
Ruoveden kunnalla on myynnissä lomarakennuspaikkoja  

Kankijärven rannalla Helvetinjärven kansallispuiston  

läheisyydessä, Valkeajärven  

rannalla Mänttä-Vilppulan rajalla 

sekä Väärinmajassa Valkeajärven  

rannalla. 

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT 

YHTEYDENOTOT 

Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita 044 787 1300, eeva.kyronviita@ruovesi.fi 

Tekninen johtaja Harri Apell  044 787 1340, harri.apell@ruovesi.fi 

Kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä 044 787 1304, sirkku.makela@ruovesi.fi 

 

www.ruovesi.fi 

www.ruovesipalvelee.fi 



Valkeajärvi, Tuuhoskylä 

Valkeajärven rannal-

la on vielä kaksi lo-

ma-asunnon raken-

nuspaikkaa vapaina. 

Valkeajärvi näkyy kuvan vasemmassa laidassa. Tammikoski tien päässä kuvan keskellä. Näkymä 

itään päin. 

Musturinlammentie 78 kohdalta ajotie tilakes-

kuksen pihaan, rantarakennuspaikoille ei ole ajo-

yhteyttä. 

 

Ote rantaosayleiskaavasta  

kaksi loma-

asunnon 

rakennus-

paikkaa 

TÄMÄ MYYTY 

 

MYYTY 



Valkeajärvi, Tuuhoskylä 

Lomarakennuspaikka 
Enimmäisrakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan pinta-alan mukaan: 
• rakennuspaikan pinta-ala yli 5 000 m2 > kokonaisrakennusoikeus 240 kerros-m2: lomarakennus enin-

tään 150 m2, saunarakennus enintään 30 m2 ja talousrakennus 15 m2  
Rakennuksen etäisyys rantaviivasta määräytyy rakennuksen kerrosalan mukaan: 

• lomarakennus 80-120 m
2
 > min. 40 m, lomarakennus yli 120 m

2
 > min. 50 m, lomarakennus yli 150 

m
2
 > min. 60 m, rantasauna max. 25 m

2
 > etäisyys min. 20 m 

Lomarakennuspaikka 25 000 € 

Lomarakennuspaikkaan on mahdollista liittää ympäröivää metsä- ja ranta-aluetta. Lisämaa on kaavassa 

maa– ja metsätalousvaltaista aluetta (M), osin maatalousaluetta  (MT) - ei  rakennusoikeutta.   

Lisämaan hinta on 1,00 €/m2. 

Loma-asunnon rakennuspai-
kat Valkeajärven rannalla: 
 
2) pinta-ala n. 7 500 m

2 

3) pinta-ala n. 7 500 m
2 

 



Luomajärvi ja Kankijärvi, 
Mustajärven kylä 

Luomajärvi kuvan vasemmassa laidassa 

takana. Etualalla Iso Helvetinjärvi. 

 

 

Tie Kankijärvelle 

kääntyy Helvetinko-

luntie 777 kohdalta  

Kankijärvi sijaitsee Helvetinjär-

ven kansallispuiston läheisyy-

dessä. Sen rannalla on vapaana 

vielä yksi uusi loma-asunnon ra-

kennuspaikka. 

MYYTY 

Kankijärvi 

Luomajärvi 



Kankijärvi, Mustajärven kylä 

Lomarakennuspaikka 
Enimmäisrakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan pinta-alan mukaan: 
• rakennuspaikan pinta-ala yli 5 000 m2 > kokonaisrakennusoikeus 240 kerros-m2: lomaraken-

nus enintään 150 m2, saunarakennus enintään 30 m2 ja talousrakennus 15 m2  
Rakennuksen etäisyys rantaviivasta määräytyy rakennuksen kerrosalan mukaan: 

• lomarakennus 80-120 m2 > min. 40 m, lomarakennus yli 120 m2 > min. 50 m, lomarakennus 
yli 150 m2 > min. 60 m, rantasauna max. 25 m2 > etäisyys min. 20 m 

Lomarakennuspaikka 30 000 - 35 000 euroa 

Lomarakennusten alue (RA) 

Nämä kaksi lomarakennuspaikkaa, joista toinen on 

myyty, ovat ainoat uudet rakennuspaikat Kankijär-

ven rannalla .  

Ympäröivät metsät ovat kaavassa maa– ja metsä-

talousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun oh-

jaamistarvetta (MU). Ympäristö säilyy rakentamat-

tomana. 

Loma-asunnon rakennus-

paikat Kankijärven rannal-

la: 

1) pinta-ala n. 5 000 m2 

2) pinta-ala n. 5 900 m2 

 

Ote ranta-

osayleis-

kaavasta  

MYYTY 

tontti 1 



Valkeajärvi, Väärinmajan kylä 

Näkymä Väärinmajan kylän  Enonlahdelle. (rakennuspaikat eivät näy kuvassa) 

Minkkispe-
räntie 188 

 

Valkeajärven rannalla 

on kolme uutta loma-

asunnon rakennuspaik-

kaa. 

 
Moottorikelkkareitti kul-
kee alueen eteläpuolella 
olevan retkeily– ja ulkoilu-
alueen kautta Valkeajärven 
yli. 

Huom.  

Valokuitu tulossa  

v. 2018-2019  

aikana! 



Valkeajärvi, Väärinmajan kylä 

Lomarakennuspaikka 25 000 - 30 000 euroa 

Lomarakennuspaikkaan on mahdollista liittää met-

sä-aluetta. Lisämaan hinta on 1,00 €/m2. 

Loma-asuntojen raken-

nuspaikat Valkeajärven 

rannalla: 

 

1) pinta-ala n. 6 000 m2 

2) pinta-ala n. 5 000 m2 

3) pinta-ala n. 5 000 m2 

Lomarakennuspaikka n. 5 000 m2 

Enimmäisrakennusoikeus määräytyy rakennuspaikan pinta-alan mukaan: 
• rakennuspaikan pinta-ala yli 5 000 m2 > kokonaisrakennusoikeus 240 kerros-m2: lomarakennus 

enintään 150 m
2
, saunarakennus enintään 30 m

2
 ja talousrakennus 15 m

2 
 

Rakennuksen etäisyys rantaviivasta määräytyy rakennuksen kerrosalan mukaan: 

• lomarakennus 80-120 m2 > min. 40 m, lomarakennus yli 120 m2 > min. 50 m, lomarakennus yli 
150 m2 > min. 60 m, rantasauna max. 25 m2 > min. etäisyys 20 m 

 

Ote rantaosayleiskaavasta  

     Lomarakennusten alue (RA) 

Ympäröivät metsät ovat kaavassa maa– ja metsätalous-
valtaista aluetta (MU). Eteläpuolella on retkeily– ja ulkoi-
lualue (VR), missä maisemaa tai luonto- ja ympäristöar-
voja muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman mai-
sematyölupaa.  

HUOM! ALUEELLE TULOSSA VALOKUITU V. 2018-2019 AIKANA. 


