Ruoveden keskusta ja näkymä etelän suuntaan. Kuva: Aarno Isomäki (vuosi 2008 – 2010)

KAAVOITUSKATSAUS 2016
RUOVEDEN KUNTA

Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI
www.ruovesi.fi

Kaavoituskatsauksen tarkoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 §) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina
vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.
Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on
kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien
riittävyydestä.
Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava muistakin suunnitelmista, niiden käsittelystä ja keinoista, joilla kuntalaiset voivat vaikuttaa asioiden kulkuun.

Ruoveden kunta
Ruoveden kunta sijaitsee Ylä-Pirkanmaalla. Kunnan pinta-ala on n. 950 km2 josta
vesistöä 173,38 km2. Rantaviivaa on 1 172 km. Loma-asuntoja on n. 2 550 kpl.
Asukkaita kunnassa on 4 621 (31.12.2015).
Ruoveden kunnassa ympäristölautakunnan alainen toiminta käsittää kaavoituksen,
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnot. Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen,
kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö.
Ruoveden kuntastrategian 2015 – 2020 yhtenä teemana on elinympäristö ja turvallisuus.
• Säilytämme turvallisen ja viihtyisän elinympäristön
• Hyvä maapolitiikka ja hyvin suunniteltu maankäyttö tukevat Ruoveden kehittymistä.
Tällä takaamme laadukkaat, monipuoliset ja maisema-arvoja hyödyntävät asumisvaihtoehdot
• Turvallinen ympäristö lisää kuntalaisten hyvinvointia
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Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä
Tärkein yhdyskuntien suunnittelu- ja ohjausväline on alueiden käytön suunnittelujärjestelmä,
jonka muodostavat valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja
asemakaava. Suunnittelussa yleispiirteisemmät kaavat ovat ohjeena yksityiskohtaisempia kaavoja
laadittaessa.

Maankäyttö- ja
rakennuslain muutos
1.2.2016:
ympäristöministeriö
ei enää vahvista
maakuntakaavoja.

Valtakunnallisista alueiden käytön tavoitteista päättää valtioneuvosto. Tavoitteet
on otettava huomioon kaikilla alemmilla kaavatasoilla. Ympäristöministeriö
valmistelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamista.
Valtioneuvosto päättänee uudistetuista tavoitteista keväällä 2017. Valtakunnalliset
alueiden käyttötavoitteet-asiakirjan voi lukea ympäristöministeriön verkkosivuilta
http://www.ymparisto.fi
Maakuntakaavoitus kohdistuu seudulliselle tasolle. Maakuntakaavan laatii ja
hyväksyy maakunnan liitto. Pirkanmaan liiton verkkosivut: http://www.pirkanmaa.fi
Yleiskaavoituksella ohjataan kunnan tai sen osan yleispiirteistä alueidenkäyttöä.
Yleiskaavan laatii kunta ja se hyväksytään kunnanvaltuustossa. Yleiskaava voi
koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan
osayleiskaavaksi. Ranta-alueita kaavoitettaessa käytetään nimitystä rantayleiskaava.
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Pirkanmaan elinkeino-liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii valtion
alueviranomaisena. ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja ohjata kunnan alueidenkäytön
suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä (MRL 18 §).
Maankäyttö- ja rakennuslain 171§ muuttui 1.4.2016 alkaen siten, että ELY -keskuksille aiemmin
kuulunut poikkeamistoimivalta siirtyi kokonaan kunnille. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on
tulossa useita muutoksia. ELY-keskusten rooli tulee muuttumaan konsultoivaksi, ne eivät jatkossa
enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä. (http://www.ym.fi)

