
 R U O V E D E N  K U N T A  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOVEDEN LAIVARANNAN ALUEEN PALVELUIDEN INVESTOINNIT 
 

 

H A N K E S U U N N I T E L M A  

30.9.2013 
 

 

Makasiinien peruskorjaus 

Uimarannan hyppytornin ja laiturin uusiminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Ruovesi.vaakuna.svg


 

TIIVISTELMÄ 

 

Tämä hankesuunnitelma pitää sisällään Ruoveden Laivarannan palveluiden 

parantamiseen tähtäävät seuraavat hankkeet: 

- Makasiinien hankinta 

- Makasiinien kunnostus ja entisöinti 

- Uimarannan hyppytornin ja laiturin uusimien 

 

Laivarantaan on viime vuosina tehty alueen käytettävyyteen ja viihtyvyyteen 

liittyviä perusparannuksia. Kehitystyöt jatkuvat edelleen. Ruoveden kunta on 

elokuussa 2013 tehnyt päätöksen ostaa Laivarannassa sijaitsevat, yksityisessä 

omistuksessa olevat puumakasiinit. Makasiineja on kaksi kappaletta, ne ovat 

rakennettu 1930-luvulla kauppiaitten varastokäyttöön. Makasiinit ovat tällä hetkellä 

heikossa kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. 

 

Laivarannan yhteydessä sijaitsee myös kunnan suosittu uimaranta. Uimarannalla on 

laituri ja hyppytorni joiden alkuperäinen rakennusvuosi on 1928. Rakennelmia on 

vuosien saatossa pidetty kunnossa, mutta nyt on nähtävissä, että ylläpidolla ei 

saavuteta käytön turvallisuustasoa, jota rakennelmista edellytetään. Rakennelmat 

tulee uusia lähivuosina.  

 

Hankkeelle haetaan rahoitusta Poko ry:ltä yleishyödyllisten investointihankkeiden 

rahoituskiintiöstä. 

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 150.000 euroa. 

 

Hankkeen toteutus ajoittuu vuodelle 2014. 

 

 

Kuvia kesällä 2013 

 

                 
Pikku makasiini  Ruoveden hyppytorni              Virtain hyppytorni 



 

1. Yleistä Ruoveden laivarannasta 

 

 

1.1 Historia 

 

Laivarannan käyttötarkoitus on vuosisatojen aikana muuttunut. Nykyasutuksen 

alkuvaiheilla Kirkon perustamisen aikoihin 1700 luvulla ranta toimi kirkkoveneiden 

rantautumispaikkana. Ruovedellä oli 1850-luvulla arviolta 50 kirkkovenekuntaa 

[Ruoveden kotiseutuyhdistys].  

 

 
Höyryveneiden aloittaessa 

liikennöinnin 1900 luvun alussa, 

laivaranta sai ison merkityksen 

toimiessa saapuvan tavaran 

satamana. 

Oheinen kuva lienee 1900 luvun 

alkupuolelta. Kuvassa näkyvä 

rakennus lienee purettu nykyisten 

makasiinien rakentamisen 

yhteydessä. 

 
valokuva Veikko Önkin arkistosta

 
Rannan ruoppaus nykyiseen 

muotoon tapahtui 1970-luvulla. 

Tämän jälkeen alkoi alueen 

kehittäminen asukkaiden ja 

veneilijöiden virkistyskäyttöön. 

 

 
valokuva Veikko Önkin arkistosta

 

Nykyään Ruoveden Laivaranta on monipuolinen kuntalaisten, veneilijöiden ja 

vierailijoiden virkistysalue. Laivarannan palveluita pyritään tulevina vuosina 

vahvistamaan entisestään. 

 

 
Oheinen näkymä on vuonna 2012 

valmistuneesta ”Laivarannan 

kehittäminen” hankesuunnitelmasta.  

Näkymäkuva laivarannasta vuonna 

2016. 

 
näkymäkuva Arkkitehtitoimisto J10 Oy 



 

1.2 Laivaranta tänä päivänä 

 

Ruoveden keskustan tuntumassa sijaitseva Laivaranta on Näsijärven veneily- ja 

laivareitin keskeisellä paikalla. Aiemmin laivarannalla oli tärkeä merkitys tavaroiden 

ja ihmisten liikkumisen ja kuljettamisen kannalta, koska liikennöinti hoidettiin 

pääasiassa vesiteitse.  

 

Nykyisin Ruoveden laivaranta on tärkeä kuntalaisten virkistyskeidas ja vierailijoiden 

matkailukohde.  

 

Laivarannan kehittämiseen kunnassa on panostettu voimakkaasti viime vuosina. 

