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1. 		

JOHDANTO

Tämä maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
selvitys on tehty Ruoveden Visuveden ja
Vuolleniemen alueelta. Selvitys liittyy Visuveden
asemakaavan muutokseen ja laajennukseen.
Selvitysalueen
länsiosa
käsittää
Visuveden
taajamakeskuksen pohjoisosan sekä Pusuvuolteen
sillan. Suunnittelualueen itäosa käsittää koko
Vuolleniemen.
Lisäksi
selvityksessä
otetaan
huomioon
kaava-alueen
vaikutusalue,
joka
ulottuu lähiympäristöön ja ympäröivään vesistöön
vastarantoineen. Selvitysalueella sijaitsee asuin- ja
lomarakentamista sekä virkistysaluetta.

Tarkoituksena on selvittää, mistä elementeistä
maisemarakenne koostuu, miten maisema ja
kulttuuriympäristö ovat ajan saatossa kehittyneet
ja mitä merkittävää alueen maisemassa näkyy.
Tavoitteena
on
löytää
maisemarakenteen,
maisemakuvan ja kulttuuriympäristön kannalta
olennaisimmat tekijät, jotka tulisi ottaa huomioon
kaavatyössä.
Alueelta on tehty kulttuuri- ja maisemaselvitys, joka
tehtiin Vuolleniemen asemakaavaa varten vuonna
2012. Tämän selvityksen lopussa on liitteenä
kyseisen selvityksen rakennuskohdekuvaukset.

Selvitysalueen sijainti Ruovedellä.
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Selvitysalueen rajaus.
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2.		 MAISEMAKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS JA 			
MAISEMAN PERUSRUNKO
2.1

MAISEMAMAAKUNTA

Visuvesi
sijoittuu
valtakunnallisen
maisemamaakuntajaottelun
mukaan
Hämeen
viljely- ja järvimaihin ja tarkennettuna PohjoisHämeen järviseutuun (Ympäristöministeriö, 1993).
”Pohjois-Hämeen järviseutu on Hämeen viljelymaiden
vaihettumisvyöhykettä kohti Suomenselän karuja
vedenjakajamaita. Tyypillisin piirre seudulle on
reittivesiin liittyvät suuret järvialtaat ja lukuisat
pienet järvet. Aluetta halkovat harjujaksot. Maasto
on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa, ruhjelaaksojen
rikkomaa kallio- ja moreenimaita. Soita on verraten
paljon, lähes yhtä paljon kuin Tammelan ylängöllä.
Sankkojen metsien ja reittivesien maisemasta
erottuvat vehmaat viljelymaisemalaaksot.” (Koski
2014, 42)

Karua rantavyöhykettä Vuolleniemestä.
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2.2

MAISEMARAKENNE

0

kallioylänkö

kumpuileva
moreenija kallioselännealue

laakso,
hienorakeiset
lajittuneet
maalajit

vesistö

4 km

harju

selvitysalue

Maisemarakenne selvitysalueen ympäristössä. Selvitysalue on rikkonaiseen vesistöön työntyvä kumpuileva
niemi. Selvitysalueen länsipuolella on harjumuodostelma.
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Maaperä
Selvitysalue koostuu loivapiirteisistä kallioselänteistä
Ruoveden maisemaa luonnehtii selänteiden ja
sekä niiden välisistä notkoista, joiden maaperä
vesistöjen vuorottelu ja muutama seudun läpi
on pääasiassa hiesua. Vuolleniemen kärjessä on
kulkeva pohjois-eteläsuuntainen harjumuodostelma.
pieni rinnealue hiekkamoreenia ja Pusunvuolteen
Selännevaltaisuudesta kertovat myös yleisimmät
eteläpuolella karkeaa hietaa ja hiesua.
maalajit – kalliomaa ja moreeni. Laaksot ovat
Ruovedellä pienialaisia ja niille on kerääntynyt
hienojakoisia maalajeja, kuten hietaa, savea ja
hiesua. Turvesuot painottuvat Ruovedellä kunnan
länsiosiin kallioylänköjen alueelle. • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •

savi
hiesu
saraturve
hiekkamoreeni
karkea hieta
kalliomaa
• • ••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• • •• • • • • • • • • • •

