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Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:  Rutalahden yleiskaavan laajennus  
Kunta: Joutsa (172) 
Tilat:  Osa tilasta Joki-Jussila 172-419-3-74 
 
    
Yhteystiedot: 

 

Joutsan kunta  
  

Tekninen johtaja  
Juha-Matti Näykki 
 s-posti: juha-matti.naykki@joutsa.fi  
puh: 0400 646 848   
 
Kaavan laatija 
 

Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa   
Yhteyshenkilö: Arto Remes 
Sibeliuksenkatu 11 B 1, 13100 HÄMEENLINNA 
puh: 040 162 9193 
s-posti: arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi 
 
 

Suunnittelualueen sijainti ja nykyinen maankäyttö  
 

Yleiskaavan laajennus koskee Joutsan kunnan Rutalahden kylän eteläosassa tilalla Joki-
Jussila 172-419-3-74 sijaitsevan vuokratontin aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,2 ha 
(Kuva 1). Alueelta on matkaa Joutsan kirkonkylälle n. 35 km.    
 
Suunnittelualueelle on rakennettu vuonna 1986 vuokratontille myönnetyn rakennusluvan mu-
kaisesti asuinrakennuksen perustukset. Rakentaminen on keskeytynyt vuonna 1987. Perus-
tusten lisäksi alueelle oli ehditty rakentamaan tie ja porakaivo sekä tehdä maanrakennus- ja 
louhintatöitä.   
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus (punainen viiva)   
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Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet  
 

Kaavoituksessa on kyse yleiskaavan laatimisesta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 
23.2.2011 liittyen. KHO purki Leivonmäen kunnanvaltuuston päätöksen Rutalahden yleiskaa-
van ja Rutajärven rantayleiskaavan osittaisen muutoksen hyväksymisestä Joutsan kunnan Ru-
talahden kylän Joki-Jussilan tilalla 172-419-3-74 sijaitsevan vuokra-alueen osalta ja palautti 
tämän kaava-alueen osan uudelleen valmisteltavaksi. Kaavoitusta jatketaan kaavaehdotus-
vaiheesta asettamalla kaavaehdotus tältä osin uudelleen yleisesti nähtäville. 
 
Yleiskaavan laajennuksen tarkoituksena on laatia yleiskaava KHO:n päätöksellä uudelleen 
valmisteltavaksi palautuneelle Joki-Jussilan tilan 172-419-3-74 vuokra-alueelle. Kaavan tavoit-
teena on osoittaa vuokratontin alue Rutalahden yleiskaavassa käytetyn kaavamerkintäteknii-
kan mukaiseksi omakotitalojen korttelialueen rakennuspaikaksi. 

 
 
Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista.  
 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on tullut voi-
maan 1.4.2018. 
 
Lisätietoja ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: 
https://www.ymparisto.fi/fi-
fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Maankayton_suunnittelujarjestelma/Valtakunnalliset_alueidenka
yttotavoitteet 
 
Maakuntakaava 
 

Joutsan kunnan alue kuuluu Keski-Suomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksy-
män ja 26.1.2018 voimaan tulleen Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan alueeseen.  
 
Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa osoitetulla matkailun ja virkistyksen vetovoima-

alueella ( ). Rutalahden kylän läpi kulkeva maantie 6134 on osoitettu maakuntakaavassa 
maisema- /matkailutieksi. 
 

 
 
Kuva 2. Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on esitetty punaisella ympyrällä.   
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Yleiskaava 
 
Rutalahden kylällä on voimassa Leivonmäen kunnanvaltuuston 17.9.2007 hyväksymä ja 
8.4.2010 voimaan tullut Rutalahden yleiskaava ja Rutajärven rantayleiskaavan osittainen 
muutos (Kuva 3). Yleiskaava ei kuitenkaan ole voimassa Joki-Jussilan tilalla 172-419-3-74 si-
jaitsevalla vuokra-alueella, jonka osalta kaava palautui uudelleen valmisteltavaksi 23.2.2011 
KHO:n päätöksellä. 
 