Tärkeimmiksi toimenpiteiksi linjattiin 2011 laivarantaan johtavien tieyhteyksien 

perusparannukset ja niihin liittyvät liikenneturvallisuustekijät, polttoaineen 

jakelupisteen rakentaminen, veneiden ja veneilijöiden rantautumis- sekä 

kiinnitysmahdollisuuksien ja liikkumisedellytysten parantaminen sekä yleisen 

viihtyvyyden ja palvelutarjonnan parantaminen. 

 

Polttoaineen jakelupiste valmistui kesällä 2011, tiestön perusparannukset ja kevyen 

liikenteen väylä laivarantaan valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä. 

Laivarannan ympäristöä on jo kohennettu ja työtä tullaan jatkamaan kesällä 2014. 

Kahvila-ravintola-yrittäjä on aloittanut uuden kahvila-rakennuksen rakentamistyöt 

tänä syksynä. 

 

 

2. Ruoveden laivarannan makasiinit 

 

1900-luvun alkupuolella höyrylaivat Tarjanne ja Pohjola liikennöivät ahkerasti 

Tampereen ja Virtain väliä poiketen matkan varrella mm.Ruoveden laivarannassa  

matkustajien ja  tavaroiden ottamista ja jättämistä varten.  

 

Ruoveden kauppaliikkeistä vanhin, Lahosen kauppa, rakennutti 1930-luvulla 

rantaan lautaverhoillun, hirsirunkoisen makasiinin laivoilla tulevien tavaroiden 

säilyttämiseen. Myöhemmin myös Ruoveden Osuuskauppa teki oman makasiininsa 

Lahosen makasiinin viereen samaa tarkoitusta varten.  

 

1960-luvulla makasiinit siirtyivät Elli Kivistö-Rahnaston ja hänen miehensä yrityksen 

omistukseen. Makasiinien maapohjan omisti alun perin Ritoniemen kartano, mutta 

maanvaihtojen yhteydessä maapohja siirtyi 1996 Ruoveden kunnan omistukseen.  

 

Ruoveden kunta on vuokrannut maapohjan Elli Kivistö-Rahnastolle, mutta 

vuokrasopimus on päättynyt 31.3.2009, koska makasiinirakennuksien kunto ei ole 

täyttänyt siinä harjoitetun kahvilatoiminnan edellyttämiä erilaisia viranomaislupia. 

 



3. Laivarannan uimalaituri ja hyppytorni 

 

3.1 Nykytilanne 

 

Yleinen uimaranta sijaitsee laivarannan oikealla puolella Ruoveden 

Kanoottipurjehtijoiden Pihla-pirtin vieressä. Uimarannalla on alun perin jo v. 1928 

rakennettu uimalaituri ja hyppytorni, jotka eivät enää vastaa nykyajan vaatimuksia 

uimalaitureille ja hyppytorneille turvallisuutensa puolesta.  

 
Ruoveden uimaranta 

keväällä 2013. 

Hyppytornissa on 

hyppytasot 5 ja 7,5 metrin 

korkeudessa. 

 

 

 

 

Ranta on muutoin ainoa EU-normit täyttävä uimaranta Ruovedellä. Hyppytornin 70 

vuoden ikä on tuonut ja rakennelman elinkaarensa päähän. Tornin peruskunnostus 

on kyseenalaista suurimman korjaustarpeen sijaitessa vedenalisissa tukirakenteissa.  

 

3.2 Uusi laituri ja hyppytorni 

 

Virroille toteutettiin uusi uimalaituri ja hyppytorni kesällä 2013. Rakennelma on 

saanut kiitosta käytettävyydestään. Hyppytorni on arkkitehtonisesti korkeatasoinen 

ja vesistömaisemaan soveltuva. Hyppytasot ovat 3 ja 5 metrin korkeudella. Koko 

rakennelma on toteutettu ponttoonien päälle, jolloin vuosittaiset 

huoltokustannukset jäävät pienemmiksi. Rakennuksen laskennallinen käyttöikä on 

50 vuotta. 

 

Niin Virroilla kuin Ruovedelläkin satamaan sijoittuvat palvelut ovat kunnan 

merkittävimpiä matkailuun ja virkistykseen liittyviä kohteita. Uimaranta sijoittuessaan 

laivarannan yhteyteen, on vuosikymmenet ollut erittäin suosittu. Seudullisen 

yhtenäisyyden vuoksi Ruoveden uimarannan hyppytornin uusiminen esitetään 

toteutettavaksi yhtenäisenä Virtain uimarannan kanssa. 
 

 

Uusi laituri olisi turvallisuuden ja 

käytettävyyden vuoksi toivottava 

lisäys kuntalaisten ja laivarannan 

vierailijoiden viihtyvyyden ja vapaa-

ajan iloksi. 

