
Hyvän 
arjen 

elämää!

Ruoveden kunta

Sammaliston tontit
Kulttuurimaisemassa



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

Hyvän 
arjen 

elämää!

Seinäjoki 123 km

Tampere 77 km

Jyväskylä 120 km

Helsinki 258 km



Sammaliston kaava-alue
Sammaliston tontit sijaitsevat 
noin seitsemän kilometrin 
päässä Ruoveden kirkonkylän 
keskustasta etelään. Alue sijaitsee 
Pöytäniementiellä Ruhalan kylältä 
itään, Ruovesi-järven rannalla. 
Suunnittelualue ja ympäröivä alue on 
ollut Ruoveden kunnan omistuksessa 
yli 100 vuotta. Sammaliston alueella 
on sijainnut pitkään kunnallisten 
palveluiden keskittymä.

Tontit myydään tarjousten 
perusteella. Vähimmäishinnat ovat 
35 000–75 000 €.

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE

LÄHIVIRKISTYSALUE

MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN 
KORTTELIALUE

YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELE-
VIEN RAKENNUSTEN JA LAITOSTEN ALUE

VESIALUE
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Kaava-alue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän 
Ruoveden reitin kulttuurimaiseman alueella. 

Koti kulttuurimaisemaan?

Alueella on vahva  
matkailupotentiaali ja  
toimiva asuinyhteisö, jota 
kaavalla tuetaan.

Maisemassa 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.

Maisema-alueen arvo koostuu 
vesistöreitistä, Näsijärveltä rannan 
suuntaan avautuvasta maisemasta, 
merkittävistä RKY-kohteista, ranta-
pelloista ja korkeista metsänpeittei-
sistä kaukomaisemista. 

Kaava-alue sijoittuu Pöytäselän 
etelärannalle ja Ruhalan peltoaukea 
alkaa kaavaalueen lounaispuolelta. 
Kaava-alue on melko karua, 
paikoin kivikkoista ja kallioista 
rantaan laskevaa rinnettä. Ranta 
on pääasiassa harvennettua 
mäntymetsää. 

Entisen lastenkodin ja vanhainkodin 
välinen notko on lähes avoimeksi 
harvennettu. 
Vanhainkodin ja entisen Ruhala-
kodin välinen notkoon ollut 
1900-luvun alkupuoliskon peltoa ja 
avointa niittyä, nyt alueella kasvaa 
harvakseltaan lehtipuita.

Maakunnallisesti merkittävä  
kulttuurimaisema



Valtakunnallisesti merkittävät  
rakennetut kulttuuriympäristöt

Kunta haluaa kehittää aluetta hyödyntämällä alueelle omi-
naista luontoa, valmista kuntatekniikkaa ja rakennuksia. 

Kalela

Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt 
(RKY) 

Kalela on yksi kansallisromantiikan 
erämaahuvilakauden merkittävim-
mistä rakennusmuistomerkeistä. 
Akseli Gallen-Kallelan 1800-luvun 
lopussa Ruovedelle rakennuttaman 
erämaa-ateljee Kalelan kansallisro-
manttisen hirsirakennuksen arkki-
tehtuurissa on havaittavissa piirteitä 
sekä lähiseutujen että Itä-Karjalan 
kansanarkkitehtuurista. Hirsi-
nen huvila valmistui 1895. Akseli 
Gallen-Kallelan ateljeena Kalela oli 
vuoteen 1921.

Kaavan toteuttamisella ei 
ole haitallisia vaikutuksia 
Kalelan näkymiin.

