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KESKI-SUOMEN ELY- KESKUKSEN LAUSUNTO 21.6.2016 RUTALAHDEN YLEISKAAVAN LAA-

JENNUKSEN EHDOTUKSESTA 8.2.2016 
 

Pyydettynä lausuntonaan ELY- keskus toteaa, että lausuntopyynnön kohteena olevan  tilan  172-

419-3-74  aluetta  koskeva  osa  Rutalahden yleiskaavaa  on ollut  aiemmin osana Joutsan  kun-

nan pohjoisosien rantayleiskaavaprosessia, josta se on nyt erotettu erilliseksi Rutalahden yleis-

kaavan laajennukseksi. Tämä tulee kaavaprosessin selkeyden vuoksi tuoda esille kaavaselostuk-

sessa, koskien mm. valmisteluvaiheen nähtävilläoloa sekä kuulutuksia. 

ELY- keskus em. pohjoisosien rantayleiskaavasta 30.9.2014 antamansa lausunnon yhteydessä ot-

tanut kantaa tähän laajennukseen ja todennut, että laajennusta ei edelleenkään oltu perusteltu 

muutoin kuin kertomalla KHO:n kumoamispäätöksen perustelut. 

Lisäksi em. ELY- keskuksen lausunnossa todettiin seuraavaa: Rutalahden yleiskaavan laajen-

nukselta  puuttuvat   taustaselvitykset  ja perustelut. Kaavaselostusta tulee täydentää ainakin Ru-

talahden yleiskaavan mitoitusperiaatteilla sekä kaavan laajennuskohtaa koskevilla otteilla sen 

muista selvityksistä.  Kaavan perustelemiseksi tulee suorittaa maisema- ja mitoitustarkastelu, 

arvioida laajennuksen   maisemaan ja muuhun yhdyskuntarakenteeseen sopeutumista sekä 

maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista. Myös Rutalahden kaavakartta tulee esittää 

mittakaavassa ja todistaa kunnanvaltuuston päätöksen mukaisiksi, eikä osana kaavaselostusta 

kuten sen kohdassa 2 mainitaan. 

ELY- keskus on antanut tämän jälkeen 6.8.2015 sähköpostilla tarkempaa ohjausta liittyen kaa-

van osallisten esittämiin mielipiteisiin ja todennut, että mikäli kuulemisissa tulee eriäviä mielipi-

teitä rakennusoikeuden osoittamisesta, asia tulisi ratkaista ensisijaisesti kaavan mitoitusperiaat-

teiden sekä ympäristön. maiseman ja luonnonolosuhteiden perusteella. Huomiota pitää myös 

kiinnittää siihen onko Rutalahden yleiskaavassa osoitettu rakennuspaikoiksi tilat tai erottamat-

tomat määräalat, joille on myönnetty rakennuslupa, joka on rauennut. 

Pelkkä ote 17.9.2007 Leivonmäen kunnanvaltuuston hyväksymä Ruta- lahden yleiskaavan selos-

tuksesta ei riitä tämän kaavan selostukseksi. Kaavaselostusta tulee täydentää siten, että em. nä-

kökohdat on selvitetty siten kuin kaavan vaikutukset tulee selvittää sekä arvioida, jotta kaavarat-

kaisu voidaan niihin nojautuen perustella.  Kaavakartta tulee esittää mittakaavassa. 

 

Kaavaehdotuksen nähtäville asetetun aineisto ei siten täytä MRL 39 § sisältövaatimuksia eikä 

sen selostus MRA 17 §:n sisältövaatimuksia. 

 

Vastine: 

 ELY- keskuksen lausunto huomioidaan yleiskaavan laajennuksen kaavaehdotuk-

sen 2. valmistelussa laatimalla kaavasta oma mittakaavassa esitettävä kaavakartta 

ja tätä yleiskaavan laajennusta koskeva kaavaselostus. Kaavaehdotus 2 laaditaan 

voimassa olevan Rutalahden yleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusten mukai-

sesti ja MRL 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimukset huomioiden sekä kaavaselostus 

MRA 17 §:n sisältövaatimusten mukaisesti. 
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