Selvitysalueen ympäristön maaperäkartta. © GTK.
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Kallioperä
Ruoveden
alue
sijoittuu
Keski-Suomen
syväkivialueelle, jonka yleisimmät kivilajit ovat
kvartsi ja granodioriitti. Kallioperässä näkyy jään
puhtaaksi
kuluttamia
luode-kaakkosuuntaisia
murroslaaksoja. Näsijärven murroslaakso kääntyy
Visuveden kohdalla pohjois-eteläsuuntaisesta itälänsisuuntaiseksi. (Ruoveden kunta 2002, 12)
Selvitysalueen kallioperä koostuu
syväkivistä,
Maankamara
jotka ovat syvällä maankuoressa kiteytyneitä
suuntautumattomia
kiviä.
Suuntautuneisuutta

ei näy kovin selkeästi myöskään maisemassa.
Selvitysalueen pääasiallinen kivilaji on tonaliitti. Se
on syväkivilaji, jossa on vain vähän kalimaasälpää,
mutta runsaasti kvartsia ja plagioklaasia ja usein
myös biotiittia ja sarvivälkettä. Selvitysalueen
länsireunalla on pieni alue gabroa. Myös gabro on
syväkivilaji, ja se sisältää plagioklaasia, sarvivälkettä
ja pyrokseenia, joskus myös oliviinia ja biotiittia.
(geologia.fi, viitattu 9.4.2019)

tonaliitti
gabro
April 10, 2019

Selvitysalueen ympäristön kallioperäkartta. © GTK.
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Kasvillisuus
Selvitysalueen kasvillisuudessa näkyy vahvasti
metsätalouden jäljet. Hakkuuaukot, koivikot,
pellot ja eri ikävaiheissa olevat metsäkuviot saavat
aikaan tilkkutäkkimäisen vaikutelman. Selänteiden
lakialueilla
kasvaa
kuivahkoa
mäntyvaltaista
kangasta.
Selänteiden
välisissä
notkoissa
esiintyy tuoretta tai lehtomaista kuusivaltaista
kangasmetsää. Rantavyöhyke vaihtelee karusta
mäntyvaltaisesta kankaasta tuoreeseen kankaaseen,
lehtoon ja luhtaan. Lisäksi pohjoisrannan niemessä
on pieni alue vanhaa umpeenkasvanutta metsä- ja
rantalaidunaluetta.

Rantalehtoa.
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2.3

KULTTUURIMAISEMAN HISTORIALLINEN TAUSTA

Visuveden kylän synty
Visuveden kylä alkoi rakentua maisemallisesti
vaikuttavaan solmukohtaan, jossa Näsijärven reitti
katkaisee pitäjän läpi kulkevan harjumuodostelman.
Sijainti pohjoiseen johtavan maantien ja vesireitin
yhtymäkohdassa on ollut tärkeä kylän kehityksen
kannalta.
Kauppayhteydet suuntautuivat aluksi pohjoiseen,
mutta
1800-luvun
puolivälissä
rakennettujen
Muroleen ja Kautun kanavien valmistumisen
myötä yhteydet suuntautuivat etelään. 1800-luvun
puolivälissä rakennettiin myös Visuveden kanava,
joka mahdollisti laivayhteydet Tampereelta Virroille
asti. (Ramboll 2012, 5)
Kylän keskus rakentui saaren läpi kulkevan
1600-luvulla
rakennetun
Orivesi-Uusikaarlepyy
-valtatien varteen. Tielinjaus noudatti pääpiirteissään

nykyistä kantatie 66:tta. Kantatielle tehtiin 1970
luvulla uusi linjaus, joka ohitti kylän keskustan.
Vanhan tielinjauksen varrelle jäi kuitenkin kylän
palvelut, kauppa, posti, kievari ja useimmat teolliset
yritykset. (Ramboll 2012, 6)
Puutavarakaupat
ja
sahateollisuus
tekivät
Visuvedestä Ruoveden teollistuneimman taajaman.
Höyrysaha perustettiin Visuveden itärannalle vuonna
1917. Visuvesi Oy:n toiminta jatkui vuoteen 2011
saakka. Salmen toiselle puolelle Vuolteenniemeen
perustettiin Visuveden toinen saha – Aimon saha –
vuonna 1924, ja sen toiminta jatkui vuoteen 1969
saakka. Samassa yhteydessä toimi myös tiilitehdas.
(Ramboll 2012, 5-6)

