallinto-oikeus 

(KHO) antoi päätöksensä kaavasta jätetyistä valituksista. 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan 11.6.2012. Ympäristö-

ministeriö vahvisti kaavan 2.4.2014. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja 

yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen 

huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei käsitellä kaikkia maankäytön kysymyksiä vaan se 

täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa. 

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan muutoksitta kokouksessaan 1.6.2015. 

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016. Vaihemaakuntakaava 

käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityisesti 

tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen 

aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista. 

 

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

 

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

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Maakuntakaava 2040 kaavaehdotuksen kokouksessaan 27.5.2019. 

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

maakunnan. Voimaan tullessaan tämä maakuntakaava korvaa kaikki aiemmat Kanta-Hämeen 

maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakunta-

kaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan. 
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Maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). 

Keskuskadun varteen on osoitettu ohjeellinen uusi pääviemäri ja vesijohtolinja. Kaava-alue 

rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Jokioisten kartano ja 

Loimijokilaakson viljelymaisemat). 

 

 
Ote Maakuntakaava 2040 

Yleiskaavoitus 

Jokioisten keskustan ja lähiympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 17.12.2015 § 55 ja saanut lainvoiman 27.1.2016. 

 

 
Ote Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavasta. 
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Kaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C), jonka määräys on 

seuraava: Alue on asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa 

keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, ja myymälätiloja. Alueelle saa 

sijoittaa korkeintaan kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden yhteismitoitus ei voi ylittää 10 000 

kerrosalaneliömetriä. 

Suunnittelualueen pohjois- ja lounaisosiin on osoitettu kevyen liikenteen väylät. 

Asemakaavoitus 

Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat (ent. rakennuskaavat): 

o Kortteli 91 Tori-Linja-autoasema, vahvistettu 31.10.1986 (nro 59) 

o Keskusta 2 rakennuskaavan muutos, vahvistettu 28.12.1987 (nro 62) 

o Keskustan asemakaava, tullut osittain voimaan 9.4.2019 kunnanhallituksen päätöksellä 

1.4.2019 

Kortteli 91 on osoitettu linja-autoaseman sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (LAKL-

1). Korttelin lounaisreunaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, jolla huoltoajo 

on sallittu (Keskuskuja). Korttelialueen eteläpuolelle on osoitettu torialue, jonka läpi on osoitettu 

ajoyhteys Koulutien ja Ajokujan välille. Kortteli 97 on osoitettu yleisten rakennusten 

korttelialueeksi (Y), jonka kaakkoisosaan on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle 

varattu tie (Kenttäpolku). 

 

 

Vasemmalla ote asemakaavatilanteesta. Oikealla ote Keskustan asemakaavan muutoksesta, 

(hyväksytty 16.5.2018, kumottu alue osoitettu sinisellä). Nyt laadittavan kaavan rajaus punaisella. 
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Osa suunnittelualueen kaduista kuuluu Jokioisten keskustan asemakaavan muutosalueeseen, 

joka on hyväksytty 16.5.2018. Suunnittelualue sisältyi em. keskustan asemakaavan muutokseen, 

mutta osalta suunnittelualuetta kaavan hyväksymistä koskeva päätös kumottiin Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuden päätöksellä (1.3.2019). Lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen 

korttelialuetta (AO), asuin- ja liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), lähivirkistysaluetta 

(VL) sekä yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). 

2.2 Maanomistus 

Suunnittelualue on osittain kunnan ja osittain yksityisessä omistuksessa. 

2.3 Suunnittelualueen ominaisuudet 

Suunnittelualue on rakennettu. Ajokujan pohjoispuolella Keskuskadun varressa sijaitsee S-

market. Marketin ympäristö koostuu pysäköintialueista sekä pienestä torista ja kääntöalueesta. 

Ajokujan eteläpuolella sijaitsee kaksi pientaloa ja entinen kunnanlääkärintalo Toimela. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisosastaan Kenttätiehen ja eteläosistaan Koulutiehen. 

2.4 Perusselvitykset 

Aiempien kaavojen, yleiskaavoituksen ja maakuntakaavan laadinnan yhteydessä alueelta 

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

huomioidaan kaavan laadinnassa.  

2.5 Muut lähtökohdat 

Työn sisältö perustuu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen (1.3.2019), jolla se on 

kumonnut osittain kunnanvaltuuston 16.5.2018 (§ 54) hyväksymän keskustan asemakaavan 

muutoksen. Kumoaminen koskee hyväksytyn asemakaavan Ajokujan katualuetta, korttelin 100 

tontteja 8 ja 9 sekä korttelia 91. Muilta osin kunnanhallitus on määrännyt kaavan tulemaan 

voimaan MRL 201 §:n mukaisesti. 

Kunta on tehnyt kaavoituspäätöksen 18.3.2019 (§ 53). Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan kesällä 2019.  

2.6 Pohjakartta 

Asemakaavan muutos laaditaan numeerisessa karttakoordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 

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

3 ALUSTAVAT TAVOITTEET 

Nyt laadittavan asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keskustan asemakaavan 

muutoksessa (hyväksytty 16.5.2018) esitettyjen liikennejärjestelyiden mahdollistaminen sekä 

määritellä ja huomioida Ajokujan korttelien kehittämistarpeet. 
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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 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
- Hämeen liitto (tarvittaessa) 

 

Yhdyskuntatekniikka: 

- Vesihuolto ja viemäröinti (vesilaitos) 
- Sähkö- ja puhelinyhtiöt 
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7 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

7.1 Aloitus 

- Kunta teki päätöksen asemakaavan laadinnasta 18.3.2019. 
- MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu kesäkuussa 

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

ilmoituslehdissä. Samalla ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
- OAS lähetetään viranomaisille tiedoksi ja se pidetään nähtävillä kaavan laadinnan ajan. 

7.2 Luonnosvaihe 

- Kaavaluonnos valmistuu kesäkuussa 2019. 
- Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten valmisteluaineisto (kaavaluonnos) asetetaan 

nähtäville (MRL 62 §; MRA 30 §). 
- Kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi. Tarvittaessa pyydetään lausunnot. 
- Mahdollisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan tarvittaessa vastineet. 
- Tarvittaessa vastineet käsitellään ja ne otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. 

7.3 Ehdotusvaihe 

- Kaavaehdotus valmistuu arviolta syksyllä 2019. 
- Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen. 
- Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivää, jonka aikana kunnan jäsenillä ja 

osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta (MRL 65 §; MRA 27 §) 
- Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittaessa lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. 
- Mahdollisiin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet.   
- Kaavaa tarkennetaan tarvittaessa vastineiden perusteella. 

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 

Jouni Kiimamaa  

puhelin: 0400 844 840 

osoite: Uudenmaankatu 19 A, 20700 Turku  

sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi 

 

Turussa 14.6.2019, tark. 16.8.2019  

Sweco Ympäristö Oy  

 