Maisema-arvojen turvaaminen

Maisema-arvoja turvataan kaava-
merkinnöin ja -määräyksin. Kaavassa 
määrätään säilyttämään ja kehit-
tämään rakennusten ja rantaviivan 
välistä aluetta puustoisena suoja-
vyöhykkeenä, jossa sallitaan vain 
luonnon- ja maisemahoidon kannalta 
tarpeelliset toimenpiteet. Lisäksi 
istutettavan alueen osan määräyk-
sessä edellytetään olemassa olevan 
puuston ja kasvillisuuden säilyttämis-
tä pääosin. Uudisrakennusten ja ran-
taviivan väli säilyy vihreänä suojavyö-
hykkeenä, jolloin näkymä vesireitiltä 
säilyy mahdollisimman luonnollisena. 
Kaavan myötä suunnittelualueen 
viheralueita ja ulkoilureittejä kehi-
tetään. Vesialueella mahdollistetaan 
laivalaiturin rakentaminen.

Virkistys
Asemakaavan toteutuessa pientalo-
tonttien ja Ruhala-kodin ympäristön 
lähivirkistysalueita kehitetään ja 
alueelle muodostetaan ulkoilureit-
tejä. Muodostettavan lähivirkistys-
alueen myötä alueen rantaviivan 
suuntainen viheryhteys sekä vapaa 
pääsy järven rantaan säilyvät.

Kuntatekniikka
Alueella on valmiina kuntatekniikka, 
johon uudet omakotitalot voivat 
liittyä. Asemakaavalla ei muodostu 
uusia katualueita. 



• Rakennusvelvoite 4 vuotta.
• Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden

kuluessa ostopäivästä.
• AO-tontti, jolle saa rakentaa yksi- tai

kaksiasuntoisen omakotitalon.
• Varausmaksu 3000 €, joka on maksettava

7 päivän kulussa hyväksytystä tarjouksesta/
varauksesta. Ei palauteta.

• Hinta sisältää liittymismaksun kunnan
kaukolämpöverkostoon.

•

•

Tontti myydään tarjousten perusteella. 
Vähimmäishinta on 35 000 €.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa 
kirjekuoressa osoitteeseen Ruoveden kunta, 
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@ruovesi.fi .

Tontti ilman omaa rantaa, kortteli 9

Sammaliston kaava-alue on mm. A.G.Kallelaa ja Hugo 
Simbergiäkin innoittamaa kulttuurimaisemaa. Tontilta 
avatuu maakunnallisesti merkittävän Ruoveden vesirei-
tin huikea kulttuurimaisema.

Tontti sijaitsee vanhainkodin ja Vinsanvillan välisessä 
länteen laskevassa rinteessä. Tontille johtaa pellon laitaa 
pitkin pihatie, jonka pellon puoleisella laidalla kasvaa 
koivurivi. 

Tontti rajoittuu kehitettävään lähivirkistysalueeseen. 
Alueella on rantaviivan suuntainen viheralue, jota 
kehitetään ulkoilreitein siten, että vapaa pääsy järven 
rantaan säilyy. 

Tontti kuuluu Ruoveden vesijohto- ja jätevesiviemäri-
verkostoon. 

Tontin pinta-ala on n. 2200 m2
Rakennusoikeus on 390 m2

Oma koti  
kulttuuri-
maisemassa 
koivujen  
katveessa

Tontti myydään  
tarjousten perusteella 
Vähimmäishinta on 35 000 €.
Hintaan sisältyy
• Kaukolämpöliittymä
• 150 m2 kokoiselle rakennuselle:

• Vesiliittymän hinta n. 3000 €
• Viemäriliittymän hinta n. 4000 €

• Sähköliittymän hinnat Elenialta.

Ota yhteyttä!
Harri Apell p. 044 787 1340 
Sirkku Mäkelä p. 044 787 1304 
Rakennusluvat:  
Janne Westerholm p. 044 787 1346 
Liittymäasiat:
Stefan Hirvelä p. 044 787 1341

Hyvän arjen elämää!
www.ruovesi.fi



TONTTI 1, kortteli 14

Sammaliston kaava-alue on mm. A.G.-Kallelaa ja Hugo 
Simbergiäkin innoittamaa erämaista kulttuurimaisemaa. 
Tontilta avatuu maakunnallisesti merkittävän Ruoveden 
vesireitin huikea kulttuurimaisema.

