
  PIENTALOTONTIT 

Rakenteilla oleva 

Kautunharjun pien-

taloalue.  Ilmaku-

vanäkymä Kautun-

vuolteen suun-

taan, etelään.  

(Kuva: Lentokuva 

Vallas Oy, 2009. 

Ruoveden kunta)  

 
Ruoveden kunnan omistamia pientalotontteja  

on myytävänä keskustan läheisyydessä  

ja Rajaportin alueella. 

Ruoveden kirkonkylän läheisyydessä  

on vapaita pientalotontteja Utukan, 

Sointulan, Harakkalan, Kautun ja  

Kautunharjun alueella.  

Ruoveden kunta Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI p. 03 486 111         



Utukka 

Korttelit 2a ja 2 

AO Erillispientalojen 
korttelialue 

Kerrosluku I 

e=0,20 tehokkuus-
luku eli kerrosalan 
suhde rakennuspai-
kan pinta-alaan 

(Harakkala rakennus-

kaavan muutos ja ra-

kennuskaava, vahv. 

15.3.1991) 
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Utukan asuinalueella on vapaita pientalotontteja Vainiontien varrella. 

[osa tilaa 702-418-1-808 Utukanmaa] 



Sointula 

 

Sointulassa on vapaa pientalotontti Sointulantien varrella.  
 
702-418-1-618 Rintamäki, jonka pinta-ala on 0,1439 ha 
       Tontin hinta on 2 878 €. 
AO Erillispientalojen korttelialue 

e=0,25 tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pin-
ta-alaan. Taloustilat on rakennettava yhteen päärakennuksen 
kanssa.  

kerrosluku ½ I  

(Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumääräl-
tään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estä-
mättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi) 

Kirkonseudun rakennus-
kaavan muutos,  
(vahv. 26.10.1987) 
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Harakkala  

Korttelissa 57, tontti 4 

AO Erillispientalojen kort-
telialue 

Kerrosluku ½I 

e=0,20 tehokkuusluku 
eli kerrosalan suhde ra-
kennuspaikan pinta-
alaan  

(Harakkala rakennuskaa-
van muutos ja rakennus-
kaava, vahv. 15.3.1991) 

Harakkalassa on vapaa pientalotontti Paavonkujan päässä. 
 
702-418-1-792 Koukkurinne, jonka pinta-ala on 0,2580 ha 
       Tontin hinta on 5 756 €. 
 
 
[kaavassa murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa 
lukumäärältään mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta ker-
rosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi] 
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Harakkala  

 

Harakkalassa on kaksi vapaata pientalotonttia Lahtisentien 
varrella  
(osa tilaa 702-405-2-11 Ajosaho) 
 

 
[Kerrosluku I ½ - Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaa-
vassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta 
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.] 

Korttelissa 161,  

tonttit 1 ja 2 

AO Erillispientalojen kort-
telialue 

Kerrosluku I ½ 

e=0,20 tehokkuusluku 
eli kerrosalan suhde ra-
kennuspaikan pinta-
alaan  

(Harakkala rakennuskaa-
van muutos ja rakennus-
kaava, vahv. 15.3.1991) 
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Kauttu  

AO Erillispientalojen 

korttelialueella          

tehokkuusluku on 

e=0,20 (kerrosalan 

suhde rakennuspai-

kan pinta-alaan).  

Kerrosluku on yksi. 

Kautun asuinalueen vapaat pientalotontit 

Ote rakennuskaavasta (Kirkonseudun rakennus-

kaavan muutos, vahv. 26.10.1987) 
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Kauttu  

Erillispientalojen korttelialueella (AO): 
 
 kerrosluku  on ½ I ½ [tarkoittaa, että kerrosalaan luettavak-

si tilaksi saa rakennuksen suurimman kerroksen alasta käyt-
tää puolet kellarikerroksessa ja puolet ullakolla] 

 e=0,20 tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan 
pinta-alaan 
 

Kautun pientaloalueella, Katajakujan ja Kautunkaarteen 
varrella, on vapaana pientalotontteja kortteleissa 130 ja 
132. 
 
Katajakuja 2/ Kautunkaarre 3: pinta-ala 0,1360 ha 
(702-405-1-334 Salomaa) Tontin hinta on 2 720 €. 
 
[muut osana tilaa  702-405-1-299 Ajoskangas] 
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Kaavaote:  
Ajoskangas rakennus-
kaava ja rakennuskaa-
van muutos (vahvist. 
6.10.1989) 



Rajaportti  

Asemakaavassa tontti on erillispientalojen korttelialueella (AO) 
tontti 1, jossa  rakennusoikeus on 200 kerrosalaneliömetriä. 
Kaavamääräys: ”Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja pääosin 
puuverhoiltuja. Värityksen tulee soveltua luontoon ja maisemaan. 
Vuorilautojen värityksessä ei sallita valkoista. Rakennuspaikan 
puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luon-
nonmukaisena.” 

kerrosluku on I 2/3  

(Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan ra-

kennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerros-
alaan laskettavaksi tilaksi.) 
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Rajaportin alueella 
on vapaa pientalo-
tontti Uotilantien 
varrella (korttelissa 
143a). 

(Rajaportin alue asemakaavamuutos ja -laajennus, kv hyv. 22.10.2007) 



Kautunharju  

Kautunharjun asuinalue sijaitsee noin 2 km Ruoveden kirkonkylän 

keskustasta kaakkoon, Pöytäselän rannan tuntumassa.  

Alueella on kunnallistekniikka valmiina. Valokuituverkko! 
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Vapaita pientalotontteja 
on Myllytien ja Hiedan-
tien varrella Myllykortte-
lissa ja Harjutien varrella 
Rantakorttelissa. 

Mylly-

kortteli Ranta-

kortteli 



Kautunharju  

Erillispientalojen korttelialueella (AO): 

 Rakennusoikeus on 250 (asunnon kerrosalaneliöt) +  

 at 80 (autosuoja- ja taloustilan kerrosalaneliöt) 

 asuinrakennusten kattokulma on 20 – 30°  

 harjan suunta on osoitettu kaavamerkinnällä  

Korttelissa 139 kerrosluku on II u 50 % 

Kortteleissa 138 ja 140 kerrosluku on I u 65 % 

MYLLYKORTTELI 
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Ote asemakaavasta (Kautunharjun asemakaava, hyv. 20.6.2011) 

MYYTY 

MYYTY 



Kautunharju  

RANTAKORTTELI 
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Erillispientalojen korttelialueella (AO): 

 Rakennusoikeus on 250 (asunnon kerrosalaneliöt) +  

 at 80 (autosuoja- ja taloustilan kerrosalaneliöt) 

 asuinrakennusten kattokulma on 20 – 30°  

 harjan suunta on osoitettu kaavamerkinnällä  

Kortteleissa 136 ja 137 kerrosluku on I u 50 % 

Kortteleissa 137 kerrosluku on I. 
Ote asemakaavasta (Kautunharjun asemakaava, hyv. 20.6.2011) 

Rantakorttelin 137 tonteilta näkymät järvelle aamuauringon suuntaan. 

MYYTY 


