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 Johdanto 

Minna Hagman, Raine Mäntysalo & Marja Mönkkönen 

Kainuun sydämessä reilun 40 kilometrin päässä Kajaanista 5-tien varrella sijaitsee Ristijärven 
kunta. Kysyttäessä Ristijärven asukkailta, mistä Ristijärvi helpoimmin tunnistetaan (ks. 
kyselylomake, liite 13, kysymys 80), nousevat esiin kuvailut kauniista ja puhtaasta luonnosta. 
Järvimaisemat ja maaston vaihtelevuus, Saukkovaara, hiekkajäkäläkankaat ja Hiisijärven 
hiekat kuvastavat Ristijärveä parhaimmillaan. Sanotaan sitä myös harmaan graniitin kunnaksi, 
jossa marjamaita ja kalavesiä riittää. Toisaalta asukkaat tietävät Ristijärven olevan pieni - 
Kainuun pienin kunta, jossa on vähän asukkaita, mutta paljon vanhuksia ja korkea 
työttömyys. Veisuuvestivaalien ja Nuoren teatterin lisäksi on Ristijärven tunnettavuus noussut 
myös erityisenä levähdys- ja seniorikylänä. 

Ristijärven kunta on kehittänyt elinkeinopolitiikkansa tärkeäksi kulmakiveksi Seniorpolis-
strategian, jolla se pyrkii edistämään kunnan elinvoimaisuutta ja kääntämään 
väestökehityksensä nousuun. Strategia tähtää erityisesti nk. suurten ikäluokkien houkutteluun 
kuntaan tulo- ja paluumuuttajiksi hyödyntäen kainuulaisia maisematekijöitä ja tätä eläkeikää 
lähestyvää väestöryhmää varten räätälöityjä palveluja. Näiden palveluiden järjestämisellä 
puolestaan edistetään nuorempien väestöryhmien työllistymistä. Ristijärven kunta lähti 
mukaan EkoSuKaT-tutkimushankkeen yhteistyökunnaksi saadakseen laajempaa 
tutkimuksellista perspektiiviä taajamien kasvun ja supistumisen problematiikkaan. Samalla 
kuntaa motivoi yhteistyöhön mahdollisuus teettää hankkeella Seniorpolis-kehittämistyössä 
hyödynnettäviä kyselytutkimuksia ja arkkitehtisuunnitelmia. EkoSuKaT-hankkeen kannalta 
Ristijärven kunta on tutkimuskohteena kiinnostava juuri Seniorpolis-strategiansa vuoksi – 
kehittäessään hyvin omintakeisen ja rohkean politiikan supistumiskehityksensä torjumiseksi. 

Tässä EkoSuKaT-hankkeen viidennessä väliraportissa esitellään Ristijärveen kohdistuneen 
tutkimustyön ja arkkitehtisuunnittelun tuloksia. Kuudes ja viimeinen väliraportti tulee 
käsittelemään Suomussalmen Taivalalasen ja Pitämän taajamaa. Hankkeen väliraportit ovat 
elektronisina julkaisuina toistaiseksi saatavilla EkoSuKaT-hankkeen kotisivulla osoitteessa: 
http://wwwedu.oulu.fi/sos/SuKaT/julkaisuja.htm 
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EkoSuKaT 
 

Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan yhdyskuntarakenteen 
fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – EkoSuKaT – on monitieteinen tutkimus- ja 
kehittämishanke, jonka toteuttaa Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
maakuntaliittojen ja ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen valittujen 
kohdekuntien – Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Oulunsalo, Liminka ja Tyrnävä – kanssa. 
Tutkimushankkeessa pyritään monipuoliseen ja kokonaisuuksia hahmottavaan käsitykseen 
niistä vaatimuksista, joita kasvavien keskusten lähialueiden kasvaminen ja toisaalta 
perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa erityyppisten asuintaajamien kestävän 
kehityksen turvaamiselle. Tarkoituksena on etsiä pohjoisiin oloihin soveltuvia sekä 
paikallistason ekotehokkuutta parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä supistuvien ja 
kasvavien taajamien muutoskehityksen hallitsemiseksi. 

Kustakin kohdekunnasta on valittu yksi asuintaajama tapaustutkimuksen kohteeksi. 
Ristijärven osalta kohteena oli koko kunta – kunnan keskustaajaman muodostaessa kunnan 
ainoan taajaman ja koko kunnan väkiluvun vastatessa suuruusluokaltaan muiden kuntien 
kohdetaajamien väkilukua. 

EkoSuKaT-hankkeessa on mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, 
ympäristökasvatuksen, sosiologian ja ympäristötieteiden tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen 
kuluessa toteutetaan pilottihankkeita kohdetaajamiin ja tehdään niihin liittyen opinnäytetöitä 
eri tutkimusaloilta. Pilottihankkeita ovat mm. asukaskyselyt, maantieteen pro gradu –
tutkielmat ja arkkitehtuurin harjoitustyösuunnitelmat, joita Ristijärven osalta esitellään myös 
tässä kirjassa. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun yliopistolla vastaavat 
professori Jussi S. Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma sosiologian, 
naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa Hentilä ja 
dosentti Raine Mäntysalo arkkitehtuurin osastolta. 

EkoSuKaT-hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelman (2003-
05) hankkeita. Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) 
lisäksi hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat 
sekä Oulun yliopisto. Ympäristöklusterin rahoituksen päätyttyä hanketta jatketaan vielä 
vuonna 2006 kuntien ja Oulun yliopiston rahoituksella. 

 

 
Asukaskysely 

 

Kaikissa EkoSuKaT-hankkeen kohdekunnissa toteutetaan asukaskysely. Kyselyt osin 
räätälöidään kuntien omien selvitystarpeiden ja taajamien erityispiirteiden mukaan, osin 
pidetään yhdenmukaisina, jotta keskinäinen vertailtavuus olisi mahdollista. Kyselyn pohjana 
on käytetty Oulun yliopiston tutkijoiden Risto Suikkarin ja Kalle Reinikaisen laatimaa 
asumisviihtyisyyskyselyrunkoa. Kyselyssä tiedustellaan vastaajien asumismuotoa, 
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asumishistoriaa ja ympäristön käyttöä sekä kantoja omaan asuinympäristöön, sen 
kodintunteeseen, palveluihin, lasten elinoloihin ja alueen mahdollisen täydennysrakentamisen 
sijoittumiseen ja rakennustapaan. Ristijärvellä toteutetussa asukaskyselyssä (ks. liite 13) 
huomioitiin Seniorpolis-näkökulma ja joitakin kysymyksiä muutettiin sen mukaisesti. 
(Erityisesti tätä näkökulmaa varten kehitettiin myös aivan oma kyselynsä, josta Minna 
Hagman raportoi tämän kirjan artikkelissaan.) 

Ristijärven asukaskyselyn kysymykset kohdistuivat Ristijärven keskustaajamaan, mutta 
kysely jaettiin koko kuntaan. Kysely postitettiin Ristijärven kaikkiin talouksiin talouden 
vanhimmalle henkilölle osoitetussa kirjekuoressa. Osoitetiedot saatiin Kajaanin maistraatin 
väestötietojärjestelmästä, missä kirjeiden vastaanottajien poiminta tehtiin iän mukaan. 
Saatekirjeessä, joka oli päivätty 9.6.2005, pyydettiin talouden 18 vuotta täyttänyttä henkilöä 
vastaamaan kyselyyn. Vastaukset pyydettiin palauttamaan vastauskuoressa 15.7.2005 
mennessä. Lähetetyistä 718 kyselystä yhteensä 10 palautui merkinnällä "vastaanottaja 
tuntematon". Otoskooksi tuli siis 708. Kyselyitä lähetettiin myös uusintakierros, yhteensä 509 
kappaletta, talouksiin joista kysely ei ensimmäisellä kierroksella palautunut. 

Kyselyitä palautui yhteensä 262 kappaletta. Niistä osa oli jätetty tyhjiksi, minkä vuoksi 
aineistoon on koodattu yhteensä 255 lomaketta. Vastausprosentti 262 lomakkeen mukaan 
laskettuna on 37,0 % ja 255 lomakkeen mukaan laskettuna on 36,0 % (kun otoskoko on 708 
kpl). 

Tässä raportissa asukaskyselyvastauksia esittelevät ja analysoivat omissa artikkeleissaan 
hankkeen tutkijat Aila Ryhänen, Marja Mönkkönen ja Leena Soudunsaari. Artikkelissaan 
Koti Ristijärvellä Aila Ryhänen selvittää kotia koskevia kyselyvastauksia tulkitsemalla 
ristijärveläisten kodintunnetta. Marja Mönkkösen artikkelissa Elinympäristönä Ristijärvi 
puolestaan käsitellään kyselyn tuloksia palveluihin, viihtyisyyteen ja lähiluontoon liittyvien 
asiakokonaisuuksien osalta. Leena Soudunsaari vetää yhteen kyselyn uudisrakentamista 
koskevan osion vastauksia. 

 

 
Ristijärvi muutoksessa 

 

Ristijärvellä asuu tällä hetkellä hieman yli 1600 asukasta, mutta kuten muutkin Kainuun 
maaseutumaiset kunnat, sen väestö on vähentynyt rajusti 1960-luvulta alkaen (Tilastokeskus 
2006a). Muutamassa kymmenessä vuodessa Ristijärven väkiluku on puoliintunut muutoksen 
näkyessä ennen kaikkea lasten ja nuorten määrässä (KUVA 1). Kun sotien jälkeen 
Ristijärvellä syntyi vuosittain jopa satakunta lasta, on viime vuosina uusia ristijärveläisiä 
syntynyt enää vajaa kymmenen lasta vuodessa. Varsinkin nuoret ovat lähteneet opiskelujen ja 
töiden perässä etelään ja suurempiin keskuksiin. Nykyinen Ristijärven ikärakenne onkin 
painottunut reilusti yli 45-vuotiaisiin noin 30-vuotiaiden ollessa aliedustettuina (Tilastokeskus 
2006a) (KUVA 2). Erilaisten ennusteiden ja trendien mukaan Ristijärven väkiluku vähenee 
vuoteen 2020 mennessä vaihdellen noin 17 prosentista aina yli 40 prosenttiin (Korhonen ym. 
2002: 35). Suuret erot eri ennusteissa kuitenkin osoittavat, miten hankalaa väestöennusteiden 
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laatiminen on. Niiden tulokset ovat aina hieman sattumanvaraisia, koska niissä 
muuttoliikkeen, syntyvyystrendien yms. oletetaan yleensä pysyvät muuttumattomina. 
Todellisuudessahan näin ei kuitenkaan ole. 

 

Kuva 1. Ristijärven väestön kehitys 1950–2005 (Aineisto: Tilastokeskus 2006b). 

 
 

Kuva 2. Ristijärven ikäjakauma vuonna 2006 (Aineisto: Tilastokeskus 2006a). 
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Ikärakenteen vinoutuminen ja epätasapainoinen huoltosuhde aiheuttavat ongelmia 
työntekijöiden ja veronmaksajien vähetessä sekä palvelujen ja muiden toimintojen kaikotessa 
kannattamattomina. Näin kunnan talouskehitys kuin mielialakin suuntautuvat väistämättä 
alaspäin ja alueen kilpailukyky kärsii. Itseään hyvän iän kunnaksi tituleeraava Ristijärvi on 
kuitenkin aloittanut aktiivisesti taistelun rapistumista ja taantumista vastaan (Ristijärven kunta 
2006). Se on viime aikoina ylittänyt useasti jopa valtakunnallisen uutiskynnyksen siellä 
vireillä olevan senioripolitiikkansa ansiosta. Ristijärvi on ottanut rohkean suunnan kohti 
ikäihmisten huomioimista juuri heille räätälöidyn asumisen ja elämäntapojen 
kehittelemiseksi. Tätä Seniorpolikseksi kutsuttua konseptia voi pitää Ristijärven mahdollisena 
pelastusrenkaana. 

 
Seniorpoliksesta sykettä Ristijärvelle 

 

Seniorpolis on seniorien hyvinvointia ja elämäntapaan liittyviä toimintoja kehittävä 
osaamiskeskittymä. Se toimii yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, hallinnon, 
yritysten ja yhdistysten sekä järjestöjen kanssa. Sen pääteemoina ovat koulutus, asuminen, 
hoiva ja virkistys. Tavoitteena Ristijärven Seniorpoliksella on vahva seniorialan osaaminen 
perustana laaja-alaiselle teknologia- ja tuotekehitykselle sekä liiketoiminnalle Kainuussa ja 
Pohjois-Suomessa (Seniorpolis 2006). Seniorpolis on huomioitu myös Kainuun maakunnan 
uudessa hallintokokeilussa eli ns. Kainuun mallissa, jonka yhtenä painopisteenä on muun 
muassa innovaatiotoiminnan edellytysten parantaminen Kainuun alueella. Seniorpolis on 
osaamiskeskusohjelmassa määritelty hyvinvointi- ja seniorialan osaajaksi, jonka tavoitteena 
on tutkimuksen, tuotekehityksen ja testauksen kautta perustaa uutta liiketoimintaa myös 
asuste-, elintarvike-, apuväline- yms. seniorituotteissa sekä kohderyhmän matkailussa ja 
kulttuurissa (Kainuun hallintokokeilu 2004: 5 ja 8). 

Ikääntyviin kohdentuvilla palveluilla ja jopa tuotteistamisellakin Ristijärvi pyrkii pysymään 
kilpailussa mukana, houkuttelemaan niin paluumuuttajia kuin matkailijoita ja säilyttämään 
elinvoimaansa huomioiden sekä oman paikkakuntansa että koko Kainuun ikäihmiset ja vapaa-
ajan asukkaat. Projekti on vasta aluillaan, kun ensimmäiset suuret investoinnit kuten uusi 
liikuntahalli ja seniorasunnot on saatu valmiiksi ja otettu käyttöön. Nyt seurataan miten 
projekti jatkuu ja pysyy käynnissä. 

 
Pilottiprojektit 

 

EkoSuKaT-hankkeen pilottiprojektit kytkettiin Ristijärven Seniorpolis-kehittämistoimintaan. 
Artikkelissaan Suuret ikäluokat ja paluumuuton mahdollisuus Minna Hagman esittelee näistä 
toisen, myöhemmin suunnittelumaantieteen pro gradu –työnä valmistuvan tutkielman, jossa 
selvitetään Ristijärveltä pois muuttaneiden, vuosina 1946–55 syntyneiden poismuuton syitä, 
nykyistä asumisviihtyvyyttä sekä halukkuutta muuttaa takaisin Ristijärvelle. Hagman järjesti 
vuoden 2006 alussa kyselyn (ks. liite 14) tälle ryhmälle ja esittelee artikkelissaan tämän 
kyselyn tuloksia. 
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Toisesta pilottiprojektista vastasi Marja Kuparinen arkkitehtuurin syventävien opintojen 
harjoitustyönään. Kirjan lopussa hän esittelee Ristijärven toimintakeskukseksi ja 
kohtaamispaikaksi valmisteltua uudisrakennusta Agora varten laatimiaan hanke- ja 
luonnossuunnitelmia. Suunnitteluprosessia erittelevässä tekstissään hän pohtii myös agoran – 
torin - olemusta kohtauspaikkana yleensä ja erityisesti suunnitellun senioreiden 
toimintakeskuksen yhteydessä. 