Visuveden taajaman rakenne ja sijainti maisemarakenteessa
Visuveden kylärakenne on ollut alun perin tyypiltään
raittikylä. Kylä on levinnyt nauhamaisesti päätien
ja siitä haarautuvien muutaman kyläraitin varsia
pitkin. Päätie eli nykyinen kantatie 66 on seurannut
harjumuodostelmaa,
jonka
varrelle
Ruoveden
suurimmat taajamat ovat syntyneet. Kylän kasvu
on tapahtunut vähitellen kylän reunoille ja sisään.
Eri aikakausien rakennukset ovat sekoittuneet
keskenään ja muodostaneet kylälle vaihtelevan
ilmeen.
Visuveden taajama on alistunut varsinkin ennen
kaavoituksen aikaa maaston muotoihin. Asutus on
hakeutunut edullisimmille maaston osille, kuten
etelään viettäville hiekkaharju-, kallio- ja hietarinteille
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vesistön läheisyyteen. Sen sijaan selänteiden lakia,
alavia peltomaita ja muita rajoittavia tekijöitä on
vältetty.
Pelloiksi soveltuvat alavat hienojakoiset maat
on jätetty rakentamatta, ja asutus on sijoittunut
niiden reunoille. Kun asutus on lähtenyt leviämään
peltoalueille, on kylän sisään jäänyt peltokaistaleita.
Vähitellen Visuveden taajamarakenne on pyöristynyt,
on tullut asuntoalueita ja taajama on levinnyt harjua
pitkin kohti etelää ja kohti pohjoista Vuolleniemeen.
Vuolleniemen selvitysalueella asumukset ja tilat on
rakennettu lähelle selänteiden korkeimpia kohtia.
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Visuvesi ja Vuolleniemi vanhoissa kartoissa

Pitäjänkartta vuodelta 1846. Visuveden kylän keskusta näkyy lähellä nykyistä sijaintiaan Oriveden ja
Uusikaarlepyyn yhdistävän ratsutien varrella. Niityt ja viljelykset sijoittuvat hieta- ja hiesumaille. Samoilla
sijoilla on yhä peltoja. Vuollenimessä näkyy muutama niitty, mutta ei vielä rakennuksia.

Peruskartta vuodelta 1960. Peltoala on laajimmillaan. Tiloja on perustettu myös pienille saarille. Visuveden
taajama on levittäytynyt uusille alueille. Kantatien varsi, luode-kaakko-suuntainen harjun rinne sekä
Pusunvuolteen pohjoisranta on asutettu ja rakennettu melko tiheään. Vuolleniemen eteläosaan ja
Säynävänlukonlahteen työntyville lahdille on ilmestynyt taloja ja pienialaisia peltoja. Aimon saha ja
tiilitehdas Vuolleniemessä sekä Visuvesi Oy:n saha Visuveden itärannalla on rakennettu 1900-luvun alussa.
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Peruskartta vuodelta 1984. Visuveden taajama on kasvanut selkeästi. Maaltamuutto näkyy taajaman kasvuna.
Entisille peltomaille on rakennettu suoria asuntokatuja pien- ja kerrostaloineen. Nauhamainen taajamarakenne
on pyöristynyt. Teollisuusalueet ovat kasvaneet, ja pellot pirstaloituneet. Suuri muutos entiseen on keskustan
kiertävän kantatie 66:n ilmestyminen maisemaan.
Vuolleniemeen on rakennettu muutama talo lisää, ja pienet peltotilkut ovat lähes kadonneet.