MAAKUNTAKAAVOITUS
Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa
ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain
siltä osin ja sillä tarkkuudella, kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai
maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön
yhteen sovittamiseksi on tarpeen (MRL 25 § 4).
Pirkanmaalla maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan
omistama kuntayhtymä. Maakuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto, ja ne vahvistetaan MRL
31 §:n mukaisesti ympäristöministeriössä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (1.2.2016):
ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja. Nykyisin maakuntakaavasta päättää
maakunnan liitto.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL
32 §).
Voimassa olevat maakuntakaavat
Pirkanmaalla on voimassa kolme vahvistettua maakuntakaavaa:
Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vahvistettiin valtioneuvoston päätöksellä 29.3.2007. Se on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava, jossa on käsitelty maakunnan
keskeiset maankäyttökysymykset.
Turvetuotantoa koskeva Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä
8.1.2013. Liikennettä ja logistiikkaa käsittelevä Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava vahvistettiin
ympäristöministeriössä 25.11.2013.
Valmisteilla oleva maakuntakaava, Pirkanmaan maakuntakaava 2040
Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, Pirkanmaan maakuntakaava 2040,
joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaavan sekä 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat.
Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016
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Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 kuuluvat kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
kannalta tärkeät osa-alueet, muun muassa keskusta-alueet, palveluiden alueet, vähittäiskaupan
suuryksiköt, asuin- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet, virkistys- ja suojelualueet, viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt.
Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.10.–11.11.2016. Kaavaehdotuksesta saadut
muistutukset ja kaavaehdotukseen niiden pohjalta tarvittavat muutokset käsitellään maakuntahallituksessa. Sen jälkeen kaavaehdotus etenee keväällä 2017 maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Maakuntakaava 2040:n kaavaselostus ja taustaselvitykset ovat luettavissa Pirkanmaan liiton
maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi

Ruoveden kunnan alueella Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ehdotuksessa on muutamia
muutoksia verrattuna voimassaolevaan maakuntakaavaan. Myös kaavamerkintöjen esitystavassa
on jonkin verran eroavaisuuksia. Maakuntakaavojen tarkastelu on esitetty tarkemmin liitteessä.
Liitteessä ovat kaavaotteet Ruoveden kirkonkylän, Visuveden, Jäminkipohjan ja Muroleen
alueista sekä otteita kaavaselostuksen liitekartoista. (Liite: Maakuntakaavojen tarkastelu)
Esimerkkinä ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta Ruoveden kirkonkylän alueelta:
Pirkanmaan maakuntakaava 2040,
kaavaote Ruoveden kirkonkylän alue

Pirkanmaan maakuntakaava 2040,
erot maakuntakaava 1. verrattuna
Muutoksia mm.:
Työpaikka-aluetta on pienennetty Pihlajalahdentien ja Paarlammintien väliseltä alueelta
Maa- ja metsätalousvaltainen
alue, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä
Ruoveden reitin kulttuurimaisemat, valtakunnallisesti
arvokkaaksi esitetty maisema-alue.
Satama/ venesatama
Veneväyliä on merkitty enemmän kuin
mkk1:ssä.
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YLEISKAAVOITUS
Yleiskaava on kunnan yleispiirteisen maankäytön suunnittelun väline. Se voi käsittää koko
kunnan tai osan siitä (yleiskaava tai osayleiskaava). Yleiskaavat ohjaavat kunnan
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.
Ruovedellä ei ole koko kunnan kattavaa yleiskaavaa. Osayleiskaavoja: Ruoveden kirkonkylän
osayleiskaava, Ruhala-Kauttu osayleiskaava ja rantaosayleiskaava.
Ruoveden kirkonkylän
osayleiskaava
Ruoveden kirkonkylän osayleiskaava
on oikeusvaikutteinen ranta-alueita
lukuun ottamatta.
Yleiskaavan ranta-alueet on yhdistetty
rantaosayleiskaava-alueeseen.
Kirkonkylän osayleiskaava
hyväksyttiin vuonna 2003.

Kirkonkylän osayleiskaava-alue (sinisellä rajattu).
Ruhala-Kauttu osayleiskaava
Ruoveden kirkonkylän eteläinen osa,
Ruhala-Kautun osayleiskaava on
oikeusvaikutteinen. Tällä osayleiskaavalla ohjataan myös ranta-alueiden
maankäyttöä. Kaavan laajennuksella
muodostettiin myös lisäaluetta jo
olemassa olevalle Ruhalan teollisuusalueelle. Yleiskaava-alueen pinta-ala on
970 ha. Ruhala-Kautun osayleiskaava
hyväksyttiin vuonna 2006.