 
Tulevia tutkimustarpeita 

 

Jatkossa tutkimisen arvoisia asioita ovat käytännön laskelmat siitä, mitä ikääntyvien osuuden 
mahdollinen kasvu Ristijärven kunnassa tarkoittaa. Riittääkö hoitohenkilökuntaa ja 
palveluita? Onko nuorissa työntekijöissä halukkaita muuttajia Ristijärvelle? Entä onko 
Seniorpolis-konsepti markkinoitavissa ja matkittavissa muuallekin? Voisiko siitä olla ratkaisu 
ikääntyvän Suomen asumis- ja elämäntapatoiveille? On kuitenkin syytä pitää jalat maassa ja 
huomioida hankkeen ongelmakohdat. Ristijärven asukkaiden huolena on, että uusien 
asukkaiden houkuttelemisessa jo kunnassa asuvien toiveet ja tarpeet unohdetaan ja 
ikäihmisiin keskityttäessä muut ikäluokat unohdetaan. 
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1 Ristijärvi – katsaus kunnan kehitykseen                       
vuosina 1990–2004 

Pauliina Ruonala 

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa kuvaa Ristijärven kunnan historiasta, 
väestökehityksestä, elinkeinorakenteesta, työllisyydestä, suurimmista työnantajista ja 
poliittisesta rakenteesta. Tarkastelun kohteena on ajanjakso vuodesta 1990 aina vuoteen 2004. 
Artikkelin kattavuus ei ole kovin laaja, koska työhön käytettävissä ollut aika oli varsin 
rajallinen. Tästä syystä syvällinen perehtyminen Ristijärven kunnan historiaan ja nykypäivään 
ei ollut mahdollista.   

1.1  Ristijärven kunta 

Ristijärven kunta sijaitsee Oulun läänissä Kainuun talousalueen keskellä. Se rajoittuu 
Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan ja Sotkamon kuntiin. Ristijärven kunta on 
perustettu vuonna 1867. Sen asukasluku 1.1.2004 oli 1686 asukasta. Kunnan kokonaispinta-
ala on 904 km2, josta maapinta-alaa on 845,7 km2 ja vesipinta-alaa 58,3 km2. Suurimmat 
järvet ovat Iijärvi, Uva ja Iso-Pyhäntä. Kunnan halki kulkee etelästä pohjoiseen Valtatie nro.5, 
sekä rautatie Kontiomäki-Taivalkoski. Kuntakeskuksesta on matkaa Kajaaniin 45 km, Ouluun 
175 km ja Helsinkiin n.600 km. 

Ristijärvi kuuluu Keski-Kainuun vaara-alueeseen, ja sen maaperä on pääasiassa moreenia ja 
harjuainesta. Maisemalle on tyypillistä pienet, koskiset joet ja lukuisat järvet.  Ristijärven 
kunnan seutua kaunistavat myös useat vaarat, metsät ja monet pienet peltoalueet. Pitäjän 
länsiosan kallioperä kuuluu liuskekivivyöhykkeeseen. Alueelta löytyy kvartsiitteja, fylliittejä 
ja kiilleliuskeita sekä myös graniittia. Metsiä ja energiapuuvaaroja alueella on runsaasti. Myös 
turvevaroja kunnasta löytyy kohtalaisesti. Kunnan korkein kohta on Paltamon rajalla 
sijaitseva Saukkovaara, joka on 325 metriä merenpinnan yläpuolella. (Heikkinen 1988., 
Ristijärven kunnan www-sivut.) 
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1.2  Historiaa 

Ristijärvelle ensimmäiset asukkaat saapuivat jääkauden jälkeen. Tästä ajanjaksosta on 
muistona latteahko kivi, vuolukivinuija, sekä kourutaltta. Nämä löydöt tukevat käsitystä, että 
asutus Ristijärvellä on alkanut niinkin varhain.  

1500-luvulla alkoivat savolaiset vallata myös Kainuun seutuja itselleen asuinsijoikseen.  
Tätä ennen Kainuuta olivat asuttaneet saamelaiset, jotka nyt väistyivät päävesireittien varsilta.  
Tiettävästi ensimmäinen vero kaskitilasta maksettiin vuonna 1555. (Turpeinen ym. 2004.) 

Ristijärven luonnonolosuhteet ovat muovanneet sen asutuksen sijoittumista. Aluksi kiinteä 
asutus sijoittui toimeentulon turvaamiseksi vesistöjen varsille hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. 
Tärkeitä elinkeinoja olivat myös metsästys, kalastus, kaskeaminen ja halmeen viljely. Kun 
peltoviljely yleistyi 1600-luvulla, alkoi myös vaarojen asuttaminen. Myös karjanhoito kuului 
pienviljelijän arkeen. Myöhemmin Ristijärvellä poltettiin myös tervaa, mikä vauhditti 
kaupankäyntiä. Teollistumisen myötä Kainuussakin aloitettiin uudenlainen metsävarantojen 
käyttö. Vielä 1960-luvulle savotat ja uitot antoivat sen asukkaille lisätuloja. Tämän jälkeen 
metsätyöt koneellistuivat. (Heikkinen 1988.) 

Uudisasutuksen aikana Kainuussa ei ollut kunnon maanteitä. Kauppa- ja verotavarat vietiin 
Pohjanmaalle vesiteitse. 1600-luvulla rakennettiin maantie Säräisniemeltä Ouluun, mutta se 
oli tarkoitettu lähinnä sotilaallisiin tarkoituksiin. Maantiet muistuttivat kuitenkin 
enimmäkseen kivikkoisia polkuja. Tästä syystä raskaat kuormat kuljetettiin sulan aikana 
vesiteitse, sen sijaan talvella kulkeminen oli helpompaa. Koko Kainuun ja samalla myös 
Ristijärven historian merkittävä tapahtuma oli vuonna 1904 kun rautatie avattiin Kajaaniin. 
Radan valmistuminen loi edellytyksen metsätaloudelle ja karjanhoidolle. Niinpä Ristijärven 
ensimmäinen meijeri aloitti toimintansa 1906.  Näin tapahtui elinkeinon murros, tervan 
poltosta siirryttiin maidon tuotantoon. (Turpeinen ym.2004.)   

1.3  Väestömuutokset 1900-luvun alusta vuoteen 2003 

Ristijärven kirkonkylä alkoi eriytyä omaksi kokonaisuudekseen muusta kyläkunnasta jo 1900-
luvun alussa.  Erityisen voimakas taajamakehitys tapahtui sodan jälkeen. Kunta tuki tätä 
kehitystä myymällä useita tontteja. (Turpeinen ym.2004.)  

Ristijärven kunnan väestökehitys on ollut tyypillistä pienelle maaseutukunnalle. Aina 1960-
luvulle asukasluku kasvoi tasaisesti, jonka jälkeen asukasluku väheni nopeasti 
muuttoliikkeestä ja syntyvyyden alenemisesta johtuen (Heikkinen 1988,19). Väestömuutokset 
vuosina 1906–2003 voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan. Vuosina 1906–1964 Ristijärven 
väkiluku kasvoi 1596 henkeä, kun se taas vuosina 1965-2003 väheni 2080 henkeä. (Turpeinen 
ym.2004.)  
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1.4  Väestömuutokset vuosina 1990–2003 

Taulukosta 1 voidaan tarkastella Ristijärven kunnan väkilukuun vaikuttavia tekijöitä vuosina 
1990–2003. Näitä tekijöitä ovat syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike kuntaan ja sieltä pois, 
samoin kuin maahanmuutto ja maasta pois muutto.  

Tarkastelujakson aikana Ristijärvi on menettänyt 464 asukasta. Samana ajanjaksona 
Ristijärvellä on syntynyt 195 lasta. Ristijärven maassamuutto kunnasta on ollut suurempaa 
kuin maassamuutto kuntaan. Tämä merkitsee sitä, että Ristijärvi on lähes koko ajan ollut 
muuttotappiollinen kunta, poikkeuksena vuodet 1993 ja 1994, jolloin väkiluku pysyi samana.   
Maahan- tai maastamuuttovaihtelut ovat enimmillään kahdeksan henkilöä vuodessa, vuonna 
2002. Useimmiten vaihtelu on ollut nollasta yhteen. 

Väkiluvun pienentyminen näkyy myös syntyvyyden vähentymisenä, poikkeuksena vuosi 
1992, jolloin syntyvyys nousi. Syntyvyyden romahtaminen tapahtui vuonna 1998, jolloin se 
laski 15 henkilöstä 5 henkilöön. Tämän jälkeen syntyvyys on pysynyt alhaisena verrattuna 
1990-luvun alkupuoleen. Kuolleisuus on pysynyt tasaisena tarkastelujakson aikana ollen 
alimmillaan 20 henkilöä ja enimmillään 35 henkilöä vuodessa. (Ks. Kuvio 1.) 

 

 

Kaavio 1: Ristijärven syntyneet ja kuolleet vuosina 1990–2003. (Tilastokeskus 2005 
www-sivut, Turpeinen ym.2004, 353.) 
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1.5  Elinkeinorakenne ja työllisyys 

Elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset heijastuivat voimakkaasti työttömyyteen. Maa- 
ja metsätaloudesta vapautunut työvoima ei ole sijoittunut muihin elinkeinoihin (Heikkinen 
1988,36).  1900-luvun jälkeinen nopea koneellistuminen asetti  maatalousyrittäjät uusien 
haasteiden eteen. Oli hankittava uudet laitteet ja laajennettava rehuntuotantoa jos mieli 
pärjätä. Väestökato autioitti pikkutiloja, joten nämä pellot vapautui muiden yrittäjien 
käyttöön. (Turpeinen ym.2004.)  

Ristijärvellä on ollut ammattiautoilua 1920-luvulta lähtien. Kunnassa on toiminut useita 
henkilö- ja kuorma-autoalan yrittäjiä (Turpeinen ym.2004, 183). Rautatien rakentaminen 
Kainuun alueella jo ennen sotia kiihdytti kivenhakkausta. Sotien jälkeen taas katureunakivien 
tarve piti yllä tuotantoa. (Turpeinen ym.2004,188.) Työllisyyden parantajana Kostamus on 
ollut Ristijärvelle merkittävä hanke. Parhaimmillaan se työllisti kymmeniä rakennusalan 
yrittäjiä. Hankkeen loputtua työttömyys on kasvanut. (Heikkinen 1988,36.) Ristijärven 
työllistäjiä ovat olleet myös monet pienemmät yritykset. Kunnassa on toiminut mm. 
turkistarhausta, erilaisia matkailuyrityksiä, hoitoalan yrityksiä ja metsäkoneurakoitsijoita 
(Turpeinen ym.2004, 181–198).   
 
Elinkeinorakenne 1990 % 1993 % 1995 % 2000 % 

Maa- ja 
metsätalous 

34,8 35,8 29,8 20,2 

Teollisuus 6,8 7,5 7,7 6,2 
Rakennustoiminta 8,9 4,5 4,5 9,3 
Kauppa 8,0 8,5 9,1 8,0 
Liikenne 5,5 6,9 6,4 7,5 
Yht.kunnalliset 
palvelut 

27,8 28,9 33,0 36,7 

Kaivostoiminta 0,6 0,7 0,4 0,5 
Rahoitus 3,2 6,0 5,0 8,0 
Sähkö-, kaasu- ja 
vesihuolto 

0,8 0,8 0,7 0,9 

Elinkeino 
tuntematon 

3,7 0,5 3,4 2,7 

Taulukko 2. Työllinen työvoima elinkeinon mukaan vuosina 1990, 1993, 1995 ja 2000. 
(Vuoden 1993 tiedot, Kainuun liitto, 1998; vuosien 1990, 1995 ja 2000 tiedot 
sähköpostikirje T. Härkönen, 2005.) 
 

Taulukosta 2 nähdään Ristijärven elinkeinorakenne vuosina 1990, 1993, 1995 ja 2000. 
Taulukko kertoo työvoiman jakautumisen eri aloille tarkasteluvuosina. Maa- ja metsätalous 
on menettänyt osuuttaan 14,6 % vuodesta 1990 vuoteen 2000 mennessä. Rakennustoiminta 
koki laskua lamavuosina, mutta on kohonnut uudelleen nousuun. Yhteiskunnalliset palvelut 
ovat kasvattaneet osuuttaan 8,9 prosenttia, samoin rahoitus on kasvattanut osuuttaan. Muilla 
aloilla muutokset eivät ole merkittäviä. 
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Taulukko 3 kertoo Ristijärven työttömien määrän ja työttömyysasteen vuosina 1990–2004. 
1990-luvun laman jälkeen työttömyys kohosi nopeasti ja pysyi korkealla useita vuosia. Vasta 
1990-luvun lopussa työttömyys kääntyi laskuun, mutta ei ole saavuttanut samaa tasoa mitä se 
oli tarkastelujakson alkaessa. Vuonna 2004 työttömyys laski selkeästi 144 työttömästä 110 
työttömään. Työttömyysaste on pysynyt korkealla koko tarkastelujakson aikana lukuun 
ottamatta vuotta 1990. 
 

Vuosi Työttömät Työttömyysaste 
1990 65 6,7 
1991 106 11,0 
1992 159 17,5 
1993 181 20,8 
1994 174 20,4 
1995 164 20,5 
1996 175 22,5 
1997 162 21,6 
1998 140 19,0 
1999 137 19,2 
2000 144 20,0 
2001 144 20,4 
2002 141 20,0 
2003 144 20,5 
2004 110 16,7 

Taulukko 3. Ristijärven työttömien määrä ja työttömyysaste 1990–2004 (Sähköpostikirje 
T. Härkönen 2005). 

1.6  Suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2004 

Ristijärveltä löytyy vuonna 2004 seitsemän eri yksityistä työnantajaa, jotka kukin työllistävät 
enemmän kuin viisi työntekijää. Yli sata henkilöä työllistäviä yrityksiä Ristijärvellä ei ole.  
 
 

Yritys Toimiala (Inoan luokittelu) 
Härkönen Viljo Oy Kuljetusliikkeitä 
Keijo Mäkäräinen Oy  
Ristijärven kunta, Yleishallinto-osasto Kaupunkeja ja kuntia 
Ristijärven Rakennus Oy Kuljetusliikkeitä, rakennusliikkeitä 
Ristijärven seurakunta Seurakuntia 
Terosa Oy Metalli- ja teräsrakenteita, metallituotteita 
Veikko Leinonen kommandiittiyhtiö Vähittäiskauppa 

Taulukko 4. Yli viisi henkilöä työllistävät yritykset Ristijärvellä 2004 (Inoan mukaan). 
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1.7  Poliittinen kehitys ja rakenne vuosina 1992, 1996, 2000 ja 2004 

Poliittiset puolueet ovat pyrkineet levittämään aatettaan sekä nuorison että aikuisväestön 
keskuuteen. Ne ovat pyrkineet perustamaan puolueosastoja jokaiselle paikkakunnalle. 
Maalaisliitto / Keskustapuolue on ollut ylivoimaisesti suurin puolue Ristijärven 
kunnalliselämässä. Vuonna 1906 perustettiin Kainuuseen neljä paikallisosastoa, Ristijärvi 
kuului näiden joukkoon. Alkuvuosina toiminta oli hapuilevaa, mutta vakiintui vuonna 1912 
Kainuun piirijärjestön johdolla. Keskushallinnon kehotuksesta perustettiin 
kunnallistoimikuntia, Ristijärvelle sellainen perustettiin vuonna 1918. Paikallisosastoja oli 
ennen sotia vain muutama, mutta sen jälkeen toistakymmentä. Niiden toiminta on ollut 
puolueen kannalta erittäin tuloksellista. (Turpeinen ym. 2004, 679.)  

Sotien jälkeen poliittinen toiminta vilkastui. Ristijärvelle perustettiin useita eri järjestöjä ja 
yhdistyksiä. Joidenkin järjestöjen toiminta oli aluksi vilkasta, mutta myöhemmin niiden 
toiminta on hiipunut tai niiden toiminta on lakkautettu, esim. Kansalliset Nuoret ja Suomen 
Kristillisen Liiton Ristijärven paikallisosasto. (Turpeinen ym.2004, 681.) 

Taulukossa 5 on Ristijärven poliittinen jakauma eri puolueiden kesken sekä 
valtuustopaikkojen jakaantuminen. Keskusta on säilyttänyt suurimman puolueen asemansa 
koko tarkastelujakson ajan. Muut puolueet ovat välillä vahvistaneet, ja välillä menettäneet 
kannatustaan. 

 
Puolueet 1992 1996 2000 2004 
Keskusta 13 15 12 13 
Kokoomus 3 1 2 2 
Vasemmisto 4 3 2 2 
Kristilliset 1 1 0 0 
SKP 0 1 1 0 

Taulukko 5. Ristijärven kunnan poliittinen rakenne vaalivuosina 1992, 1996, 2000 ja 
2004 – paikkajako puolueittain (Sähköpostikirje T. Härkönen, 2005). 

