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Ruoveden kunta
Ympäristölautakunta, 
Ruovedentie 30, 
34600 Ruovesi

Viite Lausuntopyyntö 25.04.2022

LAUSUNTO RUOVEDEN KUNNAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOKSESTA

Ruoveden kunta on 25.04.2022 pyytänyt lausuntoa Ruoveden 
kunnan rantaosayleiskaavan muutoksen valmisteluaineistosta. 

Suunnittelualue sijaitsee Ruovedellä Tuuhoskylän alueella, 
Sotkanselän koillisrannalla, noin 8,5 km Ruoveden 
kuntakeskuksesta linnuntietä koilliseen ja suunnittelualueelle on 
kiinteä tieyhteys Tammikyläntien ja Ruokosen tien kautta.

Laadittavan rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää 
voimassa olevan yleiskaavan mukaista loma-asuntojen 
rakennuspaikkaa hieman luoteeseen, sillä rakennuspaikka on 
voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu kohtaan, jonka läpi 
kulkee rasitetie rantaan lähisaarten kesäasukkainen pysäköinti- ja 
venepaikalle. Lomarakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus 
määräytyy voimassa olevan yleiskaavan määräysten mukaisesti.

Suunnittelualueella voimassa olevassa Ruoveden 
rantaosayleiskaavassa on suunnittelualueelle osoitettu yksi uusi 
loma-asuntoalueen (RA) rakennuspaikka sekä maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M).

Uusi lomarakennuspaikka sijoittuu keskelle vapaata rannanosaa 
rantaosayleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. 
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Lausuntonaan asiassa ELY-keskus toteaa seuraavaa:

Rantaosayleiskaavaluonnoksen mukaan uusi 
lomarakennuspaikka sijoittuu keskelle vapaata rannanosaa 
täysin erilleen muista kaavoihin merkityistä 
lomarakennuspaikoista. Rantaosayleiskaavan muutoksella 
kaavaan merkitty vapaa rannanosa pirstoutuu. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan rakennuspaikat tulee sijoittaa ranta-
alueille siten, että syntyy yhtenäisiä lomarakennusalueita ja ettei 
yhtenäisen vapaan rannan osuus vähene. Rakennuspaikka tulisi 
sijoittaa esimerkiksi rantaan johtavan rasitetien kaakkoispuolelle. 
Näin lain tavoite riittävästä yhtenäisestä rakentamattomasta 
rantaviivasta saavutetaan.

Rakennusoikeutta sekä rakennuspaikkojen sijoittelua määritettäessä 
tulee lisäksi ottaa huomioon kaikkien ranta-alueella olevien 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 

Kun otetaan huomioon rantaosayleiskaavan muutoksella 
osoitettavan uuden rakennuspaikan sijoittuminen vapaan 
rannanosan keskelle ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun 
vaatimukset, katsoo ELY-keskus, ettei rantaosayleiskaavan muutos 
esitetyssä muodossa täytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia 
sisältövaatimuksia.

Kaavaehdotuksesta tulee pyytää ELY-keskuksen lausunto.

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat- 
vastuualueen rakennettu ympäristö -yksikössä.

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt tarkastaja Reijo Honkanen ja ratkaissut ylitarkastaja 
Esa Hoffrén. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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20.05.2022 DIAR: 316/2022

Ruoveden kunta
Ympäristölautakunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

kirjaamo@ruovesi.fi

Lausuntopyyntönne 20.4.2022
RUOVESI, TUUHOSKYLÄ, RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLA KIINTEIS-
TÖÄ 702-425-29-70, OAS JA LUONNOS

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta hank-
keesta. Suunnittelualue sijaitsee Ruovedellä Tuuhoskylän alueella, Sotkanselän koil-
lisrannalla, noin 8,5 km Ruoveden kuntakeskuksesta linnuntietä koilliseen. Laaditta-
van rantaosayleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää voimassa olevan yleiskaa-
van mukaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa hieman luoteeseen.

Kaava-alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia koh-
teita. Alue on kuulunut vuosina 2008-2013 Ruoveden rantaosayleiskaavan taus-
taselvityksin tehtyjen arkeologisten inventointien tutkimusaluerajaukseen. Mikroliitti
Oy:n tekemät selvitykset (Ruovesi, rantayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinven-
tointi 2008; Ruovesi Rantaosayleiskaavan II ja III osa-alueiden muinaisjäännösten
täydennysinventointi 2013) tulee mainita kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man ja kaavaselostuksen kaava-alueen lähtökohtia ja taustaselvityksiä esittelevässä
kappaleessa. Muilta osin maakuntamuseolla ei ole kaavahankkeesta arkeologisen
perinnön osalta huomautettavaa.

Rakennetun ympäristön tai maiseman osalta Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole
hankkeesta huomautettavaa.  Mikäli hanke etenee kaavaluonnoksessa esitettyjen
periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakunta-
museon lausuntoa.

Yksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija Kirsi Maria Luoto

Tiedoksi: Pirkanmaan liitto; Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut; Pirkanmaan ELY-kes-
kus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto
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