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Ruovesi
Tiesitkö, Ruovesi on yli 150-vuotias kunta Suomen 
sydämessä Pohjois-Pirkanmaalla.  
Ruovedellä on alle 5000 asukasta mutta kesäisin 
asukasmäärämme tuplaantuu. 

Kunnassamme eletään hyvän arjen elämää. Kunta pyrkii 
palvelemaan asukkaitaan ja tekee rohkeasti yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa. 

Tule sinäkin tutustumaan Ruoveteen! 

Ruovedellä arkesi on helppoa:  
pienessä kunnassa palvelut ovat lähellä ja 
tunnelma turvallinen. 

Ruovedeltä löydät lähes kaikki julkiset ja yksityiset 
palvelut jokaiselle ikäluokalle, eikä matka Virtain (35 km),  
Oriveden (43 km) tai Tampereen (77 km)  
täydentävien palveluiden luo ole pitkä.

Tutustu kuntaamme 
myös youtube-
kanavallamme ja 
seuraa sosiaalisessa 
mediassa.

Ruoveden kunta
#ruovesionkaunis
#tääonruovesi
#hyvänarjenelämä
#ruovesi

RUOVESI.FI
RUOVESIPALVELEE.FI
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Seinäjoki 123 km

Tampere 77 km

Jyväskylä 120 km

Helsinki 258 km



MYYDÄÄN 
UUSRENESANSSITYYLINEN 
PUUKOULU
Ruoveden kunta myy vuonna 1871 rakennetun Ruove-
den keskustassa sijaitsevan puukoulun omalla 2100 m2 

tontilla. Rakennuksen pinta-ala on 402 m² ja se on ollut 
koulukäytössä vuoteen 2009 saakka, minkä jälkeen tilois-
sa toimi työpaja Amanda vuoteen 2016 asti.

Rakennuksessa on käynnistetty remontti. Tällä hetkellä 
osa rakennuksen lattioista on purettu. Remontti on 
kesken ja rakennus myydään sen kuntoisena, kun se nyt 
on. Koulun pihapiirissä on myös hirsiaitta.

Kaksikuistinen koulu puuleikkauksineen ja koristeellisine 
portaikon ikkunoineen Ruoveden keskustassa valtakun-
nallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä on arvokas 
osa Ruoveden keskustaa ja sen vuoksi kunta painottaa 
myyntitarjouksissa rakennuksen tulevaa käyttöä. Kunta 
on valmis tarvittaessa tekemään kaavamuutoksen, jolloin 
rakennus sopisi esimerkiksi matkailu-, kulttuuri-, kaup-
pa-, tai taidetoiminnan harjoittamiseen. 

Ota yhteyttä!
Harri Apell p. 044 787 1340
Sirkku Mäkelä p. 044 787 1304
Rakennusluvat: Janne Westerholm p. 044 787 1252

Ruoveden kunta pyytää kiinteistöstä 
tarjoukset 30.8.2020 mennessä. Myyntihinnan 
lisäksi kunta painottaa tarjouksissa rakennuksen 
tulevaa käyttöä ja sen vuoksi pyydämme, että 
tarjouksissa esitettäisiin alustava suunnitelma 
rakennuksen käyttötarkoituksesta. Myyjä pidättää 
oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Puukoulun näytöstä on mahdollisuus sopia 
tekninen johtaja Harri Apellin tai kehityspäällikkö 
Sirkku Mäkelän kanssa.



Puukoulu on osa merkittävää kulttuuriympäristöä ja alueen kehittämi-
sessä painotetaan kulttuuriympäristön arvon säilymistä sekä tuetaan 
elinkeinoelämän kehittymistä. 

Yritys tai koti kulttuurimaisemaan?

Ruovedellä on vahva  
matkailupotentiaali.

Ruovedellä ovat 
viihtyneet myös 
taiteilijat

Erämaahenkisissä maisemissa 
ovat viihtyneet myös taiteilijat, 
kuten Akseli Gallen-Kallela, jonka 
rakennuttama erämaa-ateljee 
Kalela on yksi kansallisromantiikan 
erämaahuvilakauden 
merkittävimmistä 
rakennusmuistomerkeistä.  
J.L. Runeberg toimi Ritoniemen 
kartanossa kotiopettajana ja 
Ruoveden ajasta tuli Runebergille 
yksi tärkeimmistä innoittajista.

Ruovedellä nähdään 
kulttuuriympäristöt 
keskeisinä tekijöinä 
kehittymisessä.

Puukoulunkin osalta 
arvojen säilymisen 
halutaan turvata 
rakennusten hyvien 
korjaustapojen ja 
hallitun muutoksen 
kautta.

Puukoulun sijainti.

Maakunnallisesti merkittävä  
kulttuuriympäristö

Pirkanmaan 1. maakuntakaava, kaavaote Ruoveden kirkonkylän alue
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