Vuoden 2019 maastotietokanta. Visuveden taajaman kasvu on hidastunut, ja taajamarakenne on säilynyt
pääosin ennallaan. Uusia rakennuksia on rakennettu pääosin olevan taajamarakenteen sisään. Peltoala on
kutistunut entisestään.
Vuolleniemestä on hävinnyt saha. Uusi pieni asuinrakennusrivi on rakennettu Säynävänlukonlahden
etelärannalle.
12
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3.		 MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOKOHTEET
3.1

VALTAKUNNALLISESTI JA MAAKUNNALLISESTI 				
ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET

Visuveden kulttuurimaisema on maakuntakaavassa
osoitettu Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaaksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Visuvesi on
inventoinnissa tyypitelty maaseudun palvelukyläksi,
joka ilmentää Pohjois-Pirkanmaan sahateollisuuden
yhdyskunnan kehitystä.
Selvitettävän asemakaava-alueen eteläisin osa
ulottuu arvokkaan kulttuuriympäristön alueelle.
Kantatie 66:n itäpuolella sijaitseva 50-luvulla
rakennettu omakotitaloalue on yksi Visuveden
rakennuskulttuurin ydinalueista. (Pirkanmaan liitto
2016, 124-125)
Selvitysalueelle ei ulotu valtakunnallisesti eikä
maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.

Visuveden kulttuurimaisema on maakunnallisesti
arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueen uusi rajaus
vuodelta 2014 on merkitty tummemmalla vihreällä.
Lähde: (Pirkanmaan liitto 2016, 125).
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3.2

MUINAISJÄÄNNÖKSET

Selvitysalueelta on inventoitu kaksi kiinteää
muinaisjäännöstä. Toinen on kivikautinen asuinpaikka
Vuolleniemen kärjessä. Toinen on Pusunvuolteen
pohjoispuolelle ensimmäisen maailmansodan aikana
rakennetut taistelukaivannot, jotka on louhittu osin
kallioon ja osin kaivettu maahan. Kaivannot ovat
osin huonossa kunnossa.

Kivikautinen asuinpaikka (punainen täplä) © Museovirasto.

2019-04-12

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset taistelukaivannot (punaiset, rasteroidut alueet)
© Museovirasto.
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3.3

MAISEMAN ARVOT

maakunnallisesti
arvokas
kulttuuriympäristö

arvokas rantalehto
tai luhta

maisemallisesti
huomioitava
rantavyöhyke:
karu, männikköinen ranta
lehtoranta
rantaluhta
rannalta aukeavat näkymät
rantaan kohdistuvat näkymät

vanha metsä- ja
rantalaidunalue

merkittävä
näkymälinja

taistelukaivanto

kivikautinen
asuinpaikka

selvitysalue

Ylemmässä kartassa on kuvattu maiseman arvot. Alemmassa valokuvassa avautuu merkittävä näkymälinja
Pusunvuolteen sillalta kohti Vuolleniemen kärkeä. Eheä rantavyöhyke on tärkeää säilyttää varsinkin sillan
läheisyydessä.
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4.		 JOHTOPÄÄTÖKSET

Selvitysalue
jakautuu
kahteen
erityyppiseen
osaan. Pusunvuolteen sillan eteläpuolelle jää
Visuveden saaren pienialainen pohjoisnurkka,
joka on tiiviisti yhteydessä taajaman keskustaan.
Sillan pohjoispuolelle jää Vuolleniemen alue, joka
identifioituu harvaan asutuksi metsäiseksi, pitkäksi
ja kapeaksi niemeksi.
Vuolleniemelle ovat tyypillisiä yhtenäiset, eheät
ja metsäiset rantamaisemat. Erityispiirteitä ovat
rantaluhdat, lehdot ja rantamänniköt. Vuolleniemi
on perinteisesti ollut metsätalouden, pienten
maatilojen ja harvaan rakennetun asutuksen
muokkaamaa
metsämaisemaa,
jossa
asutus
on levinnyt aivan viime vuosikymmeniä lukuun
ottamatta orgaanisesti.
Visuveden saari on ollut kulttuurivaikutteisempaa
kuin Vuolleniemi. Se on maatalouden, asumisen,
teollisuuden, palvelujen ja kanavatoimintojen
muokkaamaa maisemaa. Asutus on levinnyt
taajaman keskipisteestä ulospäin harventuen.
Elinkeinorakenteen
muutokset
näkyvät
Visuveden ja Vuolleniemen maisemassa. Vanhin
kulttuurivaikutteinen
kerrostuma
edustaa

