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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Kanerva Jyrki, pj. 
Heikkilä Timo 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Okkonen Petri, varajäsen 
Esala Martti, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 173–174 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Ursula 
Mansikka ja Niina Stenberg. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jyrki Kanerva Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 11.10.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Ursula Mansikka Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 14.10.–4.11.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Jokioisten keskustan asemakaavamuutos, Ajokujan alue 
 
Tela § 36 
19.6.2019 Tavoitteena laatia Jokioisten keskustaan, Keskuskadun ja Kenttä-

tien risteyksen eteläpuolelle Ajokujan alueelle, kortteleille 91, 97 
sekä niihin liittyville katu- ja torialueille asemakaavamuutos. 

 
 Työn sisältö perustuu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätök-

seen (1.3.2019), jolla se on kumonnut osittain kunnanvaltuuston 
16.5.2018 § 54 hyväksymän keskustan asemakaavan muutoksen. 
Kumoaminen koskee hyväksytyn asemakaavan Ajokujan katualu-
etta, korttelin 100 tontteja 8 ja 9 sekä korttelia 91. Muilta osin 
kunnanhallitus on määrännyt kaavan tulemaan voimaan MRL 201 
§:n mukaisesti. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on lähettänyt 20.5.2019 päivätyn tarjouksen 

Keskustan asemakaavan muutoksesta Ajokujan alueelle. Kaavan 
laatimisen henkilötyön kustannukset ovat 8 900 euroa (alv 0 %). 

 Suunnittelutyö tehdään aikapalkkiolla Forssan seudun puitesopi-
muksen mukaisin tuntiveloitushinnoin. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut Keskustan asemakaavan muu-

toksesta 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS), joka on esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushank-

keen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat vai-
kuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutusta arvioidaan työn 
aikana. 

 
 Kaava-alueen pinta-alaa on tarkistettu, uusi pinta-ala on 1,29 ha. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 
 

1. hyväksyä tehdyn suunnittelutarjouksen, 
2. hyväksyä 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-

telman kaavoitustyön pohjaksi, 
3. hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäväksi MRL 63 §:n mu-

kaisesti Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle, 
kunnan Internet-sivuille sekä Jokioisten kirjastoon, 
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4. pyytää viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti. 

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
   
  - - - - - - - - 
 
Tela § 38 
28.8.2019  Keskustan asemakaavamuutoksesta, Ajokujan alue, on MRL 62 
  §:n ja MRA 30 §:n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen  
  suoritettu. 
 
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 
  nähtäville ajalle 27.6.-26.7.2019 kunnan Internet-sivuille sekä 
  Jokioisten kunnan kirjastoon. Samalla asetettiin nähtäville 
  MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
  Asiasta kuulutettiin 27.6.2019 Forssan Lehdessä ja kunnan 
  Internet-sivuilla. Lisäksi 2.7.2019 pyydettiin lausunnot seuraavilta 
  tahoilta: Hämeen Ely-keskus, Hämeen liitto, Lounea Palvelut Oy,  
  Jokioisten kunnan terveystarkastus (FSHKy), rakennusvalvonta ja 
  ympäristönsuojelu, Jokioisten kunnan sivistysosasto, Jokioisten  
  Yrittäjät ry, Forssan Verkkopalvelut Oy, kehitysinsinööri, kunnan- 
  insinööri, Elenia Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Loimi- 
  Hämeen Jätehuolto Oy sekä Osuuskauppa Hämeenmaa. 
  Lausunnot piti jättää 9.8.2019 mennessä. 
 
  Lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Oy ja 
  Hämeen Ely-keskus. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayh- 
  tymän lausunto saapui 26.8.2019, yhtymähallitus kokousti 
  26.8.2019. Yhtään mielipidettä ei jätetty. 
 
  Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 16.8.2019 
  päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
  Ehdotusaineisto sisältää Jokioisten keskustan asemakaava- 
  muutosta, Ajokujan alue, koskevan kaavaselostuksen, osallistu-
  mis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavan seurantalomakkeen, 
  poistuvan asemakaavan sekä kaavakartan. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta  

- toteaa, että on valmistellut Jokioisten keskustan asemakaa-
vamuutoksen, Ajokujan alue, ehdotusvaiheeseen asti sekä  

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 150 
2.9.2019 Esityslistan oheismateriaalina on asemakaavakartta, osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma, poistuva kaava, seurantalomake ja 
16.8.2019 päivätty kaavaselostus. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on 26.8.2019 
antanut asemakaavan muutosta koskevan lausuntonsa. Se tote-
aa, että sillä ei ole huomautettavaa esitetystä keskustan asema-
kaavan muutoksen kaavaluonnoksesta.  

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
  

1. merkitä FSHKY:n lausunnon tiedoksi, ja 
2. asettaa Ajokujan aluetta koskevan Jokioisten keskustan ase-

makaavamuutoksen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - 
Kh § 173 
7.10.2019 Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.9.–4.10.2019. Kaavaehdotuksesta 

ei jätetty lausuntoja eikä muistutuksia. Esityslistan liitteenä (liite 
15/2019) on keskustan asemakaavan muutosta koskeva kaava-
selostus, kaavakartta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pois-
tuva kaava ja asemakaavan seurantalomake. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 

edellä selostetun keskustan asemakaavan muutoksen, joka kos-
kee Jokioisten keskustan kortteleita 91 ja 97 sekä näihin liittyviä 
katu- ja torialueita. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Koukkarinkujan ja Perttulinpolun kadun ja vesihuollon saneeraussuunnittelu  
 
Kh § 174 
7.10.2019 Koukkarinkujan ja Perttulinpolun kadun ja vesihuollon saneerauk-

seen on vuoden 2019 talousarviossa varattu määrärahaa inves-
tointiosassa eri menokohdille seuraavasti: 

 
- 009402 muut tiet 50 000 € 
- 009461 viemäriverkon saneeraus n. 5 000 €  
- 009451 vesijohtoverkon saneeraus 10 000 € 

  
 Tekninen osasto on kilpailuttanut Koukkarinkujan ja Perttulinpolun 

kadun ja vesihuollon saneeraussuunnittelun.  
 
  Suunnittelutehtävään kuuluu laatia Perttulinpolulle ja Koukkarin-

kujalle vesihuollon ja kadun saneeraussuunnitelmat sekä suunni-
tella hulevesien johtaminen kustannukset huomioon ottaen. Ka-
duille ei suunnitella kevyen liikenteen väyliä.  

 
 Tarjouspyyntöaineisto lähetettiin sähköpostitse 18.9.2019 seuraa-

ville yrityksille: 
 

- Destia Oy 
- Sweco Ympäristö Oy 
- Pöyry Finland Oy 
- FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
- Ramboll Finland Oy 
- WSP Finland Oy 

 

  Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 1.10.2019 kello 12 mennessä. 
  Määräaikaan mennessä tarjouksen toimitti viisi yritystä.  
 
  Valintaperusteena on halvin kokonaishinta. Suunnittelutyön tulee 
  olla valmis joulukuun 2019 loppuun mennessä.  
 
  Esityslistan oheismateriaalina ovat tarjousten avauspöytäkirja ja 
  vertailutaulukko. 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus 
 

1) päättää hyväksyä Destia Oy:n tarjouksen, summaltaan 
19 780,00 € (alv 0 %), ja 
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2) oikeuttaa teknisen osaston tekemään ko. suunnittelutyöstä kir-

jallisen sopimuksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 7.10.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 173 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 174 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 174 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 174 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
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: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

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 §). 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


   

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. 