Tontti sijaitsee Pöytäniemen selän rannalla. Tontti on 
melko karua, pääasiassa harvennettua mäntymetsää. 
Tontin eteläkulmalla sijaitsee 1958 rakennettu entinen 
lastenkodin rakennus. Omaa luoteeseen suuntaavaa 
rantaviivaa tontilla on noin 75 m. Ranta on matala ja 
kovapohjainen. Tontti on kehitettävän lähivirkistysalu-
een ja ulkoilureittien varrella. Alueella on rantaviivan 
suuntainen viheralue, jota kehitetään siten, että vapaa 
pääsy järven rantaan säilyy. 

Tontti kuuluu Ruoveden vesijohto- ja jätevesiviemäriver-
kostoon. Vähintään 2 autopaikkaa/asunto.

Tontin pinta-ala on noin  2000 m2.
Rakennusoikeus on noin 350 m2, jolle saa sijoitaa saunan.

Mäntyvaltainen 
rantatontti 
kulttuuri-
maisemasta

• Rakennusvelvoite 4 vuotta.
• Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden

kuluessa ostopäivästä.
• AO-tontti, jolle saa rakentaa yksi- tai

kaksiasuntoisen omakotitalon.
• Varausmaksu 3000 €, joka on maksettava

7 päivän kulussa hyväksytystä tarjouksesta/
varauksesta. Ei palauteta.

• Hinta sisältää liittymismaksun kunnan
kaukolämpöverkostoon.

•

•

Tontti myydään tarjousten perusteella. 
Vähimmäishinta on 55 000 €.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa 
kirjekuoressa osoitteeseen Ruoveden kunta, 
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@ruovesi.fi .

Tontti myydään  
tarjousten perusteella 
Vähimmäishinta on 55 000 €.
Hintaan sisältyy
• Kaukolämpöliittymä
• 150 m2 kokoiselle rakennuselle:

• Vesiliittymän hinta n. 3000 €
• Viemäriliittymän hinta n. 4000 €

• Sähköliittymän hinnat Elenialta.

Ota yhteyttä!
Harri Apell p. 044 787 1340 
Sirkku Mäkelä p. 044 787 1304 
Rakennusluvat:  
Janne Westerholm p. 044 787 1346 
Liittymäasiat:
Stefan Hirvelä p. 044 787 1341

Hyvän arjen elämää!
www.ruovesi.fi



TONTTI 2, kortteli 14

Sammaliston kaava-alue on mm. A.G.-Kallelaa ja Hugo 
Simbergiäkin innoittamaa erämaista kulttuurimaisemaa. 
Tontilta avatuu maakunnallisesti merkittävän Ruoveden 
vesireitin huikea kulttuurimaisema.

Tontti sijaitsee Pöytäniemen selän rannalla. Tontti on 
melko karua, pääasiassa harvennettua mäntymetsää. 
Tontin kulmalla sijaitsee 1958 rakennettu entinen 
lastenkodin rakennus. Omaa pohjoiseen ja luoteeseen 
suuntaavaa rantaviivaa tontilla on noin 54 m. Ranta 
on matala ja kovapohjainen. Tontti on kehitettävän 
lähivirkistysalueen ja ulkoilureittien varrella. Alueella on 
rantaviivan suuntainen viheralue, jota kehitetään siten, 
että vapaa pääsy järven rantaan säilyy. 

Tontti kuuluu Ruoveden vesijohto- ja jätevesiviemäriver-
kostoon. Vähintään 2 autopaikkaa/asunto.

Tontin pinta-ala on n. 2000 m2
Rakennusoikeus on noin 350 m2, jolle saa sijoitaa saunan.

Rinnetontti 
omalla  
rannalla 
kulttuuri- 
maisemasta

• Rakennusvelvoite 4 vuotta.
• Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden

kuluessa ostopäivästä.
• AO-tontti, jolle saa rakentaa yksi- tai

kaksiasuntoisen omakotitalon.
• Varausmaksu 3000 €, joka on maksettava

7 päivän kulussa hyväksytystä tarjouksesta/
varauksesta. Ei palauteta.

