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Tunnistetiedot 
 

Kaavan nimi:  Joutsan rantayleiskaavan muutos  
Kunta: Joutsa (172) 
Tila:  Osa tilasta Kallioniemi 172-411-1-5 
    
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  
 

Rantaosayleiskaavan muutos koskee osaa Joutsan kunnan alueella sijaitsevan tilan Kallio-
niemi 172-411-1-5 alueesta. Alueelta on matkaa Joutsan kirkonkylälle n. 15 km. Suunnittelu-
alue sijaitsee Pappisten kylässä, Jääsjärveen kuuluvan Puttolanselän pohjoispäässä. 
 
Suunnittelualue on ollut opetustoiminnan käytössä. Alueella on toiminut Pappisten alakoulu 
vuoteen 2005 saakka, jolloin koulun toiminta on lakkautettu. Koulun lakkauttamisen jälkeen ky-
läyhdistys vuokrasi koulun tiloja vuoteen 2019 saakka järjestäen siellä kokouksia, kursseja, 
juhlia, majoitusta ja leirejä. Tilojen vuokraus on päättynyt ja kunta on myynyt koulun kiinteistön 
2021. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee entinen koulurakennus ja piharakennus. Koulurakennus on val-
mistunut vuonna 1899, jonka jälkeen rakennusta on peruskorjattu ja muunneltu toiminnallisesti 
useaan otteeseen. Rakennuksen kerrosluku on 1,5 ja kerrosala 470 m2. Piharakennuksen ala 
on n. 113 m2. Lisäksi alueella sijaitsee uimaranta. 

 
Voimassa olevassa rantayleiskaavassa alueelle on osoitettu opetustoimintapalvelujen alueena 
(YO). Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu kyläkouluja ja kylän muita julkisia palvelu-
ja varten. 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen likimääräinen sijainti maastokartalla sinisellä viivalla. 
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Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet  
 

Suunnittelualueella on toiminut Pappisten alakoulu vuoteen 2005 saakka, jolloin koulun toimin-
ta on lakkautettu. Joutsan kunnalla ei enää ollut tarvetta Pappisten entiselle koululle opetus-
toiminnassa tai muussa käytössä, minkä vuoksi kunta on myynyt koulukiinteistön ja kiinteistö 
on nykyisin yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Pappisten 
entisen koulun alueen vanhentunut julkiseen rakentamiseen tarkoitettu opetustoimintapalvelu-
jen alueen käyttötarkoitus asumiskäyttöön.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintapalvelujen aluevaraus (YO) pientalo-
valtaisen asuntoalueen rakennuspaikaksi, jolla sallitaan myös ympäristöhäiriötä aiheuttamaton 
pienyritystoiminta. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös poistaa alueelta uimarannan kaa-
vamerkintä. 
 
Kaavamuutos laaditaan käyttäen soveltuvin osin voimassa olevan rantayleiskaavanmerkintä- 
ja määräystekniikkaa. 
. 

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 kuuluu maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvaan alueeseen (Keski-Suomen 
strategiaa painottava maakuntakaavamerkintä). Suunnittelualueen läheltä kulkeva seututie 
610 on osoitettu seututienä (st). Suunnittelualueen kohdalle on osoitettu maakunnallisesti ar-
vokas maisema-alue (vihertävä vaakaviivoitus) ja kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

( ). Lisäksi alue kuuluu suojavyöhykkeeseen (sv, musta pistekatkoviiva), jolla on 
osoitettu Joutsan varalaskupaikkojen suojavyöhyke. 
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Kuva 2. Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti osoitet-
tu likimääräisesti sinisellä nuolella. 
 
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee koko maakun-
nan aluetta, Kuhmoinen poislukien. Jatkossa maakuntakaavaa päivitetään Keski-Suomen alu-
eella rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaa-
voituksessa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Päivitettä-
vän kaavan nimenä käytetään Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Vireilletulovaiheen muu-
tostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoin-
nin aluerakenteeseen. Maakuntakaavan päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) on ollut nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan, ja osalliset ovat voineet lausua mielipi-
teensä 30.10.2020 mennessä. Lisää tietoa aiheesta ja kaavasuunnittelun etenemisestä Keski-
Suomen liiton internetsivuilla. 

 
Yleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa 3.5.2004 hyväksytty Joutsan rantayleiskaava. Voimassa ole-
vassa rantayleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueelle pääosin opetustoimintapalvelujen 
alue (YO). Alue on tarkoitettu kyläkouluja ja kylän muita julkisia palveluja varten. Lisäksi 
suunnittelualueeseen kuuluu alueen pohjoisreunalla pinta-alaltaan vähäisiä alueita, jotka on 
osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisäksi suunnittelualueen kohdalle ran-
taan on osoitettu uimaranta (vihreä kolmio). 
 
