YRITYSTONTIT

Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat yritys- ja teollisuustontit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella keskustan läheisyydessä Kuruntien ja Rajaportin alueilla sekä Ruhalassa kantatie
66:n varrella.
Rajaportin alueella on myös yhdistettyjä teollisuusja asuntotontteja.
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Joensuuntie, Sointula

Korttelissa 28 tonttia 2 koskevat asemakaavamerkinnät ja määräykset:
TY-1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakentamisen ja ympäristön hoidon tulee olla visuaalisesti korkeatasoista. Alueelle voidaan sijoittaa toimintaan liittyviä
myymälätiloja enintään 50 prosenttia toteutuneesta rakennusoikeudesta.
Suurin sallittu kerrosluku on II (rakennuksen tai sen osan suurin sallittu
kerrosluku on kaksi). Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 2000.
pv-1 tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää.
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Kaavaote.
(Korttelin 28 asemakaavan muutos,
Kv hyv. 18.4.2011)
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Kuruntien teollisuusalue

Ilmakuvan ylälaidassa
näkyvät Kuruntien varrella olevat teollisuustontit. Etualalla kantatie 66.

Kaavaote.
(Kuruntien teollisuusalueen asemakaava, kv hyv.
27.8.2001)
Korttelin 144 tonttia 1 ja korttelin
145 tontteja 1-5 koskevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset:
T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
II suurin sallittu kerrosluku
(rakennuksen tai sen osan suurin
sallittu kerrosluku on kaksi)
e=0,45 kerrosalan suhde tontin/
rakennuspaikan pinta-alaan
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Rajaportin alue

MYYTY

Pihlatien varrella olevat
TY-tontit Rajaportin
alueella ilmakuvassa.

Korttelissa 142 on kolme teollisuustonttia Pihlatien varrella.
Korttelia koskevat asemakaavamerkinnät ja -määräykset:
TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai
muuta häiriötä. Ulkovarastoja ei saa
sijoittaa katualueen viereen.
Kerrosluku on yksi, e=0,4 kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
pinta-alaan.
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Kaavaote.
(Rajaportin alue
asemakaavamuutos ja laajennus. kv
hyv.
22.10.2007)
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Rajaportin alue

Hattulanraitin varrella on vapaana neljä
AOTY-tonttia korttelissa 141a ja 141b.
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset:

MYYTY

AOTY Erillispientalojen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Asumiseen tulee osoittaa vähintään 25% rakennetusta
kerrosalasta. Kerrosluku on yksi, e=0,3.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja
puuverhoiltuja.
Rakentamisessa ja ympäristönhoidossa tulee kiinnittää huomiota Paarlammin museotien maisemallisten arvojen säilymiseen.
Korttelissa 140b on kaksi TY-1-tonttia.
TY-1 Teollisuusrakennusten korttelialue,
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. Tilojen yhteyteen saa
rakentaa enintään 250 m2 asunnon. Toiminta ei saa aiheuttaa häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, maaperän saastumista tai muuta häiriötä. Rakennusten
tulee olla harjakattoisia ja pääosin puuverhoiltuja.
Kerrosluku on yksi. e=0,4 kerrosalan suhde
tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

AOTY- ja TY-1 kortteleita koskee myös määräys: Värityksen tulee soveltua luontoon ja
maisemaan. Vuorilautojen värityksessä ei
sallita valkoista. Rakennuspaikan puusto ja
muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. Ulkovarastoja
ei saa sijoittaa katualueen viereen.
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Kaavaote (Rajaportin alue asemakaavamuutos ja -laajennus. kv hyv.
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Ruhala

Ruhalassa sijaitsee yksi
kunnan omistama teollisuusalue kantatie 66:n varrella.

702-419-2-226
Haukkapelto.
Tilan pinta-ala on
15,06 hehtaaria.

Teollisuusaluetta koskevat
kaavamerkinnät ja määräykset:
TY Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alue sijaitsee pv-2 alueella. Alueelle ei saa
sijoittaa toimintoja, jotka
aiheuttavat vaaraa pohjavedelle. Ympäristön suunnittelussa otetaan huomioon alueen näkyvyys kantatien maisemassa.
Kaavaote. (RuhalaKautun osayleiskaava. Hyv. 10.4.2006.)
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