• Hinta sisältää liittymismaksun kunnan
kaukolämpöverkostoon.

•

•

Tontti myydään tarjousten perusteella. 
Vähimmäishinta on 75 000 €.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa 
kirjekuoressa osoitteeseen Ruoveden kunta, 
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@ruovesi.fi .

Tontti myydään  
tarjousten perusteella 
Vähimmäishinta on 75 000 €.
Hintaan sisältyy
• Kaukolämpöliittymä
• 150 m2 kokoiselle rakennuselle:

• Vesiliittymän hinta n. 3000 €
• Viemäriliittymän hinta n. 4000 €

• Sähköliittymän hinnat Elenialta.

Ota yhteyttä!
Harri Apell p. 044 787 1340 
Sirkku Mäkelä p. 044 787 1304 
Rakennusluvat:  
Janne Westerholm p. 044 787 1346 
Liittymäasiat:
Stefan Hirvelä p. 044 787 1341

Hyvän arjen elämää!
www.ruovesi.fi



TONTTI 3, kortteli 15

Sammaliston kaava-alue on mm. A.G.-Kallelaa ja Hugo 
Simbergiäkin innoittamaa erämaista kulttuurimaisemaa. 
Tontilta avatuu maakunnallisesti merkittävän Ruoveden 
vesireitin huikea kulttuurimaisema, jota hallitsevat 
vesistöt, rantapellot ja männikön peittämä harju, harjun 
alarinteiden asutus sekä harjua pitkin kulkeva maantie.

Tontti sijaitsee Pöytäniemen selän rannalla. Tontti on 
pääasiassa harvennettua mäntymetsää. Tontin kulmalla 
sijaitsee 1958 rakennettu entinen lastenkodin rakennus. 
Omaa luoteeseen suuntaavaa rantaviivaa tontilla on 
noin 53 m. Ranta on matala ja kovapohjainen. Tontti 
on kehitettävän lähivirkistysalueen ja ulkoilureittien 
varrella. Alueella on rantaviivan suuntainen viheralue, 
jota kehitetään siten, että vapaa pääsy järven rantaan 
säilyy. 

Tontti kuuluu Ruoveden vesijohto- ja jätevesiviemäriver-
kostoon. Vähintään 2 autopaikkaa/asunto.
Tontin pinta-ala on noin 2000 m2.
Rakennusoikeus on noin 350 m2, jolle saa sijoitaa saunan.

Kangas- 
metsäinen tontti 
omalla rannalla  
kulttuuri- 
maisemasta

• Rakennusvelvoite 4 vuotta.
• Rakennuslupa tulee hakea 2 vuoden

kuluessa ostopäivästä.
• AO-tontti, jolle saa rakentaa yksi- tai

kaksiasuntoisen omakotitalon.
• Varausmaksu 3000 €, joka on maksettava

7 päivän kulussa hyväksytystä tarjouksesta/
varauksesta. Ei palauteta.

• Hinta sisältää liittymismaksun kunnan
kaukolämpöverkostoon.

• Tontti myydään tarjousten perusteella.
Vähimmäishinta on 75 000 €.

• Tarjoukset pyydetään toimittamaan suljetussa
kirjekuoressa osoitteeseen Ruoveden kunta,
Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi tai
sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@ruovesi. i .

Tontti myydään  
tarjousten perusteella 
Vähimmäishinta on 75 000 €.
Hintaan sisältyy
• Kaukolämpöliittymä
• 150 m2 kokoiselle rakennuselle:

• Vesiliittymän hinta n. 3000 €
• Viemäriliittymän hinta n. 4000 €

• Sähköliittymän hinnat Elenialta.

Ota yhteyttä!
Harri Apell p. 044 787 1340 
Sirkku Mäkelä p. 044 787 1304 
Rakennusluvat:  
Janne Westerholm p. 044 787 1346 
Liittymäasiat:
Stefan Hirvelä p. 044 787 1341

Hyvän arjen elämää!
www.ruovesi.fi