Joki-Jussilan tilan 172-419-3-74 alue on osoitettu yleiskaavassa suunnittelualuetta (vuokra-
aluetta) ympäröiviltä osin maa- ja metsätalousalueeksi, joka sisältää erityisiä luontoarvoja 
(M2) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, joka sisältää erityisiä maisema-arvoja (M3). Yleis-
kaavan kaavamääräyksen mukaan M2- alueen luontoarvot perustuvat erilliseen luontoselvi-
tykseen. Luontoarvot tulee ottaa huomioon metsätaloudellisia toimenpiteitä suunniteltaessa ja 
suoritettaessa. M2- alueen rakennusoikeus on kaavamääräyksen mukaan siirretty kaavan ra-
kennuskortteleihin. Yleiskaavan kaavamääräyksen mukaan M3- alueen luontoarvot perustu-
vat sijainnista johtuviin maisemakokonaisuuksiin. M3- alueen metsänkäsittelyssä tulee nou-
dattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia rantametsien käsittelyohjeita. M3- alueen 
rakennusoikeus on kaavamääräyksen mukaan siirretty kaavan rakennuskortteleihin. Lisäksi 
suunnittelualueen eteläpuolelle on osoitettu yleiskaavassa luonnonsuojelulain nojalla suojelta-
van alueen aluevaraus (SL-1).  Joki-Jussilan tilan 172-419-3-74 alueella on myös ranta-
vyöhykkeen rajan viivamerkintä. Merkinnällä on osoitettu rantavyöhyke, jolla rakennustoimin-
taa säädellään MRL 72 § mukaan. Vyöhykkeen lomarakennusten rakennusoikeus on siirretty 
erikseen osoitettuihin lomarakennusten kortteleihin. 
 
Välittömästi suunnittelualueen (vuokra-alueen) pohjoispuolelle on yleiskaavassa osoitettu yksi 
vanha ja yksi uusi omakotitalojen korttelialueen rakennuspaikka (AO) sekä rakennuspaikoille 
johtavan ohjeellisen yksityistien kaavamerkintä.  

 
Kuva 3. Ote Rutalahden osayleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty 
punaisella viivalla. 
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Rakennusjärjestys 
 

Joutsan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012. 
 

Aiemmat päätökset, selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

�  KHO:n päätös 23.2.2011 (Diaarinumero 2881/1/09), joka purki Rutalahden yleiskaavan hy-
väksymispäätöksen Joki-Jussilan tilalla 172-419-3-74 sijaitsevan vuokra-alueen osalta ja kaa-
va palautui tältä osin uudelleen valmisteltavaksi.  
 
 

�  Kaavan laatimisessa tukeudutaan olemassa oleviin mm. Rutalahden yleiskaavaa varten laa-
dittuihin selvityksiin. Uusia selvityksiä ei ole tarpeen laatia. 

 
 
 

� Kaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston rasterimuotoista 
peruskarttaa tai vektorimuotoista maastotietokantakarttaa sekä pohjakartan kiinteistöraja-
aineistona Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston kiinteistörekisterikarttaa. Kaava laaditaan 
mittakaavassa 1:5000.   
 
 

Vaikutusalue 
 

Kaavan välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat suunnittelualueen lisäksi Joki-Jussilan tilan 
172-419-3-74 kaava-alueeseen kuuluvan palstan alue sekä Joki-Jussilan tilan ko. palstaan ra-
jautuvien naapuritilojen alueet. 
 