1.8  Tulevaisuus 

Ristijärven, kuten monien muidenkin pienten kuntien, huolena on tulevaisuuden turvaaminen 
ja väestökadon voimistuminen. Ristijärvi on pyrkinyt kehittymään ja kehittämään oman 
kuntansa toimintaa. Vuonna 1988 valmistui tutkimus Ristijärven kunnan kehittäminen. 
(Heikkinen 1998.)  

Valtuustossa hyväksyttiin 29.6.2000 Levähdyskylän rakennuskohde- ja huonetilaohjelmat.  
Tarkoituksena on luoda Levähdyskylä, jonne voivat 5-tien autoilijat pysähtyä virkistäytymään 
ja viettämään taukoa. Samaan hankkeeseen hyväksyttiin myös leirintäalueelle rakennettava 
26-paikkainen vaunualue. (Turpeinen ym. 2004, 337.)  
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Vanhustyön määrätietoinen kehittäminen alkoi 1999. Kunta päätti vuonna 2000 keskittyä 
elinkeinopolitiikassaan hoito- ja hoiva-alan kehittämiseen. Ristijärvi oli edelläkävijä 
erikoistuttuaan seniorikansalaisten asumiseen, hoitamiseen ja palveluun. Vuonna 2003 
seniorikylähanke verkostoitui mm. tutkijoihin, toisiin kuntiin ja yrityksiin. Ristijärven kunta 
perusti Senioripolis Oy:n vuonna 2003. (Turpeinen ym. 2004, 341.) 
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2 Suuret ikäluokat ja paluumuuton mahdollisuus 

Minna Hagman 

2.1  Johdanto 

Kunta tarvitsee elääkseen ihmisiä. Niin kunnan palvelut ja oppilaitokset, kunnallistekniikka 
kuin muukin toiminta ja ylläpito voivat toimia vain jos on toimijoita ja asiakkaita, tekijöitä ja 
vastaanottajia. Varsinkin muuttotappiosta kärsivälle kunnalle uusien asukkaiden 
houkutteleminen on yksi avainasioista. Uusien asukkaiden merkityksen kunnan kehitykselle 
ovat oivaltaneet myös supistuvassa kunnassa asuvat kuntalaiset. Ristijärvellä iästä riippumatta 
lähes jokainen (97 % EkoSuKaT-kyselyyn vastanneista, n=231) haluaa Ristijärvelle uusia 
asukkaita. Mutta mitkä ovat vetotekijät kuntaan, jonka koulutus- ja työmahdollisuudet tai 
palvelutarjonta eivät voi kilpailla suurempien kaupunkien kuten Oulun tai Kajaanin kanssa? 
Kenellä olisi kiinnostusta asettua asumaan Kainuun vaaramaisemiin? Millaista asukasta 
Ristijärvi voisi tyydyttää? 

Ristijärven kunta on ottanut erityisstrategiakseen suunnitella ja kehittää asumista ja 
palveluita vastaamaan erityisesti ikäihmisten tarpeita. Niin sanottuna seniori-kuntana se 
yrittää houkutella vireitä eläkeläisiä, jotta negatiivinen poismuutto saataisiin käännettyä ja 
lisättyä uudenlaista tulomuuttoa Ristijärvelle. Vireät seniorit, kolmas ikä, toinen nuoruus, 
vapaa elämänvaihe, vielä yksi uusi alku jne. kuvastavat tätä Ristijärven tavoittelemaa 
kohderyhmää, joka on kasvanut sodan jälkeisessä Suomessa nopean yhteiskunnan murroksen 
aikaan, on lähtenyt paremman toimeentulon perässä kaupunkeihin, oppinut kuluttamaan ja 
harrastamaan, mutta jonka sydän halajaa takaisin omille juurille maaseudun rauhaan. 
Lähivuosina merkittävin muuttopotentiaali voikin liittyä eläkkeelle siirtyviin ns. suuriin 
ikäluokkiin kuuluviin ihmisiin (ks. myös Hunnakko & Palm 2002: 10). 
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2.2  Tutkimuksen aineisto ja tarkoitus 

Tutkimukseni keskittyy erityisesti suuriin ikäluokkiin potentiaalisina paluumuuttajina 
Ristijärvelle. Tutkimuksen aineistona käytän pro gradu-tutkielmaani varten tekemääni 
kyselytutkimusta (liite 14). Vuoden 2006 alussa toteuttamani kysely lähetettiin kaikille 
Ristijärvellä vuosina 1946–55 syntyneille, mutta sittemmin sieltä poismuuttaneille. Saatujen 
vastausten avulla selvitän 1940–50-luvun vaihteen sukupolven elämänkulkua eli 
asumishistoriaa, Ristijärveltä poismuuton vaiheita ja syitä sekä nykyistä asumisviihtyvyyttä. 
Kyselyyn vastanneiden paluumuuttohalukkuutta takaisin synnyinkuntaansa Ristijärvelle 
kysyin myös suoraan, missä tavoitteenani on hahmotella yleiskuvaa mahdollisten 
paluumuuttomyönteisten asenteista ja toiveista liittyen tulevaisuuden asumiseen Ristijärvellä. 
Lisäksi taustatietoja nykyisten ristijärveläisten suhtautumisesta tuleviin paluumuuttajiin ja 
mielipiteitä kunnan Seniorpolis-strategiasta saan EkoSuKaT-hankkeen vuonna 2005 
toteuttamasta kyselystä (liite 13). 

Tässä artikkelissa esittelen aluksi tutkimusaineistoni kohderyhmän eli suurten ikäluokkien 
määrittelyn vaikeutta ja merkitystä erityisenä sukupolvena. Sitten suurten ikäluokkien 
asumisuran ja elämänpolitiikan kehityksen eräänä loppuratkaisuna tulen kertomaan 
mahdollisen paluumuuton teoreettisista ja käytännön lähtökohdista. Pikaisen Ristijärvellä 
syntyneiden suurten ikäluokkien esittelyn jälkeen käyn käsiksi toteuttamaani kyselyyn ja siitä 
esille nousseisiin keskeisiin tutkimustuloksiin. Esittelen kyselyyni vastanneiden eli vuosina 
1946–55 syntyneiden Ristijärveltä muuttaneiden poismuuton syitä ja ajankohdan. Tarkempi 
analyysi kohdistuu vastanneiden Ristijärvelle suuntautuviin yhteyksiin ja 
paluumuuttohalukkuuteen sekä sitä kautta pohdintaan siitä, millaiset tekijät vaikuttavat 
mahdolliseen paluumuuttokiinnostukseen. Lopuksi teen vielä lyhyen katsauksen tällä hetkellä 
Ristijärvellä asuvien mielipiteisiin ikäihmisistä tulevina paluumuuttajina. 

2.3  Suuret ikäluokat – keitä he ovat? 

Tilastokeskuksen (2004) mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstämme kasvaa nykyisestä 16 
prosentista vuoteen 2030 mennessä peräti 26 prosenttiin. Näin ollen pian lähes joka neljäs 
suomalainen on täyttänyt 65 vuotta (esim. Nieminen 1995: 48). Se tarkoittaa Suomen 
ikärakenteen vanhenemista ja huoltosuhteen muuttumista siten, että huollettavia on suhteessa 
yhä enemmän verrattuna työikäiseen väestöön. Ikäpyramidin muuttuminen alaspäin 
levenevästä kolmiosta kohti tasapaksua kennoa kertoo siitä, miten elinikä on pidentynyt 
samalla kun syntyvyys on laskenut. Kuvassa yksi on nähtävissä Suomen väkiluvun ja 
syntyvyyden kehitys 1900-luvun alusta tähän päivään. Elävänä syntyneiden lasten määrässä ja 
sitä kautta luonnollisessa väestönlisäyksessä on havaittavissa huippu heti sotien jälkeen 
vuoden 1945 elokuusta eteenpäin, kun miehet oli kotiutettu sotarintamilta juuri noin yhdeksän 
kuukautta aikaisemmin (esim. Karisto 2005: 18). Tällöin syntyvyys nousi rajusti samalla kun 
imeväis- ja lapsikuolleisuus jäivät alhaisemmaksi kuin aikaisemmin. Huippuvuosi oli 1947, 
jolloin syntyi jopa 108 168 lasta (Tilastokeskus 2006).  
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Yksinkertaisimmillaan tuota 1940-luvun lopulla syntynyttä ikäluokkaa, joka oli Suomen 
historiassa ennennäkemättömän suuri, kutsutaan siis suuriksi ikäluokiksi. Perinteisimmillään 
suuret ikäluokat onkin määritelty numerotietojen perusteella niin, että siihen on laskettu 
kuuluvaksi noin vuosina 1945–50 syntyneet, vaikka tosiasiassa syntyvyyshän pysyi siis 
korkealla vielä pitkään 1950-luvulle asti (Myrskylä 2002: 2). 

Kuva 1. Suomen väkiluvun kehitys ja elävänä syntyneiden lukumäärä vuosina 1900–
2005 (Aineisto: Tilastokeskus 2006). 

 

Väestötieteessä ikäluokista puhuttaessa käytetään termiä kohortti, jolla tarkoitetaan tietyn 
ikäluokan suuruutta eli kaikkia samana kalenterivuonna syntyneitä (esim. Myrskylä 2002: 2). 
Suurien ikäluokkien määritteleminen ei ole kuitenkaan aina ihan yksiselitteistä. Siitä, mitä se 
tarkoittaa ja keitä se pitää sisällään ollaan montaa eri mieltä ja perusteluina käytetään niin 
syntyvyyslukuja ja kohortteja kuin ikäluokan yhteisiä kokemuksia ja aikakauden 
tapahtumiakin. Yhtenä kömpelönä suurten ikäluokkien määrittelyn perusteena on käytetty 
myös vuosia, jolloin syntyneitä lapsia on ollut yli 100 000. Mutta tämä ei ole kovinkaan 
relevantti, koska tällöin muun muassa vuosi 1945 jäisi pois, vaikka juuri tuolloin 
loppuvuodesta lapsia syntyi enemmän kuin koskaan (Karisto 2005: 21). 

Suurten ikäluokkien määrittely painottuu usein syntyvyyslukuihin. Toisaalta on kuitenkin 
huomattava, että lapsikuolleisuus Suomessa oli tuolloin vielä suhteellisen korkea verrattuna 
nykypäivään. Esimerkiksi syntyvyyden huippuvuonna 1947 jopa yli viisi prosenttia 
syntyneistä lapsista ei koskaan nähnyt ensimmäistä syntymäpäiväänsä (Kartovaara 2002: 8). 
Lisäksi ikäluokkaa on ollut myöhemmin karsimassa muutto ulkomaille ja muu kuolleisuus. 
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Suomen mittakaavassa kukin suurien ikäluokkien vuosikohortti onkin tähän mennessä 
menettänyt siirtolaisuuden ja kuolleisuuden vuoksi alkuperäisestä koostaan noin 15 000–
20 000 henkeä (Myrskylä 2002: 2). Tämän huomioon ottaen yksi vuosiluokkien suuruutta tai 
pienuutta määrittelevä tapa voisikin olla ikäryhmien vertaaminen kokonaisuudessaan yhtä 
suureen tasapainoväestöön. Näin ollen suuriksi ikäluokiksi voidaan määritellä ne kohortit, 
joissa on tällä hetkellä enemmän väkeä kuin tasapainoväestössä. Esimerkiksi Pakka Parkkinen 
(2005: 301) on ottanut suurten ikäluokkien kriteeriksi 15 prosentin poikkeaman 
tasapainoväestöstä. Tällä tavoin määriteltynä nykyisen väestön suuria ikäluokkia ovat kaikki 
vuosina 1945–64 syntyneet kohortit. 

2.3.1  Suuret ikäluokat sukupolvena 

Sodan jälkeisistä ikäluokista merkittävän tekee se, että ne olivat paljon suurempia verrattuna 
aikaisempiin ja sen jälkeen tulleisiin kohortteihin. Suomessa suuret ikäluokat olivat 
syntyessään vielä suurempia verrattuna muihin samassa tilanteessa oleviin länsimaihin. Kun 
muissa maissa korkea syntyvyys jakautui huomattavasti laajemmalle ajanjaksolle, Suomessa 
ikäluokkien suhteellinen koko poikkesi heitä edeltävistä ja seuranneista ikäluokista todella 
rajusti (Savioja ym. 2001: 58). Toinen muista Euroopan maista eroava vain Suomen suurille 
ikäluokille kuuluva ominaispiirre on se, että niiden jälkeen ei ole ollut havaittavissa mitään 
seuraajasukupolvea eli ns. kaikusukupolvea (esim. Karisto 2001: 23). Heti sotien jälkeen 
syntyneet ovat synnyttäneet lapsia suhteessa vähemmän kuin vanhempansa ja synnyttäjien 
keski-ikä on noussut. Suurten ikäluokkien ero muihin sukupolviin tulee olemaan 
sosiaalipoliittisesti merkittävä varsinkin nyt, kun suuret ikäluokat alkavat lähentyä eläkeikää. 
Kohorttien suuret erot tulevat näkymään muun muassa palvelutarpeiden vaihtelussa ja 
eläkkeiden rahoituksessa (Savioja ym. 2001: 60). 

Massiivisen lukumääränsä lisäksi kyseinen ikäpolvi on ollut ratkaisevassa asemassa 
seuraamassa suurta rakennemuutosta eli Suomen kehitystä maaseutuvaltaisesta 
yhteiskunnasta kohti modernia hyvinvointivaltiota. Suurin osa suurista ikäluokista syntyi 
maaseudulla, mutta suuren muuton myötä he lähtivät töiden ja koulutuksen perässä etelään ja 
suuriin keskuksiin. Sanotaan, että suuren kokonsa vuoksi tämän 1940-luvun jälkipuoliskolla 
syntyneen ikäluokan kasvatit ovat joutuneet koko ikänsä taistelemaan omasta paikastaan ja 
kilpailemaan asemastaan. Toisaalta sen on kritisoitu saaneen siten myös vahvan aseman 
suomalaisessa yhteiskunnassa jopa muiden ikäluokkien kustannuksella (ks. esim. Pajamäki 
2006). Vaikka sitä on siis kutsuttu onnekkaaksi sukupolveksi, joka selvisi muun muassa 1990-
luvun lamasta ja asuntolainoista muita helpommalla, ei senkään voi sanoa syntyneen 
kultalusikka suussa (Karisto 2005: 41). 

Kaiken kaikkiaan suuret ikäluokat syntyivät sodan jälkeisen pulan ja säännöstelyn, mutta 
kuitenkin optimistisen työn ja jälleenrakennuksen kauteen. Edellisistä ikäluokista eroten heitä 
voi sanoa sodasta hengissä selvinneiden sotilaiden lapsiksi. He olivat ensimmäinen ikäryhmä, 
joka pääsi syntymästään lähtien julkisen terveydenhuollon piiriin ja jolla oli mahdollista 
käydä kouluja. Koneellistuminen ja työnteon helpottuminen, ruoan monipuolistuminen ja 
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lähiöiden synty ovat kaikki heidän aikanaan kehittyneitä nyt jo arkipäiväisiä ilmiöitä. On 
oikeutettua sanoa, että suuret ikäluokat olivat oikeastaan myös Suomen ensimmäinen ”oikea” 
näkyvä nuoriso. 1960-luvulla roihahtanut nuoruus näkyi farkuissa, minihameissa ja Beatlesin 
pitkätukissa sekä löyhentyneessä alkoholi- ja sukupuolikulttuurissa. Toisaalta 
ennennäkemätön poliittinen valveutuminen heräsi tiedotusvälineiden lähettäessä kuvia 
Vietnamin sodasta ja Tśekkoslovakian miehityksestä. Ylioppilasliikehdinnän ja ehkä yhdeksi 
koko suurten ikäluokkien tärkeimmäksi avainkokemukseksi ja kulttuuriseksi ikoniksi nousi 
lopulta Vanhan valtaus vuonna 1968 (mm. Häkkinen ym. 2005, Purhonen 2005, Virtanen 
2005).   

