
Vanha kansakoulu,  
pitäjäntupa 1871 
(Ruovedentie 19/ Kirkkotie 1) 

Viljamakasiini 1870-luvulta 
Hirsirakenteinen pitäjänmaka-
siini on ulkoasultaan uusklassis-
tinen. Lainajyvästönä n. 80 
vuotta, nykyisin Ruoveden kun-
nan taidenäyttely- ja kulttuuri-
tilana. (Ruovedentie 5) 

Ruoveden kirkko 1778,  
Sofia Magdalenan kirkko 
rakennettiin kirkonrakentaja 
Matti Åkerblomin johdolla.  
Rakennusteknisesti taidokas 24-
kulmainen ristikirkko kuuluu 
1700-luvun puurakentamisen 
huippusaavutuksiin.  

Ruoveden kunnantalo 1915 
Suun. rakennusmestari Heikki 
Tiitola. Koristeellisessa ulko-
asussa on jugendin piirteitä.  
Viereinen Nurmela rakennettiin 
1900-luvun alkupuolella kunnan
-lääkärin asuintaloksi. 
(Ruovedentie 30) 

Kotiseutumuseo (Museotie 1) 
 
Valokuvat: Kristiina Kokko, 2016 

Kellotapuli 1772 (1793) 
rakennettiin Mikael Piimäsen 
johdolla 1772 ja siirrettiin 
nykyiselle paikalleen 1793. 
Kellotapuli on kaksijakoinen ja 
barokkipäätteinen. 

Ruoveden kirkonkylän kulttuurihistoriallisia kohteita ja kävelyreittejä 



Ruoveden kirkonkylä —  valtakunnallisesti merkittävä  

    kulttuuriympäristö 
 

Ruoveden kirkonkylän maisema rajautuu Ruoveden rantaan, peltojen kehystämään 

Pappilanlahteen ja taustalla kohoavaan harjuun. Maasto on vaikuttanut tiestön lin-

jaukseen ja asutuksen sijaintiin. Kirkonkylän halki kulkeva Ruovedentie on alkuaan 

1600-luvulla perustettu Pohjanmaan tie.  
 
Ruoveden kirkonkylä muodostui kantatila Ritoniemen maille. Ritoniemi tunnetaan jo 

vuodesta 1562, mm. käräjienpitopaikkana 1600-luvulla, nimismiehen virkatalona ja 

kievarina 1720- ja 1730-luvuilla. Ruoveden 24-kulmainen ristikirkko valmistui vuonna 

1778 edellisen kirkon paikalle. Ensimmäiset kaupat avattiin kirkonkylällä vuonna 1861 

ja 1900-luvun alkuun mennessä oli Ruovedentien varteen muodostunut liikerakennus-

ten, kunnallisten rakennusten ja asuintalojen muodostama kuntakeskus.  
 
Raittimainen kirkonkylä on rakennuskannaltaan historiallisesti monipuolinen ja raken-

teeltaan sopusuhtainen. Kirkon ympärillä on säilynyt avointa maisematilaa ja peltoja.  

Kirkon lisäksi vanhinta rakennuskantaa ovat Ritoniemen tilan rakennukset ja vuonna 

1871 valmistunut kansakoulu sekä viljamakasiinit 1850-1870-luvuilta.  

Runebergin lähde ja sen ympäristö on luon-
nonsuojelualuetta. Lähde on nimetty  J. L. 
Runebergin mukaan, joka asui Ruovedellä 
1820-luvulla ja kirjoitti Lähteellä -runonsa 
Kirstan lähteen innoittamana. Runopolku joh-
taa Runebergin lähteeltä Laivarantaan.  
Laivarannassa sijaitsee kaksi kotiseutumuse-
on rakennusta: nuottakoppeli ja venetalas 
(kaksi kirkkovenettä).  
Meijerirakennuksessa toimi meijeri vuosina 

1928 - 1975. - yksityisalue 
 
Ritoniemen kartano päärakennus valmistui 
1831 ja siipiosat korotettiin kaksikerroksisiksi 
1852. Tuparakennuksen (uusittu 1916) seinäl-
lä on Runebergin muistolaatta. Aittarakennus 

on vuodelta 1906. - yksityisalue 
 
Ruoveden kirkko rakennettiin 1777-1778. 
Kirkossa on jyrkkälappeinen korkea auma-
katto, jonka keskustasta kohoaa sipulipäättei-
nen lanterniini (ikkunallinen keskustorni).  
 