maatalousyhteiskunnan
aikaa
peltoineen
ja
maatiloineen. Teollistuminen toi mukanaan puhtaat
asuinalueet, yksittäiset pientalot ja loma-asunnot.
Puutavarakaupat ja sahateollisuus kasvattivat
taajaman kokoa nopeasti.
Uusi rakentaminen tulee sijoittaa niin, että se
kunnioittaa alueelle tyypillisiä piirteitä sekä
maisemasta ja maisemarakenteesta ponnistavia
lähtökohtia.
Selvitysalueen
maisema-arvoja
kuvaavassa kartassa on kuvattu arvoja, jotka
tulee ottaa suunnittelussa huomioon, ja joiden
arvon toivoisi säilyvän. Maakunnallisesti arvokkaan
kulttuurimaiseman alueella on huolehdittava siitä,
että uusi rakentaminen on alisteista vanhalle
rakentamiselle.
Rakentamisessa tulee suosia vaihettumisvyöhykkeitä
ja välttää maiseman äärialueita - selänteiden lakia
ja laakson pohjia. Jos halutaan jatkaa Visuveden
taajaman
kehityslinjaa,
suunnitellaan
uusi
rakentaminen siten, että lähempänä keskustaa
rakentaminen
on
tiheämpää
ja
rakeisuus
systemaattisempaa kuin Vuolleniemessä, jossa
rakentaminen on perinteisesti ollut hajanaisempaa.

Vuolleniemi soveltuu maisemallisesti täydennysrakentamiseen tietyin
reunaehdoin. Laaksot, muinaisjäännökset, suurin osa rannoista, jyrkät
rinteet, varsinkin pohjoisrinteet sekä niemen kärki on suositeltavaa jättää
virkistysalueiksi tai maa- ja metsätalousalueiksi. Rakentamiseen hyvin soveltuvat
alueet keskittyvät alueille, joilla ei ole erityisiä maisemallisia arvoja, mutta jotka
soveltuvat muuten rakentamiseen. Näitä ovat vaihettumisvyöhykkeet lähellä
selänteiden lakialueita.
16

rakentamiseen hyvin
soveltuva alue
selvitysalue
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4.3 Rakennuskohdekuvaukset
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4.3

Rakennuskohdekuvaus

Kuva 12. Sinisellä merkityt kohteet ovat ennen toista maailmansotaa rakennettuja arvokkaita
rakennukohteita.

Nro. 1
Kiinteistötunnus

702-427-1-71

Osoite

Aimontie 6, Ruovesi

Rakennusten lukumäärä

3
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Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

päärakennus
asuminen
v. 1940

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

3
300
suorakaide
kellari
rapattu
aumakatto
hyvä

Tiilestä ja betonista ennen toista maailmansotaa rakennettu päärakennus edustaa ns. 30-luvun
funktionalismin tyylisuuntaa. Rakennuksen takaosassa kaareva terassi, jossa on metallikaide.
Rakennuksen julkisivua koristaa pieni terassi, jossa on koristeellinen metallinen kaide.
Historia
Alueella historiallisia arvoja: Rakennusten läheisyydessä on Venäjän suurruhtinaskunnan aikaisia
juoksuhautoja ja tykkipesäkkeitä.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennustaiteellisesti arvokas (A)
Ympäristöarvot
Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; rakennus on tärkeä osa
ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin.
Toimenpidesuositukset
Rakennuksen julkisivut suositellaan säilytettäväksi.
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Varastorakennus
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

varastorakennus
varasto
v. 1940

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1 1/2
suorakaide
nurkkakiviperustus
maalattu vaaka puoliponttilaudoitus
harjakatto
kolmiorimoitettu huopakatto
Hyvä