Ehkä juuri näiden herkkään nuoruusikään ajoittuvien yhteisten kokemusten vuoksi suurista 
ikäluokista puhutaan erityisenä sukupolvena, jolla on harvinaisen vahva sukupolvitietoisuus. 
Suurten ikäluokkien suuruus ja ilmiön ajoittuminen ja pituus onkin noussut mielenkiintoiseksi 
tutkimuskohteeksi erityisesti sosiologisessa sukupolvitutkimuksessa. Vaikka sukupolviajattelu 
jakaa ajatuksia, yleinen käsitys on kuitenkin se, että Suomessa suuret ikäluokat voinevat 
muodostaa sukupolven, koska se oli itsestään tietoinen ja kulttuurimurroksessa tiensä niittävä 
sukupolvi (esim. Savioja ym. 2001: 59). Muun muassa suomalaisen sukupolvitutkimuksen 
uranuurtaja J.P.Roos on määritellyt tätä sotien jälkeen syntynyttä ikäluokkaa suurten 
ikäluokkien sijasta ”suuren murroksen sukupolveksi” (Purhonen 2005: 223). Se on siis 
ikäluokka, joka on kokenut paljon yhteisiä merkittäviä tapahtumia varttuen suuren muutoksen 
vuosikymmenillä.  

Kaikki suureen ikäluokkaan kuuluvat eivät kuitenkaan olleet kulttuuriradikaaleja ja 
jakaneet samoja ideologioita osallistuen muun muassa Vanhan valtaukseen. Esimerkiksi Semi 
Purhonen (2005) kritisoi sitä, että suuria ikäluokkia ei tulisi automaattisesti yhdistää 
taistolaisiin ja muihin radikaaleihin. Kyse ei ollut kaikkia ikäluokkia koskevista toimista ja 
päämääristä. Suuret ikäluokat eivät suinkaan olleet mikään yhtenäinen joukko. Heistä on 
sanottu, että he joutuivat suuren kokonsa vuoksi kilpailemaan syntymästään asti 
päivähoidosta, koulusta ja työpaikoista. Näin ollen jo perheen sisälläkin osa lapsista saattoi 
päästä korkeakouluihin saakka ja eliittisiin virkoihin toisten jäädessä pelkän peruskoulun 
varaan tavallisiksi työntekijöiksi. Jos esimerkiksi taistolaisuus oli korkeakoulutettujen 
keskustassa asuvien intohimo, sen vastapainoksi tuli maaseudulla asuvien vennamolaisuus 
(esim. Virtanen 2005). 

Yhteisen sukupolvikokemuksen ja -tietoisuuden määrittely ei siten olekaan aivan 
yksinkertaista. Tämä on syytä muistaa myös Ristijärven suurten ikäluokkien tarkastelussa ja 
johtopäätösten vetämisessä. Vaikka synnyinkunta ja syntymävuodet olisivat samat, ei se 
tarkoita samanlaista elämäntapaa ja ajatusmaailmaa. Vaikka ikäluokan kehitykseen ovat olleet 
vaikuttamassa yhteiskunnassa vallinneet hyvinkin vahvat aatteet ja sukupolvi-ikonit, voivat 
yksittäisten kansalaisten elämänkulut muokkautua ajan saatossa todella erilaisiksi. 
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2.3.2  Suurten ikäluokkien asumisura 

Suuriin ikäluokkiin kuuluvien elämänkehityksessä elämänpoliittisilla päätöksillä on ollut 
kasvava merkitys. Elämänpolitiikka on uudehko sosiologinen käsite, joka tarkoittaa ihmisten 
suuria, elämää koskevia valintoja kuten ammattia, työpaikkaa, elämänkumppania ja niin 
edelleen (Sainio 2004: 14). Kun esimerkiksi päättää ottaa vastaan työpaikan vieraalla 
paikkakunnalla, edessä on muutto, toisinaan kauemmas toisinaan lähemmäs. Muutto vaatii 
aina sopeutumista elinpiirin ja totutun vaihtuessa uuteen. Muistot kulkevat mukana ja 
identiteetti etsii kotiaan. 

Suurten ikäluokkien tutkimuksessa ei ole paljoakaan käsitelty asumista. Suurten 
ikäluokkien asumisurat on kuitenkin tutkimuskohde, jota muun muassa Hannu Ruonavaaran 
(2004: 103) mielestä tulisi lähestyä niin kvantitatiivisin kuin kvalitatiivisinkin konstein. Eräät 
tärkeät suomalaisen asumisen järjestelmän (rakenne)muutokset toteutuivat nimittäin juuri 
suurten ikäluokkien asumisurien kautta. Ruonavaara määrittelee asumisuran yleisesti niin, että 
siinä on kyse ihmisten liikkumisesta asuntomarkkinoilla, useimmiten huonommasta asumisen 
tasosta parempaan. Tarkempi käsitteen määrittely sisältää huomion siitä, että asumisura on 
itsenäiseen elämiseen liittyvä ilmiö, joten lapsuuden kotia tai vanhempien luona asumista ei 
lasketa omaan asumisuraan vaan se on osa vanhempien uraa. Toki lapsuuden koti ja 
vanhempien asumisura toimivat kuitenkin aina vaikutusvaltaisena ja usein hyvinkin 
merkittävänä taustana ihmisen omalle uralle heijastuen koko loppuelämään (Ruonavaara 
2004: 86–87). 

Suurten ikäluokkien lapsuus alkoi useimmiten maaseudulla hyvin ahtaissa ja 
vaatimattomissa oloissa. Varsinainen oma asumisura heillä alkoi pois kotoa muutettua. 
Lapsuuden kodista muutettiin 1960-luvun puolivälistä alkaen opiskelujen tai töiden perässä 
yleensä asutuskeskuksiin. Ensimmäisenä kämppänä toimi alivuokralaisasunto, kovan rahan 
vuokrayksiö, opiskelija-asuntola tai muunlainen opiskelijakommuuni (Juntto 2002: 16–17). 
Säännöllisen työnteon suuret ikäluokat aloittivat 17–18 vuoden iässä niin, että jo kolmasosa 
oli aloittanut työelämän kuitenkin jo 16-vuotiaana (Savioja ym. 2001: 62). Tarkkaa tietoa 
suurten ikäluokkien kotoa poismuuttamisiästä ei kuitenkaan ole saatavilla, mutta sen voisi 
arvioida sijoittuvan tyypillisimmin jonnekin 10–25 ikävuoden välille (Ruonavaara 2004: 87).  

Kun lapsuus oli asuttu vanhempien omistusasunnossa, nuoruus asuttiin vuokralla kunnes 
taas elämän vakiinnuttua ja työpaikan saamisen myötä suurin osa hankki itselleen jälleen 
omistusasunnon (Juntto 2002: 17). Asumisurien kannalta on tärkeää, millainen tilanne 
asuntomarkkinoilla ja koko asuntohuollossa on silloin, kun henkilöt tulevat 
asuntomarkkinoille. Suurten ikäluokkien merkitys asuntopolitiikkaan onkin ollut merkittävä, 
sillä tuolloin asuntomarkkinoille tuli yllättäen suuri joukko asuntojen kysyjiä. Tämä sattui 
ajankohtaan, jolloin valtiovalta alkoi entistä enemmän suoraan ja positiivisesti puuttua 
asuntohuollon prosessiin. Suomen asuntopolitiikan historiassa alkoi kuumeisen rakentamisen 
ja omistusasumisen yleistymisen vaihe, jolloin valtiovalta tarjosi myös yhä enemmän 
halpakorkoisia aravalainoja (Ruonavaara 2004: 85–86). Se millä tavoin asuntopolitiikka 
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tarjoaa edellytyksiä asumisurille vaikuttaakin koko prosessimaiseen asumisurien kehitykseen, 
jossa edeltävät valinnat vaikuttavat aina seuraaviin. 

Suuret ikäluokat ovat siirtyneet asumisuramallin mukaan vaihtaen asuntojaan ajan kuluessa 
aina suurempiin ja varustelutasoltaan parempiin asuntoihin. Lapsuutensa suurin osa vietti 
pientaloissa, mutta kotoa muutettua vuokralle mentiin kerrostaloihin ja suurten ikäluokkien 
osalta kerrostaloasuminen yleistyikin aina vuoteen 1980 saakka (Juntto 2002: 18). Vuoteen 
1985 mennessä suurten ikäluokkien enemmistö siirtyi kuitenkin jälleen lapsuudesta tuttuun 
asumismuotoon eli omakotitaloihin. Iän karttuessa asumismuodon vaihdos voi kuitenkin 
jälleen tulla kyseeseen. Helppohoitoisempi kerrostalo- ja rivitaloasuminen saattaa alkaa 
houkuttelemaan yhä useampia. Toisaalta joillekin oma piha ja talo voivat nousta vielä 
merkityksellisemmäksi, kun on enemmän aikaa olla kotona ja myllätä puutarhassa. 

Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle on kyse ensimmäisistä sellaisista ikäluokista, jotka 
ovat tottuneet valitsemaan, vaatimaan ja myös saamaan yksilöllisiä, heidän elämänpoliittisia 
tarpeitaan vastaavia ja usein jopa räätälöityjä palveluja (Sainio 2004: 79). Voi olla, että 
ikääntyvät ihmiset haluavat enenevässä määrin vapaata asumista, mikä mahdollistaa 
harrastamisen, matkustelun ja jopa ulkomailla asumisen. Onhan nykyään tavoiteltavaa myös 
monelle heistä luonteenomainen aktiivisuus, elämyksellisyys ja itseensä sijoittaminen. Mutta 
toisaalta myös omien juurien etsiminen on noussut heidän myötänsä eräänlaiseksi muoti-
ilmiöksi erityisesti 1970-luvulla ja tämä voi lisätä halukkuutta palata omille synnyinseuduille 
(esim. Kantanen 1991: 94). Kaiken kaikkiaan suurilla ikäluokilla on vahvempi ote oman 
elämän järjestämiseen ja muokkaamiseen kuin aikaisemmilla sukupolvilla on ollut, joten 
tämän ryhmän keskuudesta voi löytyä myös monenlaista asumistoivetta ja mallia 
tulevaisuudelle (Sainio 2004: 91). 

2.4  Paluumuutto 

Muuttoliike (migration) on monitahoinen ilmiö, joka vaikuttaa alueiden väkilukuun ja 
väestörakenteeseen usein jopa voimakkaammin kuin väestöä luonnollisesti lisäävä 
syntyneisyys ja väestöä vähentävä kuolleisuus. Se aiheuttaa muutoksia niin väestö-, elinkeino- 
kuin sosiaaliseenkin rakenteeseen monin eri tavoin sekä lähtö- että tuloalueilla (esim. 
Karjalainen 1989: 13). Sitä voidaankin sanoa herkäksi yhteiskunnallisten muutosten mittariksi 
(Korhonen 1994: 9). Käytännössä muuttoliikkeeksi määritellään kaikki vakituisen 
asuinpaikan vaihdokset. Muutto on hyvin henkilökohtainen asia ja siihen ovat vaikuttamassa 
monet tekijät. Asuttuaan jollain alueella kauan ihmisellä on ollut aikaa muodostaa harkittu 
mielikuva alueen hyvistä ja huonoista tekijöistä, mutta tuloalue on yleensä aina tietyllä tavalla 
salaperäinen ja muuttajalle ennalta arvaamaton (Lee 1966: 50). Muuttopäätöstä tehtäessä 
tuloalueesta ei voi siis olla samanlaista tietämystä kuin lähtöalueesta, jonka hyödyt ja haitat 
ovat jo selvinneet asumisen seurauksena. Paitsi tietysti jos kyse on paluumuutosta! 

Paluumuutto on noussut osaksi muuttoliikkeiden tutkimuksia oikeastaan vasta 1960-luvulta 
lähtien, jolloin se keskittyi ulkomaisessa tutkimuksessa aluksi lähinnä ulkomaisen 
siirtotyövoiman paluuseen alkuperämaahansa (esim. Korhonen 1994: 18). Sitä ennen 
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valtioiden sisäistä muuttoliikettä on käsitelty enimmäkseen maaseudulta kaupunkeihin 
suuntautuvana tai kaupunkien välisenä muuttona, joka on ollut kytköksissä yhteiskunnan ja 
kaupunkien kehityskulkuun. Myöhemmin kehittyneiden yhteiskuntien muuttoliikkeitä 
kuvaaviin malleihin on lisätty niin sanottu vastakaupungistuminen, joka tarkoittaa muuton 
suuntautumista kaupungeista maaseudulle. 

Muuttojen syyt ovat aina hyvin monitahoisia. Paluumuuttoonkin vaikuttavat monenlaiset 
eri asiat. Paluumuuton motiivit voidaan jakaa karkeasti kolmen otsikon alle eli taloudellisiin, 
sosiaalisiin tai perhesyihin (Kantanen 1991: 20). Synnyinseudulle voi siis olla vetämässä 
paremmat taloudelliset mahdollisuudet eli kotiseudun uudet työpaikat, kohonnut palkkataso ja 
uudet yrittämisen mahdollisuudet. Nämä (työpaikka ja kouluttautuminen) ovat kuitenkin 
syitä, jotka ovat alun perin vetäneet ihmisiä pois Ristijärveltä. Ikääntyvien paluumuuttajien 
houkuttelemiseksi nämä eivät siis riitä. Uskoisin, että tässä tapauksessa pinnalle nousisivat 
ennen kaikkea sosiaaliset tekijät eli kotiseutukaipuu ja nostalgian hakeminen. Yhtenä 
keskeisenä muuttosyynä ovat myös elämänvaiheeseen liittyvät muutokset kuten avioliitto, 
avioero, leskeytyminen tai eläkkeelle jäänti ja nämä voivat olla merkittävänä tekijänä 
paluumuuttoonkin. Kyse voi myös olla halusta investoida asuntoon. 

Tässä tutkimuksessa perehdytään erityisesti ikääntyvien paluumuuttoon. Useimpien suurten 
ikäluokkien lapsuusmuistot liittyvät maalle ja monilla mielessä voi olla halu päästä takaisin 
tuttuihin maisemiin. Kantasen (1991: 19) mukaan eläkeläiset muuttavat usein sukulaistensa 
pariin. Useimmiten eniten sukulaisia löytyy luonnollisesti synnyinseuduilta. Paluun 
nostalgiset tunnot voivatkin liittyä niin sukulais- tai tuttavuussuhteisiin ja luontoon kuin 
elämäntapaan ja kulttuuriin (Kantanen 1991: 53). Kun maaseudun vetävinä tekijöinä ovat 
taloudellisten syiden lisäksi siis nostalgia sekä sukulaisuus- ja tuttavuussuhteet, niin toisaalta 
kaupungeista poistyöntäviä tekijöitä voivat olla muun muassa keskustan asunto- ja 
ympäristöongelmat. Vaikuttaa siltä, että suurten ikäluokkien asumisvisioissa on kaiken 
kaikkiaan nähtävissä tiettyjä periaatteita. He nimittäin tiedostavat vanhuuden vaiheittaisuuden 
erittäin hyvin. Tämä näkyy heidän suunnitelmissaan muun muassa toiveina järjestää oma 
elämä niin, että itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys säilyvät mahdollisimman pitkään (Sainio 
2004: 79).  

Paluumuuton motiivit näyttäisivät tutkimusten mukaan vaihtelevan sukupuolen mukaan 
niin, että miehillä vaikuttavina tekijöinä ovat naisia enemmän taloudelliset arvot, kun taas 
naisilla korostuvat ihmissuhteet tai nostalgia synnyinseutua kohtaan (esim. Kantanen 1991: 
56). Suuret ikäluokat arvostavat luontoa kuitenkin sukupuolesta riippumatta ja tahtovat tilaa 
ympärilleen. Eläkeiässä haaveiden toteuttaminen voi olla viimeinkin mahdollista. Suuriin 
ikäluokkiin kuuluvat ovatkin valmiita maksamaan siitä sekä haluamistaan asumista ja 
jokapäiväistä selviytymistä helpottavista palveluista (esim. Sainio 2004: 80). 