Ruhala-Kauttu osayleiskaava-alue (sinisellä rajattu).
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Rantaosayleiskaava
Koko kunnan kaavoittamattomat rantaalueet kattava rantaosayleiskaava
laadittiin vuosina 2008 - 2015. Kaavan
laatijana toimi Ramboll Finland Oy.
Rantaosayleiskaavan 1.osa-alueen
kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
vuonna 2012 ja 2. ja 3 osa-alueiden
kaavat toukokuussa 2015.

Rantaosayleiskaavan aluejako.

Rantaosayleiskaavan 2. ja 3. osaalueiden kaavat ovat lainvoimaisia.
Kunnanvaltuusto hyväksyi
rantaosayleiskaavan 2. ja 3. osaalueiden muutokset (hallinto-oikeuden
päätösten mukaisesti) ja totesi kaavat
lainvoimaisiksi 8.11.2016.

Rantaosayleiskaava ei ole vielä kokonaisuudessaan lainvoimainen, sillä 1. osa-alueen kaava on
valitusten johdosta korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.
Rantaosayleiskaavakartat ja kaavaselostukset ovat nähtävissä Ruoveden kunnan internetsivuilla
osoitteessa: http://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-tontit/rantaosayleiskaavat/
ASEMAKAAVOITUS
Asemakaava on yksityiskohtainen maankäytön suunnitelma, joka perustuu useimmiten
yleiskaavan antamiin lähtökohtiin. Asemakaavassa määrätään, mihin tarkoituksiin aluetta voi
käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa.
Ruovedellä asemakaava on voimassa
Kirkonkylän, Ruhalan, Visuveden ja
Jäminkipohjan taajamissa.

Ruoveden kunnan alue
tummennettuna. Karttapohja:
http://liiteri.ymparisto.fi
Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016
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Asemakaavalla vaikutetaan erityisesti lähiympäristön toimivuuteen ja laatuun, viihtyisyyteen ja
kunta-/kyläkuvaan. Asemakaava luo edellytykset rakentamiselle ja rakennusluvat myönnetään
asemakaavan mukaisina.

Ruoveden kirkonkylän ja Ruhalan asemakaava-alueet
http://liiteri.ymparisto.fi

Kirkonkylän rakennuskaava
on laadittu vuonna 1988.
Rakennuskaavaa on pidetty
ajan tasalla useilla kortteli- ja
tonttikohtaisilla
kaavamuutoksilla.
Kaavamuutoksia ovat mm.:
Harakkalan rakennuskaavan
muutos 1991, Kuruntien
teollisuusalueen asemakaava
2001, Kotvionniemen
asemakaava 2002,
Poukanharjun asemakaava
2003, Rajaportin alue
asemakaavamuutos ja laajennus 2007,
Sointulanraitin-Joensuuntien
alueen asemakaavan muutos
2007, Kautunharjun
asemakaava 2011.

Kirkonkylän asemakaava-alueen pinta-ala on noin 540 ha ja Ruhalan asemakaava-alueen pintaala on noin 40 ha.
Visuveden rakennuskaavan
muutos ja laajennus
vahvistettiin vuonna 1991.
Niemi-Jarkon asemakaavan
muutos- ja laajennus,
kunnanvaltuusto
hyväksynyt 2006.
Äijänniemen
asemakaavamuutos,
kunnanvaltuusto
hyväksynyt 2010.

Visuveden asemakaava-alueet
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Jäminkipohjan ensimmäinen
rakennuskaava vahvistettiin
vuonna 1973. Kaavaan
tehtiin 1970-luvun loppupuolella neljä kaavamuutosta.
1990-luvun alussa kaavaaluetta laajennettiin ja
rakennuskaavaa muutettiin.
Jäminkipohjan asemakaavaalueen pinta-ala on noin 85
ha.