Kellotapuli rakennettiin 1772 ja siirrettiin 
nykyiselle paikalleen 1793 Åkerblomin oppi-
pojan, Matti Åkergrenin johdolla.  
Siunauskappelin suun. arkkitehti Oiva Kallio 
1922. Aumakattoinen (pyramidi-kattoinen), 
rapattu siunauskappeli valmistui rakennus-
mestari Heikki Tiitolan johdolla 1928.  
Hautausmaa - kirkkomaalla sijaitsee Ruove-
den vanhojen sukujen hautamerkkejä, muis-
tomerkkejä sekä mm. Pekkalan kartanon hau-
takappeli 1850-luvulta ja katoksessa tuulosky-
läläisten kirkkovene. Kirkkomaata ympäröivä 
kiviaita on rakennettu 1780-luvulla. 
 
Kirkonkylän vanha kansakoulu ”puukoulu” 
valmistui vuonna 1871. Rakennusta käytettiin 
myös pitäjäntupana. Ulkoasu on uusrenes-
sanssityylinen, poikkipäädyt ja kaksi viistokul-
maista kuistia. Koulukäytössä vuoteen 2009. 
Riviaitta on n. 1900-luvun alkupuolelta. 
 
”Kivikoulu” kansakoulun läheisyyteen raken-
nettiin kivirakenteinen yläkoulu 1935 - 1936, 
suun. arkkitehti Toivo Salervo. (nykyisin Ruo-
veden yhtenäiskoulu ja kirjasto sijaitsevat ns. 
Yläkylällä Kuruntien varrella) 

Pitäjänmakasiinin vieressä sijaitseva kivinen 
viljamakasiini on Ritoniemen kartanon raken-
nuttama lainamakasiini 1850-luvulta. 
 
Kotiseutumuseo perustettiin vuonna 1932. 
Museoalueelle on siirretty 17 rakennusta, jot-
ka edustavat 1700 - 1800-luvun pohjoishämä-
läistä talonpoikaiskulttuuria. (Museotie 1) 
Kotiseutumuseon mäellä sijaitseva työväenta-
lo Sointula valmistui vuonna 1927.  
 
Entinen virastotalo (nyk. kahvila-ravintola ja 
liiketiloja) valmistui 1967, rapattu kiviraken-
nus, suun. arkkit. Into Pyykkö. Rakennuksessa 
toimi aiemmin Hotelli Liera. (Ruovedentie 11) 
 
Vinhan kirjakauppa vuodelta 1931 - vanhin 
säilynyt liikerakennus Ruovedentien varrella. 
(Ruovedentie 13) 
 
Entinen Ruoveden hotelli oli valmistuessaan 
1939 Ruoveden kirkonkylän ensimmäinen kivi-

rakennus. (Ruovedentie 44) - yksityisalue 
 
Reitti harjulle kävelypolkua pitkin Yläkylälle  
- terveyskeskuksen takana rinteessä - Nykyisen 
terveyskeskuksen paikalla sijaitsi Suomen en-
simmäinen kunnansairaala 1886 - 1956. 
(Ruovedentie 56) 
 
Entinen keuhkotautiparantola (nyk. päiväko-
ti) suun. arkkitehti Lars Sonck. Alexander 
Aminoff rakennutti ja lahjoitti vuonna 1909 
valmistuneen parantolan kunnalle. Ruoveden 
parantola oli Suomen ensimmäinen kunnalli-
nen keuhkotautien hoitolaitos. Rakennusta 
laajennettiin useaan kertaan (1919 - 1939), 
sairaalan kroonikko-osastona se oli 1963 - 
1977 ja sen jälkeen lasten päiväkotina 
(Päiväkodintie 4) 
 
Aatos Hirsirakenteinen seurakuntakeskus, 
suun. Jussi Hietanen. Valmistui vuonna 2016 
edellisen seurakuntatalon (1967) paikalle. 
(Honkalantie 8) 
 
Linja-autoaseman rakennus on tyypillinen 
1960-luvun moderni rakennus, suun. arkkitehti 
Into Pyykkö (1967).  
 
Urheilutalo on rakennettu 1940-luvun loppu-
puolella talkootyönä. (Pirkantie 4) 

Ilmakuva Ruoveden kirkonkylältä 
noin vuodelta 2003  
luoteen suuntaan.  
© Suomen Ilmakuva Oy 
(Ruoveden kunta)  