2.5  Suuret ikäluokat Ristijärvellä 

Ristijärven väestönkehityksessä syntyvyys pysyi verrattain korkealla vielä 1960-luvulle asti. 
Tässä tutkimuksessa on keskitytty kuitenkin vain Ristijärvellä vuosina 1946–55 syntyneisiin. 
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Heistä vanhimmat viettävät kyselyn tekovuonna 2006 60-vuotispäiviään, joka on monille 
merkkipaalu ja pysähdysmerkki niin eläkeiän aloittamiseksi kuin ikääntymisen 
ymmärtämiseksi. Kaikki muutkin ovat jo 50 vuoden ylittäneitä. Suurin osa heistä on 
lähettänyt jo kuopuksensakin maailmalle ja toisaalta osa on päässyt iloitsemaan ensimmäisistä 
lapsenlapsistaan. Tämä on potentiaalinen ja kiinnostava ikäryhmä Ristijärvelle paluumuuttoa 
ajatellen, koska vaikka suurin osa heistä on vielä työelämässä, alkaa heillä lähitulevaisuudessa 
jo häämöttää ajatus eläkkeelle jäämisestä ja on aika suunnitella missä ja miten sen haluaa 
viettää.  

Ristijärvellä syntyi vuosina 1946–1955 yhteensä 1020 lasta, joista poikia oli 524 ja tyttöjä 
496 (KUVA 2). Yhteensä syntyneitä oli siis noin sata lasta vuodessa. Tällä hetkellä näistä 
1020 lapsesta 143 eli vain noin 14 % asuu yhä Ristijärvellä (KUVA 3). Osa heistä on jo 
siirtynyt ajasta iäisyyteen, joten elossa olevista nykyisin Ristijärvellä asuu noin joka viides 
(vrt. kuvat 2 ja 3). 1960-luvulla imeväis- ja lapsikuolleisuus oli vielä suurta. Osa on muuttanut 
ulkomaille. Varsinkin Ruotsi veti väkeä 1960-luvulla. Osa nykyisin Ristijärvellä asuvista on 
tietysti voinut käydä asumassa välillä muuallakin, mutta palannut takaisin. Tässä 
tutkimuksessa perehdytään kuitenkin erityisesti Ristijärveltä poismuuttaneiden 
elämänkulkuun. Mitkä syyt ovat olleet vaikuttamassa heidän poismuuttoonsa Ristijärveltä? 
Milloin he ovat muuttaneet Ristijärveltä pois ja minne elämä on heitä sen jälkeen kuljettanut? 

Kuva 2. Ristijärvellä vuosina 1946–55 elävänä syntyneet (Lähde: Suomen virallinen 
tilasto SVT VI A, väestömuutokset). 
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Kuva 3. Ristijärvellä vuosina 1946–55 syntyneiden Suomessa elossa olevien 
nykyinen (2005) asuinkunta (Lähde: Kajaanin Maistraatti 2005). 

2.5.1  Minne elämä on kuljettanut? 

Elossa olevista Kainuussa vuosina 1946–50 syntyneistä asui vuonna 2000 
syntymämaakunnassaan enää noin puolet. Näistä kainuulaislähtöisistä vuosikohorteista jopa 
16 prosentille nykyiseksi asuinpaikaksi on tullut Uusimaa muiden maakuntien houkutellessa 
loput 34 prosenttia (Myrskylä 2002: 6). Mikä on vastaava tilanne Ristijärvellä syntyneillä? 
Kajaanin Maistraatista sain osoitetiedot kaikista Ristijärvellä vuosina 1946–55 syntyneistä. 
Näiden vielä hengissä olevien nykyiset asuinkunnat Kajaanin Maistraatista saatujen tietojen 
mukaan näkyvät kartalla (KUVA 4). Kuten olettaa saattaa, muutto on suuntautunut 
enimmäkseen ympäryskuntiin ja etelän suuriin kaupunkeihin. Muutto lähikuntiin on ollut 
monille luonteva ratkaisu työpaikan tai puolison löytymisen takia. Kajaani lähimpänä 
suurempana kuntana ja maakunnan keskuksena on ymmärrettävästi saanut eniten 
muuttovoittoa. Toisaalta Uudenmaan merkitys korostuu yllättävänkin paljon. Esimerkiksi 
Helsingissä asuu nykyään kuusi prosenttia kaikista elossa olevista Ristijärvellä vuosina 1946–
55 syntyneistä. Jos tarkastellaan pelkästään Ristijärveltä poismuuttaneita, pääkaupunkiin 
muuttaneita on tästä joukosta seitsemisen prosenttia. 
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2.6  Tietoa Ristijärveltä muuttaneista 

2.6.1  Kyselyn taustatiedot 

Kysely lähetettiin Ristijärvellä vuosina 
1946–1955 syntyneille, mutta sieltä 
poismuuttaneille henkilöille. Osoitetiedot 
saatiin Kajaanin maistraatin 
väestötietorekisteristä. Tähän 
tutkimusjoukkoon ei ole siis voitu 
huomioida ulkomaille muuttaneita, joiden 
lukumäärästä ja osoitetiedoista ei ole 
tietoa.  

Tammikuussa 2006 lähetetyistä 592 
kirjeestä hyväksyttyjä kyselyitä tuli 
määräaikaan mennessä takaisin yhteensä 
371 kappaletta. Niiden lisäksi oli 
muutamia henkilöitä, jotka jouduin 
hylkäämään otoksesta: yksi kirjekuori tuli 
avaamattomana takaisin tuntemattoman 
osoitteen vuoksi; yksi lomakkeista 
palautettiin puolestaan tyhjänä, koska 
vastaanottaja ei ollut koskaan edes asunut 
Ristijärvellä; ja yhden lomakkeen oli 
ilmeisesti täyttänyt erään vastaajan puoliso 
tms., joka ei kuulunut tutkimuskohteenani 
oleviin suuriin ikäluokkiin, joten 
valitettavasti en voinut ottaa sitä mukaan 
tutkimusjoukkoon.  

Kun otetaan huomioon yksi tuntematon osoite ja yksi väärä henkilö, todellinen kyselyn 
saanut perusjoukko (n) oli 590 kappaletta. Näin ollen vastausprosentiksi saatiin 62,9 %. Tätä 
voidaan pitää muihin vastaaviin kyselytutkimuksiin verrattuna erittäin hyvänä. Kyselyn 
vastaajat jakautuivat taustatietojensa perusteella varsin tasaisesti. Naiset olivat vastanneet 
hieman aktiivisemmin kuin miehet, mutta esimerkiksi koulutus- ja ammattitaustaltaan 
vastanneet edustivat kaikkia luokkia. 

 

Kuva 4. Ristijärvellä vuosina 1946–55 
syntyneiden nykyinen asuinkunta (Lähde: 
Kajaanin Maistraatti 2005). 
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2.6.2  Ristijärveltä poismuutto 

Kyselyyn vastanneiden poismuutto Ristijärveltä on tapahtunut vuosien 1948–2002 välillä. 
Selvästi vilkkaimmat muuttovuodet osuvat 1960- ja 70-lukujen taitteeseen (KUVA 5). Tämä 
muuttobuumi osuu valtakunnallisestikin merkittäviin suuriin muuttovuosiin. Eniten muuttoja 
sattui vuodelle 1969, jolloin kyselyyn vastanneista 26 muutti pois Ristijärveltä. Myös vuonna 
1970 ja 1971 muuttaneita oli molempina vuosina 25. Naisten ja miesten poismuutto noudattaa 
samantapaista käyrää, tytöillä muutto on tapahtunut kuitenkin hivenen aikaisemmin kuin 
pojilla. Poismuutto osui useimmiten noin 18 ikävuoden kieppeille, jolloin opiskelut tai 
työelämään siirtyminen oli luonnollinen syy muuttaa pois kotoa. 

Kuva 5. Kyselyn mukaan Ristijärvellä vuosina 1946–55 syntyneiden Ristijärveltä 
poismuuttovuodet. 

 

Poismuuttoon eniten vaikuttanut tekijä oli työ, ansiot tai työolot. Kuten ikähaarukasta 
näkyykin, moni on ollut muuttaessaan siinä iässä, että on ollut aika etsiä omaa toimeentuloa. 
Sitä on sitten lähdetty etsimään jostain muualta, kun oma kotitila ei ole pystynyt tarjoamaan 
enää kaikille työtä. Täysi-ikäiseksi tultuaan nuorella on myös luonnollinen halu itsenäistyä ja 
lähteä etsimään tähteään. Seuraavaksi eniten muuttoon vaikuttanut tekijä oli koulu tai 
opiskelu. Monet olivat laittaneet muuttosyyksi vanhemmat, mutta useimmiten näidenkin 
muuttojen taustalla oli kyse siis vanhempien työpaikasta jossain muualla. Tämä vahvistaa 
työn merkitystä muuttosyynä entisestään. Vajaalla kymmenellä prosentilla muuton syynä 
olivat perhesuhteet eli yleensä se tarkoittaa siis sitä, että on menty naimisiin tai saatu lapsia. 
Puolison työpaikka oli muuttosyynä myös muutamilla, naisilla useammin kuin miehillä. 
Vastausvaihtoehdoista asunto, asuinympäristö tai vaihtelunhalu oli mainittu tärkeimpänä 
muuttosyynä vain muutamissa vastauksissa. Toki ne ovat voineet olla monilla muuttoa 
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vauhdittavina lisäsyinä, mutta koulu ja työnhaku ovat olleet muiden paikkakuntien 
vetotekijöistä kuitenkin vahvimmat. 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin myös kuntia, joihin Ristijärveltä muutettiin. Siihen 
vastaajan oli mahdollista eritellä jokainen muuttokerta ja -kohde erikseen. Ensimmäisistä 
muutoista peräti joka neljäs suuntautui Kajaaniin (KUVA 6). Se oli ja on edelleen lähin 
vetovoimainen kunta tarjoten paremmat mahdollisuudet niin opiskeluun kuin työpaikkaankin. 
Kajaani onkin pysynyt suosituimpana muuttokohteena myös myöhemmissä muutoissa. 
Kajaanin jälkeen Ristijärvellä syntyneistä seuraavaksi eniten muuttovoittoa saivat Helsinki ja 
Oulu. Molempien osuus muutoista on muutosta toiseen noin kymmenen prosentin rajamailla. 
Muuttojen lukumäärä vaihtelee tietysti paljon. Osa vastanneista oli muuttanut elämänsä 
aikana vain pari kertaa, kun taas joillakin matkalaukut oli tullut pakattua niin usein, etteivät 
kyselylomakkeen rivit tahtoneet riittää. Kaiken kaikkiaan ensimmäiset muutot kohdistuivat 
enimmäkseen suurempiin keskuksiin. Viidennen muuton kohdalla vastaukset alkoivat jo 
hajautua lukuisiin eri kuntiin niin, että esimerkiksi Vantaa oli yhtä suosittu muuttokohde kuin 
Oulu. Muuten tulomuuttokunnat olivat ympäri Suomea Ristijärven naapurikuntien ollessa 
kuitenkin muita edellä.  

Kuva 6. Kyselyyn vastanneiden kolme suosituinta muuttokohdetta. 

2.6.3  Yhteydet Ristijärvelle 

Maallemuuttopotentiaalista on tehty joitakin tutkimuksia. Esimerkiksi Haliseva-Soilan (1993: 
59) tutkimus osoittaa, että suhtautuminen maaseutuun on keskimääräistä kielteisempää niillä, 
joilla ei ole yhteyksiä maaseudulle. Kysyttäessä kuinka usein on käynyt Ristijärvellä vuoden 
2005 aikana, vastaukset olivat hyvin erilaisia ja niitä saatiin seuraavasti: suurin osa eli noin 37 
% vastanneista (n=365) oli käynyt Ristijärvellä kuluneen vuoden aikana 1-3-kertaa; niitä, 
jotka eivät olleet käyneet kertaakaan, oli yli joka viides (21 %); mutta puolestaan sellaisia, 
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jotka kävivät kuukausittain, oli myös lähes 20 % vastanneista (KUVA 7). Ristijärvellä kävi 15 
% vastanneista 4-6 kertaa ja seitsemän prosenttia 7-12 kertaa kuluneen vuoden aikana.  
Kuva 7. Kyselyyn vastanneiden Ristijärvellä vuoden 2005 aikana tehtyjen vierailujen 
määrä. 

 

Yksi maaseudulle muuttoon vaikuttava tekijä voi olla maan, metsän tai entisen kotitilan 
omistaminen kyseisellä alueella (Haliseva-Soila 1993: 89). Kyselyssä selvitettiinkin, miten 
paljon kyselyyn vastanneilla oli erilaisia yhteyksiä Ristijärvelle. Jopa 82 %:lla kyselyyn 
vastanneista (n=371) oli sukulaisia Ristijärvellä (KUVA 8). Ystäviä Ristijärveltä löytyi 
puolestaan 31 % vastanneista. Kesämökki Ristijärvellä on lähes joka viidennellä vastanneista. 
Tämä selittänee sen, miksi niin moni kävi vuoden 2005 aikana Ristijärvellä jopa 
kuukausittain. Lisäksi melkein 30 % vastanneista mainitsi erikseen jonkin muun yhteyden 
Ristijärvelle. Näitä olivat muun muassa sukulaisten haudat Ristijärven hautuumaalla, vanha 
sukutila, metsäomistus tai marjamaat. Nämä ovatkin asioita, joihin Ristijärven kunnan 
kannattaisi panostaa erityisesti. Monille Ristijärveltä poismuuttaneista Ristijärvellä 
sukulaisten luona tai mökillä vierailun ohella kuuluukin oleellisesti piipahtaminen 
kyläkaupassa ja hautuumaalla sekä tietysti liikkuminen luonnossa. 

 

Kyselyyn vastanneista noin 18 % asuu tällä hetkellä keskustassa, peräti 65 % keskustan 
tuntumassa tai lähiössä ja vain 17 % maaseudun tuntumassa tai maaseudulla. 
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Asuintalotyypiltään yli puolet (53 %) vastanneista asuu kyselyyn vastaamishetkellä 
omakotitalossa, kerrostalossa vajaa kolmannes (29 %) ja loput pari-, rivi- tms. taloissa. Suurin 
osa (49 % vastanneista, n=361) vastanneista haluaisi asua mieluiten pientalovaltaisella 
alueella (KUVA 9).  

Kuva 9. Kyselyyn vastanneiden mielipide siitä, millaisella asuinalueella haluaisivat asua 
mieluiten. 

2.7  Paluumuuttohalukkuus 

Kyselyssä kysyttiin suoraan, olisiko vastaaja kiinnostunut muuttamaan takaisin Ristijärvelle. 
Vastauksen antoivat yhtä lukuun ottamatta kaikki kyselyyn vastanneista, joten kysymys 
nähtiin vastaamisen arvoisena. Se on hyvä, koska kysymys olikin tutkimuksen kannalta yksi 
tärkeimmistä. Muuttohalukkuudestaan varmoja oli 13 henkilöä (KUVA 10). Se ei kuulosta 
äkkiseltään suurelta joukolta, mutta supistuvan kunnan kuten Ristijärven mittaluokassa 
merkittävältä kuitenkin. Eikä muuttaja sitä paitsi yleensä olisikaan tulossa yksin vaan 
puolisonsa kanssa. Pienellä varauksella kiinnostuksensa ilmaisevia oli vielä 72 henkilöä lisää. 
Heidän todellisesta aikomuksesta ja muuttohalukkuuden lopullisesta päätöksestä voidaan 
heittää vain arvailuja. Niitä, jotka kertoivat, etteivät ole kiinnostuneita muuttamaan takaisin 
Ristijärvelle, oli 176 eli 48 % vastanneista. Lisäksi oli huomattava joukko (109 eli 29 % 
vastanneista) niitä, jotka eivät osanneet sanoa olisivatko kiinnostuneita vai eivät. Tämä 
kertonee, että kaikki kyselyyn vastanneista eivät luultavasti olleet osanneet edes miettiä asiaa 
tarkemmin. Suurin osa suurista ikäluokista on muodostanut elämänsä, perheensä ja työnsä jo 
muualle, eikä sieltä ole tullut edes mieleen muuttaa takaisin synnyinseuduille. Eläkkeelle 
jääminen voi kuitenkin olla pysäyttävä tekijä, jolloin on aika miettiä, mitä elämällään haluaa 
tehdä, ja punnita eri vaihtoehtoja vanhuudenpäivien varalle. 
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Kuva 10. Kyselyyn vastanneiden 
kiinnostus muuttaa Ristijärvelle.  
 