Kulttuurihistorialliset arvot
Toimenpidesuositukset
-

Saunarakennus
C
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Rantasauna
saunarakennus
v. 1945

Kuvaus
Kerrosluku
Rungon muoto
Julkisivumateriaali
Rakennuksen kunto

1
suorakaide
laudoitus
Huono

Nro 2.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-178
Aimontie 20, Ruovesi
3
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Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

päärakennus
asuminen
v. 1978

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1
209
L-muotoinen
betoni
tiili
tasakatto
-, reunapellitys
Hyvä

Kulttuurihistorialliset arvot
Toimenpidesuositukset
-
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Rantasauna
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

rantasauna
sauna
v. 1975

Kuvaus
Tyydyttävässä kunnossa oleva rakennus.

Puuvaja
C
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

puuvaja
varastointi
v. 1975

Kuvaus
Tyydyttävässä kunnossa oleva rakennus.

Nro 3.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-472-1-127
Aimontie 32, Ruovesi
2
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Asuinrakennus (Matikkala)
A
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttötarkoitus
Entinen käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

päärakennus
asuminen
konttori ja asuminen
v. 1910

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

2
200
suorakaide
betoni
maalattu vaaka avoponttilaudoitus
harjakatto
tiililaatta
tyydyttävä

Päärakennuksessa on frontoni, jossa kaksi sisäänkäyntiä. Ikkunoiden sommittelussa ei ole
symmetriaa ja niitä on kolmea eri tyyppiä: kuusiruutuinen, neliruutuinen, sekä kolmiruutuinen.
Historia
Aimon tilan päärakennus eli Matikkala on toiminut Aimon Höyrysahan ja tiilitehtaan johtajan
asuinpaikkana ja konttorirakennuksena.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennusperinteisesti arvokas (P)
Historialliset arvot: teollisuushistoriallisesti arvokas (H)
Toimenpidesuositukset
Kiinteistössä suoritettavien korjaustöiden tulisi olla sellaisia, että rakennusten
rakennusperinteisesti arvokas luonne edelleen säilyy. Kaavaehdotuksessa sr.

Työtoimirakennus (Kertala)
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

työtoimirakennus
toimisto
v. 1920

Kuvaus
Julkisivumateriaali
Rakennuksen kunto

laudoitus
tyydyttävä
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Viereisellä tontilla sijaitsevat 3 talousrakennusta:
Autotalli
A
Rakennustyyppi
Nykyinen käyttötarkoitus
Entinen käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

navettarakennus
autotalli
navetta
v. 1920

Kuvaus
Puurakenteinen huonokuntoinen entinen navetta.

Autotalli
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

autotalli
autotalli
v. 1910

Kuvaus
Huonokuntoinen punainen autotalli.

Autotalli
C
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

autotalli
autotalli
1930-1940-luvulla

Kuvaus
Tyydyttävässä kunnossa oleva punainen autotalli.

Nro 4.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-227
Korpelankuja 2, Ruovesi
4
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Kuvaus
neljä uudehkoa, hyväkuntoista, puurakenteista asuinrakennusta aivan kaava-alueen ulkopuolella.

Nro 5.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-131
Vuolleniementie 72, Ruovesi
2
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Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

päärakennus
asuminen
1960-luvulla

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1
250
suorakaide / L
betoni
maalattu puoliponttilaudoitus
harjakatto
profiilipelti
hyvä

Tyypillinen
1950-luvun
matalaharjaista
arkkitehtuuria
Asuinrakennukseen kuuluu samaa tyyliä edustava autotalli.

edustava

asuinrakennus.

Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennusperinteisesti arvokas (P)
Toimenpidesuositukset
-
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Nro 6.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-132
Aimontie 65, Ruovesi
4

Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

päärakennus
asuminen
v. 1952

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

3
248
suorakaide
kellari
maalattu vaaka puoliponttilaudoitus
harjakatto
profiilipeltikatto
hyvä
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Päärakennuksen julkisivussa symmetrinen ikkunasommittelu ja frontoni. Pohjakaava koostuu
kahdesta eri huoneistosta.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennusperinteisesti arvokas (P)
Toimenpidesuositukset
-

Talousrakennukset (B ja C ja D)

Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

B
talousrakennus
varasto
v. 2000

C
autotalli
autotalli
v. 2000

D
talousrakennus
halli
v. 1989

Nro 7.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-129
Vuolleniementie 104, Ruovesi
1
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Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Kesäasunto
asuminen
1960-luvulla

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1
248
suorakaide
betoni
maalattu puoliponttilaudoitus
harjakatto
profiilipeltikatto
hyvä

Kesäasuntoon kuuluu samaa tyylisuuntaa edustava autotalli.

Toimenpidesuositukset
-

Viereisellä tontilla sijaitseva:
Varastorakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta
Kuvaus
Osittain romahtanut
rakennuskantaan.

Lautavarasto
varastorakennus
v. 1929

huonokuntoinen

rakennus

joka

aikanaan

kuului

Aimon

Sahan

Toimenpidesuositukset
Purettava.
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Nro 8.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-75
Vuolleniementie 118, Ruovesi
3

Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Päärakennus
asuminen
v. 1956

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

2
500
L-muotoinen
betoni
maalattu vinovuorilaudoitus
harjakatto
profiilipelti
hyvä
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Toimenpidesuositukset
-

Aitta
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Aitta
1900-luvun alku

Kuvaus
Kerrosluku
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1
suorakaide
nurkkakiviperustus
hirsi
harjakatto
-, sammaloitunut
huonokuntoinen, hirsikehikko pääasiallisesti
hyväkuntoinen

Toimenpidesuositukset
-

Sauna
C
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Saunarakennus
sauna
v. 1969

Nro 9.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-74
Vuolleniementie 138, Ruovesi
4

24

VUOLLENIEMEN ASEMAKAAVA – KULTTUURI- JA MAISEMASELVITYS

Asuinrakennus
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

A
Loma-asunto
loma asuminen / pysyvä asuminen
v. 1950

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

2
190
suorakaide
betoni
maalattu pysty puoliponttilaudoitus
harjakatto
profiilipelti
hyvä

Toimenpidesuositukset
-

Asuinrakennus
B
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Loma-asunto
loma-asuminen
v. 1983

Kuvaus
Kerrosluku
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

1
suorakaide
betoni
maalattu hirsi
harjakatto
huopa
hyvä
25
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Toimenpidesuositukset
-

Varastorakennus
C
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Loma-asunto
loma-asuminen
v. 1983

Kuvaus
Puinen hyväkuntoinen varastorakennus.

Saunarakennus
D
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Saunarakennus
sauna
v. 1948

Kuvaus
Saunarakennus on puinen ja huonokuntoinen.

Nro 10.
Kiinteistötunnus
Osoite
Rakennusten lukumäärä

702-427-1-47
Vuolleniementie 13, Ruovesi
3
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Asuinrakennus
A
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Rakennusajankohta

Päärakennus
asuminen
1950-luvulla

Kuvaus
Kerrosluku
Pinta-ala (m2)
Rungon muoto
Perustus
Julkisivumateriaali
Katon muoto
Katemateriaali
Rakennuksen kunto

2
130
suorakaide
kellari
rappaus/vaaka- ja pystylaudoitus
harjakatto
profiilipelti
hyvä

Rakennuksen julkisivussa on frontoni ja avoin kuisti. Pihapiiriin kuuluu vanha punainen navetta
sekä kaksi pienempää piharakennusta ja maakellari. Kohde sijaitsee mäen päällä näkyvällä
paikalla.
Kulttuurihistorialliset arvot
Rakennusperinteisesti arvokas (P)
Ympäristöarvot
Mk: maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä; rakennus on tärkeä osa
ympäristökokonaisuutta, näkyy ympäristöönsä hyvin.
Toimenpidesuositukset
Asuinrakennuksen julkisivut suositellaan korjaustöiden yhteydessä säilytettäväksi.
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