    

Osalliset (MRL 62 §) 
 

1. Naapuritilojen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa 

 
2. Viranomaiset, kunnan hallintokunnat ja naapurikunnat 
- Keski-Suomen ELY -keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen 

pelastuslaitos 
- Joutsan kunnan hallintokunnat 
- Naapurikunnat: Jyväskylä 
 
3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
 
 
 

Kaavaprosessi 
 

Vireilletulo- ja valmistelu-
vaihe ja kaavaehdotusvaihe 
osana Joutsan kunnan poh-
joisosien rantayleiskaavaa 
ja Rutajärven rantaosayleis-
kaavan kumoamista   

• Tilan 172-419-3-74 aluetta koskevan vuokratontin alu-
een yleiskaavaa valmisteltiin KHO:n päätöksen 
23.2.2011 jälkeen aluksi osana Joutsan kunnan pohjois-
osien rantayleiskaavaa ja Rutajärven rantaosayleiskaa-
van kumoamista, joka oli luonnoksena nähtävillä 24.5. – 
29.6.2012 ja ehdotuksena nähtävillä 4.6. - 4.7.2014. Ti-
lan 172-419-3-74 aluetta koskevan vuokratontin alue 
erotettiin tämän jälkeen erilliseksi Rutalahden yleiskaa-
van laajennukseksi 

Yleiskaavan laajennuksen 
kaavaehdotusvaihe 1 

• Kaavaehdotuksen valmistelu 
• Kaavaehdotuksen hallinnollinen käsittely kunnassa 
• Kaavaehdotus nähtävillä  
• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä oli mahdollisuus 

tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä 
oloaikana, kaavaehdotuksesta esitettiin yksi muistutus 

• Viranomaislausunnot; Keski-Suomen ELY- keskus antoi 
lausunnon kaavaehdotuksesta 
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Yleiskaavan laajennuksen 
kaavaehdotusvaihe 2 

• Kaavaehdotuksen 2 valmistelu 
• Kaavaehdotuksen 2 hallinnollinen käsittely kunnassa 
• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 
• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus 

tehdä kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus nähtävillä 
oloaikana 

• Viranomaislausunnot  
• Tarvittaessa viranomaisneuvottelu 

Hyväksymisvaihe 
 

• Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen 
• Kunnan hallinnollinen käsittely: Yleiskaavan laajennuk-

sen hyväksyminen 
• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mah-

dollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hal-
linto-oikeuteen 

 
 
 

Tiedottaminen 
 

Yleiskaavan vaiheista kuulutetaan / tiedotetaan Joutsan Seutu- lehdessä sekä Joutsan kun-
nan internet- sivuilla. Lisäksi tilan Joki-Jussila 172-419-3-74 omistajalle, tilan Joki-Jussila 172-
419-3-74 vuokra-alueen vuokraoikeuden haltijalle sekä suunnittelualueeseen rajautuvien naa-
puritilojen maanomistajille lähetetään tiedostuskirje. 
 
 

Arvioitavat vaikutukset 
 
 

ARVIOITAVAT TEKIJÄT 
 

SISÄLTÖ 
Ympäristövaikutukset - Luonnonympäristön- ja maiseman arvot 

- Luonnon- ja vesiensuojelu 
- Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- Rakennetun ympäristön arvot  

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
Yhdyskuntarakenne - Tukeutuminen olevaan yhdyskuntarakenteeseen 

- Tiestön rakentamistarve, liikennemäärät 
- Yhdyskuntatekniikan järjestäminen 

 

 

Aikataulu 
 

 

TYÖVAIHE 
 

AJANKOHTA 
 

Kaavaehdotus 1 nähtävillä 7.4. - 6.5.2016 

Kaavaehdotus 2 nähtävillä Tavoite 02-04/2020 

Kaavan hyväksyminen Tavoite 05-06/2020 

  
 
Yhteystiedot ja palaute 

 
Yleiskaavan suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan Hämeenlinnan 
toimisto. Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee nähtävillä oloaikana osoittaa Joutsan kunnan 
tekniselle lautakunnalle ja toimittaa osoitteella Joutsan kunta, Länsitie 5, PL 20, 19650 JOUT-
SA tai sähköpostitse kirjaamo@joutsa.fi 
  
Ympäristönsuunnittelu oy         Joutsan kunta 

      
Arto Remes, maanmittausinsinööri (AMK)   Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki 
arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi  juha-matti.naykki@joutsa.fi 
puh. 040 162 9193   puh. 0400 646 848 

   
  

 
  
   

  