Seuraavaksi kyselylomakkeessa 
tiedusteltiin sitä, millaisessa asunnossa 
vastaaja haluaisi asua, jos on kiinnostunut 
muuttamaan Ristijärvelle. Tähän olen 
poiminut vain Ristijärvelle mahdollisesta 
paluumuutosta kiinnostuneiden 
vastaukset. Yli puolet (56 %) vastanneista 
(n=82) haluaisi asua siellä omakotitalossa 
(KUVA 11). Lähes joka kolmas 
kannattaisi rivi- tai paritaloa, 
kerrostalosta olisi kiinnostunut sen sijaan 
vain yksi vastanneista. Lisäksi osa 

vastanneista haluaisi asua muunlaisessa talossa, ehkä loma-asunnostaan ympärivuotiseen 
käyttöön muutettavassa talossaan. Hallintamuodoltaan asunto saisi jopa 81 %:n (n=83) 
mielestä olla omistusasunto (KUVA 12). Vuokra-asunnossa haluaisi asua vain kahdeksan, 
osaomistusasunnossa kolme ja jossain muussa neljä vastannutta. 

 

Kuva 11 ja 12. Paluumuuttomyönteisten toivoma talotyyppi ja asunnon hallintamuoto 
Ristijärvellä. 

2.7.1  Potentiaalinen paluumuuttaja 

Ketä paluumuutto sitten todellisuudessa kiinnostaa? Selvittääkseni millaiset tekijät korreloivat 
paluumuuttokiinnostuksen kanssa, luokittelin vastaajat paluumuuttomyönteisiin, -
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neutraaleihin ja -kielteisiin. Paluumuuttoon myönteisesti suhtautuvia ovat ne, jotka vastasivat 
”Kyllä” tai ”Ehkä” kysymykseen ”Oletko kiinnostunut muuttamaan takaisin Ristijärvelle?”. 
Neutraaleiksi luokittelin ne, jotka vastasivat ”En osaa sanoa” ja kielteisiksi ”En”-vastanneet. 
Näin ollen paluumuuttoon myönteisesti suhtautuvia on yhteensä 85, neutraalisti 109 ja 
kielteisesti 176 vastannutta.  Tutkimustyön keskeisenä tavoitteena on muuttujien tilastollisten 
riippuvuuksien etsiminen. Yleensä muuttujien välisiä yhteyksiä tutkitaan kahden muuttujan 
välillä eli pareittain (Heikkilä 1999: 193). Tässä työssä vertasin erilaisten tekijöiden (kuten 
sukupuolen, ammatin, asumisviihtyvyyden, Ristijärvellä käyntien määrän yms.) suhdetta ja 
vaikutusta paluumuuttokiinnostukseen ristiintaulukoimalla muuttujia toisiinsa. Tuloksen 
tilastollisen merkitsevyyden testasin erityisellä χ2-testillä, jossa tilastollisesti erittäin 
merkitsevä arvo oli merkitsevyystasolla p ≤ 0,001, tilastollisesti merkitsevä arvo tasolla 0,001 
< p ≤ 0,01 ja tilastollisesti melkein merkitsevä tasolla 0,01 < p ≤ 0,05 (esim. Heikkilä 1999: 
185). 

Olisin olettanut, että kiinnostus paluumuuttoon olisi jotenkin riippuvainen henkilön 
koulutus- tai ammattitaustasta. Näin ei kuitenkaan tämän kyselyn perusteella näytä olevan. 
Myöskään talouden koko tai henkilön siviilisääty (parisuhteessa asuminen) ei vaikuta 
kiinnostukseen paluumuutosta ainakaan tässä otoksessa. Kyselyyn vastanneissa eri sukupuolia 
edustavien mielipiteillä paluumuuttohalukkuudesta on kuitenkin tilastollisestikin 
merkitsevästi (p=0,009) eroa. Miesten kiinnostus muuttaa Ristijärvelle on suurempaa kuin 
naisten. Tulos on samansuuntainen kuin Kantasen (1991) Parikkalan 
paluumuuttotutkimuksessa. Kantasen (1991: 47) mukaan tämä on kuitenkin päinvastainen 
piirre verrattuna virallisen tilaston maallemuutoista antamasta kuvasta. Kyselyn perusteella 
vastanneilla miehillä on suhteellisesti enemmän ystäviä, kesämökki ja muita yhteyksiä 
Ristijärvelle verrattuna naisiin, mutta ero ei ole niin suuri, että siitä voitaisiin vetää lopullisia 
johtopäätöksiä. 

Nykyisellä asuinpaikan sijainnilla ei ole merkitystä paluumuuttohalukkuuteen. Sen sijaan 
sillä, minkälaisella asuinalueella haluaisi asua mieluiten, on vaikutusta. Kyllä ja ehkä 
paluumuutosta kiinnostuneet haluavat selvästi muita enemmän (merkitsevyystaso p=0,000) 
asua maaseudulla eivätkä keskustassa tai kerrostalovaltaisella alueella. Paluumuuttoon 
kielteisesti suhtautuvat asuisivat taas odotettua enemmän mieluummin muualla kuin 
maaseudulla. Mahdolliset paluumuuttajat ovat siis niitä, jotka kaipaavat maaseudulle.  

Pari- tai rivitaloasuminen olisi mieluinen asumisvaihtoehto Ristijärvellä jopa 31 % 
vastanneiden mielestä, vaikka sellaisessa tällä hetkellä asustaa vastanneista vain 16 %. 
Voisikin päätellä niin, että ihmiset odottaisivat Ristijärven tarjoavan ahtaiden 
kerrostaloasuntojen tilalle väljempää asumista. Vastaajan nykyinen asuintalon tyyppi ei 
kuitenkaan vaikuta merkitsevästi paluumuuttohalukkuuteen. Myös vastanneiden nykyisen 
asunnon hallintamuodolla ei ole merkitystä siihen haluaako muuttaa Ristijärvelle vai ei. 
Suurin osa (86 %) kyselyyn vastanneista asuu omistusasunnossa ja suurin osa (87 %) heistä 
haluaisi Ristijärvelle muutettuaankin asua omistusasunnossa.  

Kysyttäessä nykyisellä asuinpaikkakunnallaan viihtymistä vastaajat ovat hyvin positiivisia. 
Jopa 92 % vastanneista viihtyy nykyisellä asuinpaikkakunnallaan erinomaisesti tai melko 
hyvin. Luokittelemalla vastaukset ”erinomaisesti viihtyviin”, ”melko hyvin viihtyviin” ja ”ei 
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hyvin eikä huonosti tai melko huonosti viihtyviin” saadaan kuitenkin joitain tilastollisesti 
merkitseviä (p=0,002) tuloksia. Näyttäisi siltä, että erinomaisesti nykyisellä 
asuinpaikkakunnallaan viihtyvät ovat selvästi vähemmän kiinnostuneita muuttamaan takaisin 
Ristijärvelle kun taas huonommin viihtyvät ovat odotettua enemmän kiinnostuneita 
muuttamaan takaisin Ristijärvelle. Voisi olettaa, että paluumuuttoa mahdottomana pitävät 
ovat asuneet myös kauemmin nykyisellä asuinpaikkakunnallaan eivätkä sen takia halua 
muuttaa. Ainakin Haliseva-Soilan (1993: 87) mukaan muuttohalukkuus vähenee sen mukaan 
kuinka kauan on asunut nykyisessä asuinkaupungissa.  

Ristijärvelle tehtyjen vierailujen lukumäärä näyttäisi lisäävän paluumuuttohalukkuutta. Se, 
kuinka monta kertaa vieraili Ristijärvellä vuoden 2005 aikana, korreloi melkein merkitsevästi 
muuttohalukkuuden kanssa (p=0,04). Ristijärvelle muuttokiinnostusta osoittavat olivat 
käyneet Ristijärvellä kuluneen vuoden 2005 aikana useammin kuin muuttohaluttomat. Ne, 
jotka olivat käyneet Ristijärvellä yli 12 kertaa, olivat kuitenkin epävarmoja mielipiteestään. 
Toisaalta tuttuus ja tieto Ristijärven tilasta ja oloista lisää siis kiinnostusta muuttaa sinne 
pysyvästikin, mutta toisaalta esimerkiksi kesämökillä tai omien vanhempien luona vierailu 
voi riittää niin, ettei ole tarvetta muuttaa Ristijärvelle pysyvästi. 

Haliseva-Soilan (1993: 89) tutkimuksen mukaan loma-asunnon omistaminen ei aiheuta 
yhtä selvästi kiinnostusta maaseudulla asumiseen kuin esimerkiksi siellä sijaitseva 
maaomistus. Verrattaessa Ristijärvelle olevien yhteyksien vaikutusta 
paluumuuttohalukkuuteen loma-asunnon omistamisella on tämän tutkimuksen perusteella 
huomattavasti suurempi (tilastollisesti merkitsevä p=0,002) vaikutus kuin esimerkiksi 
Ristijärvellä olevilla sukulaisilla tai ystävillä, joilla ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta 
paluumuuttohalukkuuteen. Tässä voi olla kyse niistä, jotka suunnittelevat loma-asunnon 
muuttamista ympärivuotiseksi asunnoksi. Voidaankin kysyä ovatko he kiinnostuneita 
muuttamaan Ristijärvelle, koska siellä on jo mökki vai onko mökki siellä edelleen tallella 
myymättä, koska se sijaitsee juuri Ristijärvellä. Myös sillä, onko Ristijärvelle joitain muita 
yhteyksiä, on melkein merkitsevä (p=0,015) vaikutus muuttohalukkuuteen. Jos Ristijärvelle 
on joitain muita yhteyksiä (kuten sukutila, maanomistusta, harrastustoimintaa tms.) se lisää 
paluumuuttokiinnostusta; jos ei, niin se vähentää. 

 

 

2.8  Ristijärvi - paluumuuttajan paratiisi? 

Paluumuutto takaisin synnyinseuduille on suuri päätös - niin kuin muutto on aina. Tavaroiden 
pakkaaminen muuttolaatikoihin on samalla oman elämänsä pakkaamista. Lajitellessa 
omaisuuttaan säilytettäviin ja poisheitettäviin, särkyviin ja helposti pakattaviin, tulee mietittyä 
myös omaan elämänkulkuun kuuluvia huippukohtia ja aallontaitteita. Siinä huokaillessa 
käyttämättömiksi jääneiden rojujen määrää ja suunnitellessa uuden asunnon laittamista, tulee 
siirrettyä jälleen yksi elämänvaihe syrjään ja on aika ottaa uusi askel seuraavaan. Muutto on 
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aina jollakin tapaa ennalta tuntematon, koska vieraaseen taloon, asuinalueeseen tai kaupunkiin 
sopeutuminen tulee vaatimaan oman aikansa oman paikkansa löytämiseksi ja kodin 
muodostumiseksi (ks. myös raportissa oleva Ryhäsen artikkeli). Paluumuutto tuttuihin 
maisemiin, jo muistojen lokeroissa paikkansa saaneisiin ympyröihin voisi siinä mielessä 
kuvitella olevan helpompi. Paluumuuttoon houkuttelevat asiat, jotka siellä on koettu hyväksi 
aikaisemmin. Myös alueen huonoihin puoliin ainakin luulisi silloin osaavan varautua 
paremmin. 

Niille, joille synnyinseutu on aina pysynyt mielessä tuoreena ja rakkaana, paluumuutto voi 
olla pitkäaikainen haave. ”Vielä kerran sinne palaan” on ajatus, joka on saattanut kulkea 
matkassa muutosta toiseen. Kohdatessa vastoinkäymisiä ja tuntiessa itsensä ulkopuoliseksi 
vieraassa ympäristössä, muistot paikasta, jossa kerran on ollut onnellinen, voivat saada jopa 
sadunhohtoisia piirteitä. Toisille muistot ja arkipäivään vaihtelua tuovat nostalgiset 
pyhiinvaellusmatkat muistojen maisemiin riittävät. Käynti paikanpäällä saattaa tuoda nopeasti 
takaisin maankamaralle tajutessa paikan ja asioiden muuttuneen. Elämä kuljettaa ja jotkut 
portit on syytäkin sulkea takanaan. Toisille paluu voi merkitä kuitenkin uutta alkua, tutun 
uudelleen löytämistä ja uusien näköalojen avaamista. 

Koko ihmiselämä on muuttumista, vaikka ei koskaan muuttaisi mihinkään. Ikä tekee 
tehtävänsä. Kun lapsuuden leikit on leikitty, on aika siirtyä kouluun, töihin, perustaa perhe, 
luoda uraa ja lopulta vanheta kaikessa rauhassa. Suomen väestörakenne on ikääntymässä 
suurten ikäluokkien jäädessä pian eläkkeelle. Ne ovat ponnistaneet sodan jälkeisestä suuresta 
murroksesta nopeaan yhteiskunnan kehityksen kelkkaan. Vaikka suurin osa oli lähtöisin 
maaseudulta, on muuttoliike kuljettanut heitä pois maalta kaupunkeihin – niin 
Ristijärveltäkin. Nyt viisi- kuusikymmenvuotiaiden Ristijärvellä syntyneiden eteen tarjotaan 
kuitenkin uutta mahdollisuutta, paluuta synnyinkuntaansa Ristijärvelle. Tällä kertaa 
houkuttimena ikäihmiselle ihanteellinen eläminen ja asuminen erityisessä seniorikunnassa. 
Siellä senioritalon pihapiirissä järven rannalla vaarojen siintäessä horisontissa vireänä 
eläkeläisenä voisi osallistua senioriakatemian luennoille, käydä senioriliikuntahallissa 
kuntosalilla tai uimassa ja olla kaikin puolin esimerkillinen ikäihminen. 

Kyselyni perusteella paluumuuttoa suunnittelevia löytyy. Vain muutamat ovat asiasta 
varmoja, koska monille muuttopäätökseen ovat vaikuttamassa vielä nykyiseen asuinpaikkaan, 
töihin ja perheeseen liittyvät asiat. Kyselyn tuloksista voidaan kuitenkin hahmotella 
jonkinlaista mahdollisen paluumuuttajan profiilia. Todennäköinen paluumuuttaja olisi henkilö 
(todennäköisemmin mies kuin nainen), joka on käynyt Ristijärvellä useasti poismuuttonsa 
jälkeenkin. Hänellä on Ristijärvellä mahdollisesti kesämökki, vanha sukutila tai muita 
henkilökohtaisia siteitä. Hän haluaa asua pientalovaltaisella alueella tai maaseudulla itse 
omistamassaan omakotitalossa. Henkilön koulutuksella, ammatilla tai nykyisellä 
asuinpaikalla ei muuttohalukkuuteen ole niin paljon vaikutusta. Tärkeämpänä on 
paluumuuttajan henkilökohtainen mieltymys ja kaipuu takaisin Kainuuseen. 

Kuvassa 13 on vielä kyselyni viimeinen kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin 
määrittelemään miten tärkeä merkitys seuraavilla tekijöillä voisi olla Ristijärvelle 
muuttohalukkuuteen. Laitettaessa tekijät vaikuttavuusjärjestykseen tulokset ovat varsin 
selkeitä. Puhdas luonto, joka on ilman muuta Ristijärven valttikortti, nousee ykköseksi ja sen 
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merkitys on paluumuuttoa harkitseville ilmeinen. Seuraavaksi korostuvat rauhallinen 
ympäristö ja kotiseutumaisemat edullisine asumiskustannuksineen ja -laatuineen. Ristijärven 
uskotaan voivan tarjoavan siis luonnonläheistä ja turvallista asumista. Kotiseutumaisemat 
vaikuttavat paluumuuttokiinnostukseen huomattavan paljon. Työpaikka on vielä tälläkin 
ikäluokalla suhteellisen merkittävässä asemassa, kun noin puolet vastanneista sanoo sillä 
olevan paljon tai jonkin verran vaikutusta muuttohalukkuuteen. Jo eläkkeelle siirtyneitä tämä 
ei kosketa niinkään. Myös sosiaaliset yhteyksien merkitys vaihtelee luultavasti sen mukaan, 
onko niitä Ristijärvelle jo ennestään vai ei. Ristijärven kunnan asettamat senioriasiat jakavat 
mielipiteitä puolesta ja vastaan. Toisille erityisillä seniorituotteilla ja senioriasumiseen 
liittyvillä asioilla on hyvinkin paljon vaikutusta, mutta on myös niitä, joiden mielestä niillä ei 
ole ainakaan vielä tässä vaiheessa merkitystä tai vain vähän merkitystä tehtäessä 
muuttopäätöstä.  
 