 

Hyppytorni toimii myös 

maamerkkinä ja toivottaa saapuvat 

veneilijät tervetulleiksi Ruoveden 

satamaan.  
 

kuva Suunnittelutalo S. Anttila Oy     



 

4. Hankkeen tarve ja tavoitteet 

 

4.1 Makasiinirakennukset 

 

Hankkeessa hankitaan makasiinirakennukset kunnan omistukseen ja 

peruskorjataan makasiinit suunniteltuun toimintaan sopiviksi. 

 

 
kuva Harri Apell 

Julkisivut itään          

Makasiinirakennuksista erityisesti isompi rakennus on painunut perustusten pettämisen 

myötä alas, arviolta jopa 800 mm. Kuvassa vasemmalla olevat varastokopit siirtyvät 

pois rannasta nykyisen omistajan toimesta. 

 

 
kuva Harri Apell 

Julkisivut länteen 

Makasiinit kunnostetaan vanhaa kunnioittaen. Katot uusitaan alkuperäisen mukaisesti 

pärekatoiksi. Kaikki ylimääräinen ympäristöstä (aidat, kiveykset, ylimääräiset 

rakennusosat) poistetaan. 

 

Makasiinirakennusten perustukset ovat huonokuntoiset, mikä aiheuttaa 

rakennuksille jopa sortumavaaran. Rakennuksien alapohjat ja alimmat hirret ovat 

kosketuksissa maahan, joten kosteus- ja lahovauriot ovat jo merkittävät. 

Makasiinirakennuksien perustukset ja alapohjarakenteet on korjattava suurempien 

vahinkojen välttämiseksi hyvinkin nopeasti. 

 

Ruoveden kunta on tehnyt elokuussa 2013 ostotarjouksen makasiinirakennuksista 

Elli Kivistö-Rahnastolle ja hän on hyväksynyt tarjouksen.  

 

Kunnan tarkoituksena on kunnostaa makasiinirakennukset ja järjestää rakennuksiin 

toimintaa, joka tukee laivarannan käyttöä kuntalaisten, matkailijoiden ja 

veneilijöiden yhteisenä ”kesäolohuoneena”. Toiminnan toteutuksesta vastaa 

kunnan työpajat ja sivistystoimi yhdessä. 

 



4.2 Tuleva toiminta 

 

Makasiinit 

Rannanpuoleiseen makasiinirakennukseen tehdään tilat pienelle myymälälle, jossa 

myydään erilaisia matkamuistoja, käsitöitä, koriste-esineitä, pakattuja 

elintarviketuotteita ja leivonnaisia ym. paikallisia tuotteita. Myyntiin otetaan 

työpajan tuotteiden lisäksi myös lähialueen yrittäjien tuotteita. 

Makasiinissa opastetaan myös matkailijoita paikallisten palvelujen käyttöön ja 

annetaan tietoa paikkakunnan tapahtumista. 

Toisessa makasiinissa järjestetään pienimuotoisia näyttelyitä ja tapahtumia.  

 

Uimalaituri ja hyppytorni 

Hankkeessa rakennetaan nykyajan vaatimukset täyttävä uimalaituri ja hyppytorni 

uimarannalle. Uimalaituri ja hyppytorni palvelevat kuntalaisia, matkailijoita ja 

veneilijöitä. Uimalaituri toteutetaan kunnan omana hankkeena, tähän 

hankkeeseen sisältyy hyppytorni. 

 

 

5. Aikataulu 

 

Hankesuunnitelma on valmis syyskuussa 2013. 

Toteutussuunnitelmat valmistuvat tammikuussa 2014. 

Urakkalaskenta järjestetään helmikuussa 2014. 

Hankkeen toteutusvaihe painottuu alkukesälle. Kokonaisuudessaan hanke on 

valmis syksyllä 2014.  

 

 

6. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

 

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 150.000 euroa. Makasiinien ostohinta 

on tarjouksen mukainen. Makasiinien kunnostusten osalta kustannuslaskelmien 

toimeksianto on annettu Suunnittelutalo Anttila Oy:n tehtäväksi. Hyppytornin osalta 

arvio perustuu Virtain kaupungin vastaavaan toteutuneeseen kustannukseen.  

 

Kustannukset:   Makasiinien ostohinta    20.000 e 

    Makasiinien kunnostus    40.000 e 

    Hyppytornin rakentaminen   90.000 e 

    Yhteensä    150.000 e 

 

Hankkeelle haetaan tukirahoitusta Poko Ry:n kautta. Mikäli tukihakemus 

hyväksytään, esitetään hanke Ruoveden kunnan vuoden 2014 talousarvioon. 

 

Kokonaisbudjetti   150.000 € 

 Tukirahoitus   105.000 € 

 Kunnan rahoitusosuus    45.000 € 

 

 

Liitteet:  Asemapiirros  

Makasiinien pohja- ja julkisivupiirustukset   

Makasiinien rakennustapaselostus 