Jäminkipohjan asemakaava-alue

http://liiteri.ymparisto.fi

RANTA-ASEMAKAAVAT
Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa
koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on
oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Ruovedellä on voimassa olevia ranta-asemakaavoja 60 kpl, jotka kattavat noin 18 %
rantaviivasta.
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TULEVAT / VIREILLÄ OLEVAT KAAVOITUSHANKKEET JA KAAVOITUSTA
PALVELEVAT SUUNNITELMAT
MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (maapoliittinen suunnitelma)
Maankäytön kehittämissuunnitelma on koko kunnan kattava, strateginen
suunnitelma, joka yhdessä kuntastrategian kanssa antaa suunnan kunnan
kehitykselle.
Kunnan maankäyttösuunnitelman laadinta käynnistettiin syksyllä 2016 selvitysvaiheella, johon liittyen järjestettiin mm. Ruoveden kyläkierrokset (kyläiltoja 6 kpl).
Maankäyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2017 aikana.

Kaavio HA-2013
Maankäytön kehittämissuunnitelman tavoitteet:
• ottaa huomioon kuntastrategian linjaukset maankäyttösuunnitelmissa
• järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle
elinympäristölle
• edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
• turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja
avoin tiedottaminen
• mahdollistaa monipuolisen elinkeinotoiminnan: yrittäjyys, maatalous, metsätalous ja
matkailu
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VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT
Kotvionniemen asemakaavamuutos
Kotvionniemen asemakaavamuutos on vireillä. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ympäristölautakunta 21.4.2016, 19.5.2016 päivitetty OAS-ehdotus nähtävillä 20.5. -3.6.2016). Ennen asemakaavaluonnoksen laatimista on selvittävä maaperän käyttörajoitusten asettamat vaatimukset suunnittelulle. Maaperään
kohdistuvia toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman rakennusvalvonta- tai ympäristöviranomaisen lupaa.

Kaaviokartta Kotvion asemakaavamuutosalueista (punaisella rajatut alueet).
VIREILLE TULEVAT ASEMAKAAVAT
Vuolleniemen asemakaava
Vuolleniemen asemakaavahankkeesta on tehty maanomistajien taholta aloite. Ennen
varsinaisen kaavoituspäätöksen tekemistä on selvitettävä mm. Vuolleniemen alueen
liittyminen olemassa olevaan rakennuskaavaan, liikennejärjestelyt kuten
kevyenliikenteen järjestäminen sekä päivitettävä luontoselvitys. Tarvittavat
selvitykset pyritään tekemään vuoden 2017 aikana. Kaavoittaminen edellyttää
maankäyttösopimusten tekemistä alueen maanomistajien kanssa.
VIREILLÄ OLEVAT RANTA-ASEMAKAAVAT
Ei vireillä olevia ranta-asemakaavahankkeita.
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11

ASEMAKAAVAYHDISTELMÄ JA AJANTASAISUUDEN ARVIOINTI
Maankäyttö-ja rakennuslaissa kuntien velvollisuudeksi tuli ylläpitää karttayhdistelmää kaikista voimassaolevista asemakaavoista.
Ruovedellä tavoitteena on sähköiseen karttapalvelun saaminen käyttöön vuonna
2017. Jatkossa yhdistelmäasemakaava ja kaavakartat määräyksineen löytyisivät
internetin karttapalvelusta.
Kirkonkylän, Visuveden ja Jäminkipohjan asemakaavat ovat osin vanhentuneita ja
osin toteutumattomia. MRL 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavojen
ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Vireille tulevat rakennuslupahankkeet voivat käynnistää
ajantasaisuuden arvioinnin.
Tulevan maankäyttösuunnitelman ohjaamana sekä talousarvion varausten puitteissa
arvioidaan Ruoveden kirkonkylän, Visuveden ja Jäminkipohjan asemakaavojen
ajantasaisuutta.

KAAVOITUSTA PALVELEVAT MUUT SUUNNITELMAT
Maaperätutkimukset
Jäminkipohjan vanhan saha-alueen ympäristössä on suoritettu maaperätutkimuksia
Ruoveden kunnan omistamilla maa-alueilla marraskuussa 2016.
Ruoveden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus tekivät sopimuksen saha-alueen
pilaantuneisuustutkimuksista. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä.
Jäminkipohjassa toimineen sahan alue on merkitty selvitystarvekohteeksi maaperän
tilan tietojärjestelmään.
Entisen kirkonkylän kaatopaikan ja vanhan Nuijaharjun kaatopaikan maa-alueet on
tarkoitus tutkia. Nämä vanhat kaatopaikat on luokiteltu riskikohteiksi, sillä ne
sijaitsevat pohjavesialueella. Vanhojen kaatopaikka-alueiden tutkimustöiden
teettämistä varten on esitetty rahaa vuoden 2017 talousarvioon.
Maaperätutkimukset antavat tarvittavaa tietoa maaperän tilasta, jotta voidaan
arvioida alueiden aiheuttamat riskit ja kunnostustarve. Tutkimustulokset
huomioidaan alueiden maankäytön suunnittelussa.

Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016

12

ASEMAKAAVOJEN TONTTIVARANTO
Asemakaavoitetuilla alueilla on kunnan tonttireservissä pientalotontteja 52 kpl, rivitalotontteja 11
kpl ja yritystontteja 17 kpl. Lisäksi Kautunharjun asemakaavassa on Harjupolun korttelissa 10 kpl
pientalotonttia. Asemakaavan tonttivarannossa on lisäksi pientalotontteja, joiden sijainti on melko
epäedullinen (mm. Mato-ojan alueella 13 tonttia ja Harakkalassa yksi tontti lähellä kantatietä).
Rantaosayleiskaava-alueella on kunnan omistamia rantarakennuspaikkoja 11 kpl.

PIENTALOTONTIT
RIVITALOTONTIT
YRITYSTONTIT

Karttakaavio myytävistä tonteista Ruoveden kirkonkylän alueella.
Pientalotontit
Ruoveden kunnan omistamia pientalotontteja on myytävänä yhteensä 52 kpl, joista 47 kpl
sijaitsee keskustan läheisyydessä, yksi Rajaportin alueella ja 4 kpl Visuveden keskustassa.
Ruoveden kirkonkylän läheisyydessä on vapaita pientalotontteja mm. Utukan, Sointulan,
Harakkalan ja Kautun alueilla. Uudella Kautunharjun pientaloalueella tontteja on
Myllykorttelissa ja Rantakorttelissa yhteensä 25 kpl, näissä kunnallistekniikka on rakennettuna.
Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016
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Rivitalotontit
Ruoveden kunnan omistamia rivitalotontteja on myytävänä 11 kpl. Rivitalotontit sijaitsevat
kirkonkylän läheisyydessä mm. Sointulassa, Kautussa ja Kotvionniemessä sekä Ruhalassa ja
Visuveden keskustassa.
Yritystontit
Ruoveden kunnan omistamia myynnissä olevia yritys- ja teollisuustontteja on 16 kpl
asemakaava-alueella ja yksi TY-alue (15 ha) osayleiskaava-alueella Ruhalassa kantatie 66:n
varrella. Tontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien
ja Rajaportin alueilla. Rajaportin alueen tonteista 4 kpl on yhdistettyjä teollisuus- ja
asuntotontteja. http://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-tontit/yritystontit/
Rantarakennuspaikat
Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamia rantarakennuspaikkoja on 11 kpl.
Rantarakennuspaikat sijaitsevat rantaosayleiskaava-alueilla, pienempien järvien rannoilla, joita
ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston läheisyydessä, Valkeajärvi
Tuuhoshylässä sekä Valkeajärvi ja Mäkelänjärvi Väärinmajan kylässä.

Ajantasaiset tiedot kunnan myytävistä tonteista ovat nähtävissä Ruoveden kunnan internetsivuilla
osoitteessa: http://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-tontit/

Näkymä Kautunharjun kaava-alueen Harjukorttelista järven suuntaan.

LISÄTIEDOT
Ajantasaisemmat kaavoitustiedot löytyvät Ruoveden kunnan internet-sivuilta
www.ruovesi.fi
Tekninen johtaja
Harri Apell
p. 044 787 1340
harri.apell@ruovesi.fi
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Rakennustarkastaja
Mirja Tiensuu
p. 044 787 1346
mirja.tiensuu@ruovesi.fi
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KAAVAPROSESSI - VAIHEET JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Ympäristölautakunta tai kunnanhallitus tekee päätöksen kaavoituksen aloittamisesta. Kaavatyön
voi käynnistää myös maanomistajan anomus asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta.

Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016

15