Kuva 13. Paluumuuttomyönteisten Ristijärvelle muuttohalukkuuteen vaikuttavat 
tekijät. 

2.9  Ristijärven asukkaiden näkemyksiä Ristijärven senioristrategiasta 

Kunnan suunnittelussa tulisi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaan järjestää 
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle 
kestävän kehityksen mukaan (esim. Mynttinen 2005). Tähän sisältyy niin sanotun osallistuvan 
suunnittelun periaate, joka turvaa myös tavallisten paikallisten asukkaiden 
osallistumismahdollisuuden asioiden valmisteluun ja päätöstentekoon. EkoSuKaT-hankkeen 
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toteuttamalla kyselytutkimuksella on tavoitteena kerätä tietoa erityisesti paikallisten 
mielipiteistä ja asenteista liittyen asumisviihtyvyyden parantamiseen. Kyselyssä oli muutamia 
kysymyksiä myös Ristijärven kunnan senioristrategiasta yleensä. Mitä mieltä nykyiset 
ristijärveläiset ovat ikäihmisten houkuttelemisesta kuntaan? 

Mielipiteet Ristijärven senioriteemasta jakautuvat puolesta ja vastaan. Enemmistö on 
selvästi sitä mieltä, että Seniorpolis on hyvä strategia Ristijärven maineen kannalta (KUVA 
14). Joitakuita epävarmoja ja epäilijöitä kuitenkin löytyy. Ristijärven koko taloutta ei 
haluttaisikaan rakentaa pelkkien ikääntyvien ihmisten varaan. Vastaajista jopa 72 % on täysin 
tai suurimmalta osin sitä mieltä, että Ristijärven talouskehitys ei voi perustua pääasiassa 
ikäihmisille suunnattuihin palveluihin (KUVA 15). Kysymyksen asettelu on kuitenkin hieman 
harhaanjohtava ja luonnollista on, että kunnan talous nojaa myös moniin muihin asioihin. 

 
 
 
 
Kuva 14. Ristijärvellä 
EkoSuKaT-kyselyyn 
vastanneiden mielipide 
Seniorpolis-strategiasta. 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Ristijärvellä 
EkoSuKaT- kyselyyn 
vastanneiden mielipide 
siitä, voiko Ristijärven 
talouskasvu perustua 
pelkkiin ikäihmisten 
palveluihin. 

 

 

Ristijärvellä kuten yleensä muissakin supistuvissa kunnissa keskitytään usein uusien 
asukkaiden houkuttelemiseen. Ei tulisi kuitenkaan unohtaa paikallisia ja heidän viihtyvyyttään 
vaan pyrkiä pitämään jo olemassa olevat asukkaat kunnassa. Myös Ristijärvellä tällä hetkellä 
asuvista osa on vielä suunnittelemassa muuttoa muualle. EkoSuKaT-kyselyyn vastanneista 
(n=245) kahdeksan prosenttia (29) haluaisi muuttaa nykyisestä asunnosta Kajaaniin tai 
jollekin muulle paikkakunnalle. Ristijärven kunnan sisälläkin muuttaa haluaisi yhdeksän 
prosenttia (23) vastanneista. Näissä muuttoa suunnittelevat ovat erityisesti nuoria ja sellaisia 
henkilöitä, jotka ovat asuneet Ristijärvellä vain vähän aikaa. Testattaessa 
poismuuttohalukkuuden korrelointia mielipiteeseen siitä, onko Ristijärvellä riittävästi 

Seniorpolis on hyvä strategia Ristijärven maineen kannalta

32 %
(74)

23 %
(53)

9 %
(20)

10 %
(23)

26 %
(60)

Pitää täysin paikkansa
Pitää suurimmalta osin paikkansa
Pitää vain osittain paikkansa
Ei pidä ollenkaan paikkaansa
En osaa sanoa

Ristijärven talouskasvu ei voi perustua ikäihmisten palveluihin

8 %
(18)4 %

(10)

43 %
(95)

29 %
(65)

16 %
(36)

Pitää täysin paikkansa
Pitää suurimmalta osin paikkansa
Pitää vain osittain paikkansa
Ei pidä ollenkaan paikkaansa
En osaa sanoa



42 

kulttuuripalveluita, tulos on melkein merkitsevä (p=0,037). Ne, joiden mielestä Ristijärven 
kulttuuripalvelut eivät ole riittäviä, olisivat halukkaampia muuttamaan pois. 

2.10  Lopuksi 

Suuret ikäluokat paluumuuttajina ovat mahdollisuus, joka Ristijärven kannattaa hyödyntää. 
Tutkimukseni mukaan eläkeikää lähenevissä on niitä, jotka haluavat palata kotiseuduilleen 
nauttien luonnosta, itsensä toteuttamisesta ja sopivista senioripalveluista. Heitä palvelee 
parhaiten helppo asuminen, joka suo kuitenkin tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa omia 
toiveitaan. Uusien ikääntyvien asukkaiden houkuttelussa ei tulisi kuitenkaan unohtaa nykyisiä 
asukkaita. Kunta on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kokonaisuus, jossa jokaisella on 
paikkansa kunnan toimintaverkostossa. 
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3 Koti Ristijärvellä  

Aila Ryhänen 

 
”Se on elämäntyön saavutus, kun kodin rakentaa korpeen kynsin-hampain.” 

 

Ristijärveläisen kyselyvastaus kuvastaa hyvin onnellisuutta tutkivan Csikszentmihalyin 
(2005) väitettä siitä, että ihminen on onnellisimmillaan, kun hän toimii aktiivisesti itse 
asettamiensa tavoitteiden toteuttamiseksi ja kun nämä itse valitut haasteet ja ihmisen omat 
voimavarat ovat sopusoinnussa. Tutkimusmateriaalin valossa koti on ”määränpää”, paikka, 
johon tavoitteet ovat suuntautuneet ja jota rakennetaan aktiivisesti. Sitä suunnitellaan ja siihen 
kiinnittyy toiveita ja tulevaisuuden unelmia. Ristijärveläisen koti on paikka, jota ihminen 
rakentaa itse sekä fyysisesti rakentamalla ja elämällä sitä että suunnittelemalla ja 
haaveilemalla siitä. Koti on paikka, jota ihminen tavoittelee itselleen ja jossa hän pystyy 
tekemään itselleen tärkeitä asioita. Kodista tekevät vähemmän kotia sellaiset asiat, jotka 
estävät ihmistä toteuttamasta valitsemaansa elämäntyyliä. Jokaisessa elämänvaiheessa koti on 
osa identiteettiä, se on asuinpaikka ja se on ihmissuhteita. Niinpä kaupunki onkin useimmille 
ristijärveläisille paikka, jossa koti ei voisi olla. Vaikka asunnosta tekisikin vielä enemmän 
kodin, jos löytyisi ”elämänkumppani loppuelämäksi”, ”vanhan pojan koti on yhtälailla kuin 
perheellisenkin rakas koti”.  

Tässä kirjoituksessani kohdistan huomioni ensisijaisesti kodin muihin puoliin kuin 
ihmissuhteisiin, vaikka ihmissuhteet ovat ehkä kodin tärkein tekijä. Myös kyselyssä (liite 13), 
johon artikkeli perustuu, kotia koskevat kysymykset pyrittiin laatimaan niin, että ihmisiin 
liittyvät tekijät jäisivät hieman varjoon ja paikka nousisi etualalle. Vaikka perhe tästä 
huolimatta näyttäytyikin kodin tärkeimpänä nimittäjänä, en sitä juuri tässä käsittele, sillä 
tutkimuksen on tarkoitus tuottaa tietoa erityisesti asuinalueiden suunnittelua varten. Vaikka 
maantieteilijät ovat tutkineet kodin käsitettä jo vuosikymmeniä, ei sitä asumisen 
suunnittelussa juuri ole käsitelty (Easthope 2004). Ristijärvellä asumisen suunnitteluun 
vaikuttaa erityisesti Seniorpolis-osaamiskeskittymä. Sen tavoitteena on kehittää seniorien 
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hyvinvointia ja elämäntapaan liittyviä toimintoja yhteistyössä yliopistojen ja muiden 
tutkimuslaitosten sekä hallinnon, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kokonaisuuden 
muodostavat muun muassa asuminen, ympäristö, infrastruktuuri, erilaiset palvelut, matkailu 
ja elämykset sekä yritystoiminta. Kehitystyö tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia ja 
työpaikkoja teknologisessa ja tuotekehityksessä (Seniorpolis 2006). Ristijärven kunnassa 
seniorikansalaisten maallemuuton lisääminen on otettu kunnan kehittämisstrategian perustaksi 
palvelemaan koko kuntaa ja kaikenikäisiä kuntalaisia.  

Kirjoitukseni lopussa pohdin, mitä kodin kokemuksen tutkiminen voi antaa, kun 
suunnitellaan asumista ja palveluita mahdollisille uusille ristijärveläisille. Kursivoidut ja 
lainausmerkeissä olevat tekstin osat ovat suoria sitaatteja ristijärveläisten kyselyvastauksista. 
Kirjoitus perustuu niihin 231 EkoSukaT -kyselylomakkeeseen, joissa joku 255 
ristijärveläisestä vastaajasta vastasi ainakin yhteen kymmenestä kotia koskevasta 
kysymyksestä. Kyselyyn vastanneet ihmiset olivat täysi-ikäisiä, ja käsittelen kotia 
nimenomaan aikuisen näkökulmasta.  

3.1  Kenen koti? 

Useimmat ristijärveläiset vastaajat pitävät asuntoaan kotinaan. Tätä kysyttiin seuraavasti: 
”Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? Merkitse 
poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta.” Tulos mitattiin 10-senttiseltä 
janalta niin, että senttimetri vastasi yhtä pistettä. Kaikkien 231 kysymykseen vastanneen 
ihmisen vastausten keskiarvo oli 8,3 pistettä (taulukko 1). Vastaukset vaihtelivat kuitenkin 0,1 
pisteestä täyteen kymmeneen pisteeseen, eli joillekin ihmisille asunto ei ollut koti, vaan koti 
oli jossakin muualla tai sitä ei ollut ollenkaan. Täydet 10 pistettä antoi peräti 55 vastaajaa.  

 

 

  Kaikki   Naiset   Miehet  

Vastaajia  231  120  109 

Keskiarvo   8,3   8,3  8,3 

Pienin-suurin   0,1-10,0  0,9-10,0  0,1-10,0 

Keskipoikkeama 2,26  2,17  2,37 
 
Taulukko 1. Kodin tunne Ristijärvellä.  

 



Elämänlaatua asuinpaikassa mitattiin samanlaisella janamittarilla. Ristijärveläiset arvioivat 
(N=238) oman elämänlaatunsa keskimäärin pistettä huonommaksi (7,3) kuin kodin tunteen. 
Elämänlaadun pisteet (keskipoikkeama 2,22) jakautuivat tasaisemmin kuin kodin tunteen 
pisteet. Kodin tunne ja elämänlaatu olivat selvästi yhteydessä keskenään niin, että mitä 
parempana ihminen elämänlaatuaan asuinpaikassaan piti, sitä enemmän hän yleensä koki 
asunnon kodikseen. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikilla tutkimuspaikkakunnilla. Olikin 
odotettavissa, että enemmän suoranaisesti ympäristöstä riippuvan elämänlaadun pisteet 
olisivat tasaisemmat ja että elämänlaatuakin kokemuspohjaisempi kodin tunne vaihtelisi 
enemmän. Ristijärveläisiä pyydettiin myös mainitsemaan kolme tärkeintä asiaa, jotka 
vaikuttavat elämänlaatuun nykyisessä asuinpaikassa. Kaikista vastauksista 90 % (360/400) oli 
positiivisia. Ihmiset ja luonto nousivat tärkeimmiksi elämänlaatuun vaikuttaviksi seikoiksi. 
Luontoon liittyviä asioita mainittiin 90 kertaa, ihmisiin viitattiin noin 100 kertaa (vastauksia 
ei aina voi aukottomasti tulkita) ja harrastuksiin liittyvät asiat 39 kertaa. Työ ja toimeentulo 
mainittiin 49 kertaa ja rauhallisuus sekä turvallisuus 44 kertaa. Sairaus tai terveys saivat 19 
mainintaa. Elämänlaatu koostuu monenlaisista asioista, ja kodin tunteella on yhteyttä kaikkiin 
näihin. Kodin tunteen ja elämänlaadun yhteyttä valaisee kuitenkin myös poikkeava esimerkki 
Temmekseltä: eräs hoitokodissa asuva ihminen antoi elämänlaadulleen asuinpaikassaan täydet 
10 pistettä, mutta kotipisteitä 0. Hän kertoi, että hoitopaikka ei ole koti, mutta hän pitää siellä 
asumisesta, koska hän ei enää pärjäisi kotona. Jokaisen asunnon ei tarvitse olla koti, mutta 
silloin muut viihtymiseen ja elämänlaatuun vaikuttavat tekijät jopa korostuvat. 

Naisten ja miesten välillä ei näytä olevan eroja siinä, kuinka merkittävästi kodiksi he 
tuntevat asuntonsa. Tulos on sama myös muilla viidellä tutkitulla paikkakunnalla. Tämä oli 
hienoinen yllätys sillä usein ajatellaan kodin olevan nimenomaan naisten valtakunta. Ehkä 
koti monissa arkipäivän toimissa edelleen onkin naisten valtakuntaa, mutta tunnetasolla koti 
on tämän tutkimuksen mukaan yhtä tärkeä molemmille sukupuolille. Eräs miesvastaaja 
sanoikin, että ”mukava vaimo” tekee kodin, ja samalle ihmiselle puolestaan koti merkitsee 
”paikkaa, jossa vaimo viihtyy”. Rovaniemellä järjestetyssä koti-aiheisessa kirjoituskilpailussa 
(Alm 2006) palkitussa kirjoituksessa mies pitää kotia paikkana, jonka vaimo on laittanut 
mieleisekseen. Kertomuksista kuvastuu miehen mielihyvä siitä, että vaimo viihtyy kodissa, 
jonka mies hänelle tarjoaa, ja mies viihtyy tässä ilmapiirissä. Näin molemmat tekevät kotia 
yhdessä. Kun naisten työssäkäynti kodin ulkopuolella oli nykyistä harvinaisempaa, olikin 
toimiva työnjako kodin rakentamisen suhteen se, että mies osallistuu siihen rahoittajana ja 
tekemällä rakennustyötä, ja nainen osallistui sisustamalla ja ”laittamalla mieluisaksi”. 
Työnjako on kuitenkin ainakin osittain muuttunut, mikä heijastaa kulttuurin laajempaa 
muutosta. Koti sisältää ulottuvuuksia kulttuurisidonnaisuudesta (Pallasmaa 1992). Kodin 
kautta sekä toisinnetaan että uudistetaan sukupuolirooleja ja kulttuurisia jatkumoita. 
Sukupolvet sekä jatkavat että osittain muuttavat edellisten sukupolvien kulttuuria. Kotia 
voidaan rakentaa yhteiseksi monella eri tavalla ja sitä voidaan elää yhteisesti monella eri 
tavalla. 