Suunnittelualueen lähiympäristöön on voimassa olevassa rantayleiskaavassa osoitettu moni-
puolisia maankäyttömuotoja. Alueen pohjoispuolelle on osoitettu pientalovaltaiselle asunto-
alueelle (AP) kaksi rakennettua vakituisen asunnon rakennuspaikkaa sekä yksi rakentamaton, 
ohjeellinen vakituisen asunnon rakennuspaikka. Lisäksi pohjoispuolelle on osoitettu loma-
asuntoalue (RA), jolla sijaitsee yksi rakennettu lomarakennuspaikka. Suunnittelualueen etelä- 
ja itäpuolelle on osoitettu kolme erillistä loma-asuntoaluetta (RA), joille on osoitettu yhteensä 
kolme rakennettua lomarakennuspaikkaa. Yksi alueista rajautuu suunnittelualueen eteläreu-
naan. Korpilahdentien pohjoispuoliselle alueelle on osoitettu kyläkeskuksen alue (AT), joka on 
tarkoitettu pääasiassa asumista, palveluja ja elinkeinotoimintaa varten. Muutoin suunnittelu-
alueen lähiympäristö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 
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Kuva 3. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Suunnittelualue rajattu likimääräisesti si-
nisellä viivalla. 
 
Rakennusjärjestys 
 

Joutsan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012. 
 
 

Aiemmat päätökset, selvitykset ja suunnitteluaineisto 
 

⚫  Kaavamuutoksen laatimisessa tukeudutaan olemassa oleviin mm. rantaosayleiskaavaa var-
ten laadittuihin selvityksiin. Uusia selvityksiä laaditaan tarpeen mukaan. 

 

⚫ Kaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston rasterimuotoista 
peruskarttaa tai vektorimuotoista maastotietokantakarttaa sekä pohjakartan kiinteistöraja-
aineistona Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston kiinteistörekisterikarttaa. Kaavamuutos 
laaditaan mittakaavassa 1:10000.   
 
 

Vaikutusalue 
Suunnittelualueen lisäksi kaavan välittömään vaikutusalueeseen kuuluvat kaavan muutosalu-
eisiin rajautuvien kiinteistöjen 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 
 
3. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
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Kaavaprosessi 
 

Vireilletulovaihe  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

• Alustavan kaavaluonnoksen laatiminen 

• Kaavamuutoksen vireille tulon hallinnollinen käsittely 
kunnassa 

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavamuutoksen vireille tulos-
ta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olosta (30 vrk) 

Valmisteluvaihe (Luonnos-
vaihe) 

• Kaavaluonnoksen valmistelu 

• Kaavaluonnoksen hallinnollinen käsittely kunnassa 

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan muutosluonnoksen 
nähtävillä olosta 

• Kaavaluonnos nähtävillä (30 vrk)  

• Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää 
kaavaluonnoksesta mielipide nähtävillä oloaikana 

• Viranomaislausunnot kaavaluonnoksesta  

Kaavaehdotusvaihe • Kaavaehdotuksen valmistelu 

• Kaavaehdotuksen hallinnollinen käsittely kunnassa 

• Kuulutus ja tiedottaminen kaavan muutosehdotuksen 
nähtävillä olosta 

• Kaavaehdotus nähtävillä (30 vrk) 

• Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää 
kaavaehdotuksesta kirjallinen mielipide (muistutus) näh-
tävillä oloaikana 

• Viranomaislausunnot kaavaehdotuksesta  

Hyväksymisvaihe 
 

• Kaavan hyväksymisasiakirjojen laatiminen 

• Kunnan hallinnollinen käsittely: Rantayleiskaavan muu-
toksen hyväksyminen 

• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mah-
dollista hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hal-
linto-oikeuteen 

 

 

Tiedottaminen 
 

Osayleiskaavan muutoksen vaiheista kuulutetaan / tiedotetaan Joutsan Seutu- lehdessä sekä 
Joutsan kunnan internet- sivuilla. Lisäksi suunnittelualueeseen rajautuvien naapuritilojen ja 
lähimpien vanhojen rakennuspaikkojen omistajille lähetetään tiedostuskirje kaavamuutoksen 
vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. 
 

 
Arvioitavat vaikutukset 

 
 

ARVIOITAVAT TEKIJÄT 
 

SISÄLTÖ 
 

Ympäristövaikutukset - Luonnonympäristö 
- Vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet 
- Rakennettu ympäristö 

Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat 
- Virkistystarpeet; Veneily, jokamiehenoikeus 
- Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

Yhdyskuntarakenne 
 
 

- Liikenne- ja kulkuyhteydet 
- Vesihuollon järjestäminen 
- Liittyminen nykyiseen rantarakentamiseen 
- Rakentamisesta vapaat rannat 

Taloudelliset vaikutukset - Kiinteistön arvo 
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Aikataulu 
 

 

TYÖVAIHE 
 

AJANKOHTA 
 

Vireille tulo ja oas nähtävillä  3.3.2021-1.4.2021 

Kaavaluonnos nähtävillä Tavoite 05-06 / 2021 

Kaavaehdotus nähtävillä Tavoite 06-09 / 2021 

Kaavamuutoksen hyväksyminen Tavoite 09-10 / 2021 

  
 
Yhteystiedot ja palaute 

 
Rantayleiskaavan muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaan 
Hämeenlinnan toimisto. Mielipiteet kaavamuutoksen vireilletulo- ja valmisteluvaiheissa sekä 
muistutukset kaavaehdotuksesta tulee nähtävillä oloaikana osoittaa Joutsan kunnan tekniselle 
lautakunnalle ja toimittaa osoitteella Joutsan kunta, Länsitie 5, PL 20, 19650 JOUTSA tai säh-
köpostitse 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 

   
  

 
     

  