Kodin symbolinen merkitys, tieto sen olemassaolosta, voi olla yhtä tärkeä sille, joka siellä 
viettää vähän aikaa, kuin sille, joka viettää päivänsä lähinnä kotona. Kodin olemassaolo, 
muisto kodista, pitää lämpimänä myös poissa ollessa. ”Ihminen kai tarvitsee tukikohdan, 
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mistä käsin unelmoida ja olla yhteydessä ystäviinsä!”, kommentoi henkilö, joka viettää osan 
vuodesta ulkomailla. Lisäksi kodin tunne voi säilyä ja kiinnittyä useampiin kuin yhteen 
paikkaan. Ristijärveläisistä vastaajista 88 sanoi, että heillä on vähintään yksi muu paikka, jota 
he pitävät kotina, ja 14 ihmistä mainitsi kolme muuta paikkaa kodiksi. Lapsuudenkoti 
mainittiin useimmin, se säilyy useilla ihmisillä kotina läpi elämän (ks. myös Hay 1998; 
Rowles 1990 Kleine & Bakerin 2004 mukaan). Lapsuudenkoti saattaa olla nykyisin paikka, 
jota sanotaan mummolaksi tai se saattaa olla mökkinä, joten kaikista kyselyvastauksista ei 
voinut aina päätellä, onko vastaajan tarkoittama paikka lapsuudenkoti. Moni vastaaja viittasi 
myös paikkakuntaan kotina, jolloin paikkakunta saattaa viitata lapsuudenkotiin. Monelle 
pakosta pois muuttaneelle ainoa oikea koti saattaa olla se paikka, josta on joutunut lähtemään, 
ja moni haaveileekin paluusta juurilleen. Vahvan paikkakiintymyksen rikkoontuminen 
saattaakin haitata uusiin paikkoihin sopeutumista (Fried 2000; Harris, Werner, and Brown 
1996 Kleine & Baker 2004 mukaan). Lapsuuden ja suvun merkitys nousee ristijärveläisten 
vastauksissakin kodin tunteen synnyssä suureksi. Ne paikat, jotka muistuttavat sitä, missä 
aiemmin on viihtynyt ja jossa on tuttuja ihmisiä tai muuta tutunomaisuutta, herättävät 
herkemmin tuntemuksia kodista (Horelli-Kukkonen 1993; Fullilove 1999). Moni nykyinen 
ristijärveläinen on paluumuuttaja, joka jossakin elämänsä vaiheessa on asunut jossakin 
muualla mutta päätynyt takaisin synnyinseudulleen. Paikkaan juurtuminen tarkoittaa Tuanin 
(1980, 4 Giuliani 1991 mukaan) sitä, että ihminen tuntee olevansa tietyssä paikassa täysin 
kotonaan, hän tuntee olevansa kokonaisvaltaisesti turvassa ja viihtyvänsä siellä. 

3.2  Yksityinen ja osa yhteisöä 

Maria Kaikan (2004) mukaan Ruskin (1891) määrittelee kodin kahden ulossulkemisen 
mukaan: koti on asumus, joka pitää ulkopuolella ensinnäkin ei-toivottuja sosiaalisia 
prosesseja ja suhteita (rikollisuus, sosiaalisesti kodittomat, yleensäkin ihmiset, joita ei haluta 
nähdä); ja samalla luonnon prosessit ja elementit (kylmä, lika, sade yms. ). Myös Pallasmaa 
(1992) korostaa kodin ulos ja sisään rajaavaa ominaisuutta ja tämän rajan tärkeyttä. Koti 
tarjoaa suojaa jotain vastaan, mutta samalla se yhdistää.  Koti on keskipiste, jossa “voi 
rentoutua ja olla oma itsensä, pääsee pois ”ulkomaailmasta”, mutta samalla sen  kautta myös 
liitytään ulkomaailmaan. Ulkomaailmaan liitytään ihmisten lisäksi infrastruktuurin kautta, 
tekeväthän kodin myös: ”Vesi- ja viemärijärjestelmä, hyvät joukkotiedotusvälineet, 
tietokoneet/pankkiohjelmat ja postintulo laatikkoon.” Koti on ”keskipiste”, josta lähdetään ja 
palataan, josta käsin toimitaan. 

Kodin olemassaolo luo yhteiskuntarakennetta määritellessään yksityisyyden ja julkisuuden 
rajat. Meillä kaikilla on yksityinen ja sosiaalinen persoona erikseen; koti on ensin mainitun 
reviiri. Koti on paikka, jonne piilotamme salaisuutemme ja jossa ilmaisemme yksityisintä 
itseämme. Koti on paikka, jossa voi levätä ja uneksia rauhassa. (Pallasmaa 1992). “Siellä on 
oma rauha, ja saa olla oma itsensä. Saa tehdä itselle sopivia juttuja.” ”Osa identiteettiä, 
vapaus, rauha, mahdollista olla oma itsensä.” Sana ’rauha’ mainittiin kotikysymyksissä 
yhteensä 287 kertaa, ja lepäämiseen liittyviä sanoja 40 kertaa. Omana itsenään oleminen, 
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vapaasti oleminen ja vastaavat maininnat tulivat esille suurimmassa osassa vastauksia 
jossakin muodossa. Vastauksista näkyy kuitenkin se, että koti on myös yhteiskuntaan 
liittymisen paikka:  

”Sukupolvien työ on poikkeuksetta pyrkinyt nostamaan ja vaurastuttamaan kotia. Oma työ 
samoin ja vanhanakin vielä omaishoitajana vastuu, huolenpito.” 

”Turvallisuutta ja sosiaalista vastuuta.” 

 

Kodin kautta säädellään sosiaalisia suhteita. Sitä suojaa kotirauha, ja vain tiettyjen ihmisten 
halutaan tulevan kotiin. On tärkeää, että ”ei aina vieraita”. ”Saan olla rauhassa naapureilta. En 
pidä uteliaista ihmisistä… on ihana, kun ei oo naapurit natkuilemassa. Ei oo vuokraisännästä 
”riesaa”, saa asua vapaasti”. Monelle on tärkeää, että naapuri on riittävän kaukana – mutta on 
myös tärkeää, että naapureita on. Ystävät ja naapurit sekä sukulaiset olivatkin erittäin tärkeä 
kodin tekijä monelle ristijärveläiselle: kodin tekevät ”Sukulaiset, synnyinkoti ja seutu“ 
samoin kuin ”ystävät ja perhe“.  . Koti on ”rauhan tyyssija”, jossa ”viihtyy vaikka yksin”, 
mutta myös kanssakäymisen paikka, jonka kautta liitytään yhteiskuntaan. 

Akiko Buschin (1999) mukaan koti syntyy kulttuurin ja yksilön kohdatessa toisensa. 
Kodissa on paljon sellaista, jonka juuret ovat kaukana ja jota pelkkä käytännöllisyys tai 
nykyhetki ei selitä. Busch antaa esimerkiksi sen, että amerikkalaisiin taloihin rakennetaan 
edelleen vanhan mallin mukaiset ulko-ovet, vaikka tämä ovi jää yleensä käyttämättä ihmisten 
käyttäessä autotallin sisääntuloa. Eri maissa asunnot poikkeavat toisistaan niin historiallis-
kulttuurisen menneisyyden ja perinnön kuin toimintojenkin takia. Sauna kuuluu useimpiin 
suomalaisiin koteihin kuten viinikellari eteläeurooppalaisiin. Siellä puutalo on harvinaisuus, 
skandinaavista ylellisyyttä, ja Suomessa on puolestaan vain harvoja satoja vuosia vanhoja 
kivitaloja. Relphin (1976) käsite paikattomuudesta, rakentamistavasta, joka johtaa siihen, että 
paikat eri puolilla maailmaa alkavat näyttää samoilta, ei näytäkään pätevän 
asuntorakentamiseen. Vaikka suuret kauppakeskukset ja uudehkot isot kerrostalot 
muistuttavat usein erehdyttävästi toisiaan eri maissa, suomalainen ja ranskalainen rakentavat 
eri näköisiä pientaloja ja sisustavat ne eri tyyleillä. ”Vanha kulttuuriympäristö” olikin yksi 
viihtymistä lisäävä piirre Ristijärvellä, ja perintöön tai historiaan viitattiin 9 kertaa, ja 
perinteisiin viittaava sana ”suku” sai 43 mainintaa ja vanhaan viitattiin 37 kertaa, yleensä 
myönteisessä mielessä kuten ”vanha sukutila” tai ”vanha tuttu”. 

Dialektisessa ajattelussa vastakohdat ovat itse asiassa saman ilmiön eri puolia, toista ei voi 
olla ilman toista. Niinpä raja tekee näkyväksi ilmiöiden olemassaolon, ja koti toimii tällaisena 
rajana – sisäinen ja ulkoinen, julkinen ja yksityinen ovat erottamattomia, mutta ne tarvitsevat 
erottajan luomaan järjestystä niiden välille. 
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3.3  Oma koti: asunto ja mielentila 

Milligan (1998 Kleine & Bakerin 2004 mukaan) määrittelee paikkakiintymyksen 
tunnesiteeksi, jonka ihminen on kehittänyt tiettyä paikkaa kohtaan antaessaan paikalle 
merkityksiä kanssakäymisprosesseissa. ”Place attachment is the emotional bond formed by an 
individual to a physical site due to the meaning given to the site through interactional 
processes”. Merkitykset annetaan personalisaatiossa, jonka seurauksena paikasta tulee 
”minä”, ”minun”, ”oma”, ”me” tai ”meidän”. 

Koti on oma ja sen tulee olla oma, mutta oma ei tarkoita välttämättä omistusasuntoa. Oman 
tunne syntyy omista esineistä ja omista valinnoista, tuttuudesta ja siitä, että pystyy itse 
määräämään kodin toiminnoista, ulkonäöstä ja omista tekemisistään kotona. Oma tai itse 
mainittiin kyselyvastauksissa yhteensä 265 kertaa, rauha 287 kertaa ja turvallisuus 110 kertaa. 
Usein nämä sanat esiintyivät yhdessä: ”turvallisuus ja oma rauha”, jolloin jokainen niistä 
laskettiin erikseen. 

Se, miten kodilta jokin paikka tuntuu, ei riipu pelkästään siitä, minkä verran aikaa ihminen 
siellä viettää ja kuinka kauan hän on siellä asunut tai mitä hän siellä tekee, vaan tunnesiteen 
syntymiseen vaikuttavat lukemattomat muutkin tekijät. Moni uutta asuntoa etsivä ihminen 
sanookin valinneensa kodin paikaksi sen asunnon, joka tuntui heti kodilta. Kodin tunne on siis 
olemassa, vaikka ihminen vasta etsii paikkaa, johon sen kiinnittäisi. Koti ei etsi ihmistä, kuten 
mainoksessa sanotaan, vaan ihminen etsii paikkaa, johon kiinnittää kodintunteensa. Kodin 
tunne alkaa syntyä jo lapsuudessa, ehkä jopa ennen syntymää. Toisaalta ihmiset kertovat 
paikan alkavan olla kotoinen sen myötä, kun he tutustuvat siihen ja kehittävät omat rutiininsa 
ja tapansa olla paikassa. Paikkaa otetaan omaksi tutustumalla siihen ja elämällä sitä. Kodin 
tunne syntyy myös vuosien ja eletyn elämän myötä. Kodin tekee: 

 

”Lämmin, saa avojaloin talvellakin asustella. Pirtin uunissa paistetut leivät, rieskat ym. 
Omista potuista saa imellys marjavelliä.” 

”Rakennuksen sopivuus, sijainti ja henki. Takka/tulisija on talon sydän. Mahtavat männyt 
pihassa tuovat varjon helteellä ja antavat väriä talvella.” 

”Tilavuus, avaruus huoneistossa. Tilaa taide- ja askarteluharrastuksille. Kaikki ”omat” 
esineet ympärillä.” 

 

Ristijärveläisten kuten muidenkin viiden tutkimuspaikkakunnan kodin luonnehdinnoista 
puuttuvat täysin ikävät asiat, joita kodiksi kutsuttuun paikkaan kuitenkin selkeästi liittyy. 
Pallasmaan (1992) mukaan koti käsitteenä onkin pikemminkin orgaaninen kuin esineellinen. 
Koti ei ole vain asunto, vaikka asunto voi olla koti. Ihminen voi kodiksi kokea vaikkapa 
metsän, uskonnon tai taiteen. Paikkaan liittyvänä käsitteenä koti on mielentila, joka paikkaan 
liittyessään tekee paikasta kodin. Yhdessäkään kyselyvastauksessa, joita EkoSuKaT-
hankkeen puitteissa on kerätty eri paikkakunnilta yhteensä 1083, ei kotia ole kuvattu 
kielteisellä sanalla. Koti-mielentilaan ei liity pelko tai turvattomuus, vaan koti-mielentila on 
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onnellinen ja rauhallinen. Kyselyn perusteella ihmiset erottavat herkästi toisistaan kodin 
käsitteen merkityksessään vakituinen asuinpaikka ja kodin mielentilana. Niinpä voidaankin 
sanoa, että kun kotiin liitetään negatiivisia käsitteitä kuten perheväkivalta (esim. Blunt & 
Varley 2004), tällöin viitataan nimenomaan pysyvään asuntoon, ei mielentilaan. Yksi vastaaja 
kertoikin, että enemmän kodiksi nykyisen asunnon tekisi ”Vakituinen työ ja turvattu 
toimeentulo… Olisi elämässä vara uskoa tulevaisuuteen ja asettua paikalleen.” Usein niitä 
keskusteluita, joissa kotia käsitellään, selkeyttäisikin se, että erotettaisiin nämä kaksi käsitettä 
toisistaan ja puhuttaisiin joko kodista asuntona tai kodista mielentilana. 

Tulkitsenkin tämän niin, että kodiksi kutsuttu paikka muuttuu vähemmän kodiksi eli kodin 
tunne vähenee ikävien kokemusten (kuten esimerkiksi perheväkivalta) takia tai silloin, kun 
ympäristö koetaan epämiellyttävänä, uhkaavana tai muuten omalle elämäntavalle 
sopimattomana (ks. myös Laitinen 2004). Tätä kuvaa hyvin kysymyksen ”Millaisesta paikasta 
ei voisi tulla sinulle kotia” 169 vastausta. Useimmin asioina, jotka vähentävät kodin tunnetta, 
viitattiin kaupunkiin ja kerrostaloon (kyseisten sanojen lisäksi esim. rivitalo, keskusta, lähiö, 
betoni) jotka saivat 148 mainintaa. Rauhattomuuteen, ahtauteen ja epäsiisteyteen liittyviä 
asioita (kuten melu, tiheä, turvaton, hoitamaton) mainittiin 53 kertaa. Osassa vastauksista 
saattoi esiintyä samoja sanoja, ”rauhaton kaupunkikeskusta, betonilähiö”, jolloin sanat 
laskettiin useaan kertaan. Harvaan asuttuun paikkaan viitattiin puolestaan 5 kertaa, 
palveluiden puutteeseen lisäksi 3 kertaa. Vastaukset kertovat myös siitä, että ihmiset ovat itse 
valinneet itselleen mieluisen asuinpaikan, ristijärveläiset ovat pääasiassa ihmisiä, jotka 
haluavat asua muualla kuin kaupungissa. 

Juhani Pallasmaa (1992) tiivistää kodin olemusta: ”Selvästikään koti ei ole objekti, 
rakennus, vaan vaikeasti määriteltävä, monimutkainen olotila, johon liittyvät muistot ja 
mielikuvat, halut ja pelot, menneisyys ja tulevaisuus. Koti on myös kokoelma rituaaleja, 
elämänrytmiä ja arkirutiineja. Kotia ei voi luoda yhdellä kertaa; siinä on aikaulottuvuus, eli se 
on jatkumo, joka syntyy perheen ja yksilön mukautumisesta maailmaan.” 

3.4  Sisällönanalyysi 

Tiettyjen sanojen etsimiseen ja laskemiseen perustuvaa tutkimustapaa sanotaan 
sisällönanalyysiksi. Analyysiä tehdessäni luin vastauksia tarkkaan, jotta osaisin etsiä 
merkittäviä sanoja ja erilaisia tapoja ilmaista samat asiat. Esimerkiksi laitosympäristön 
sopimattomuutta kodiksi kuvattiin seitsemässä vastauksessa, joita etsin word-tiedostosta find-
toiminnolla ensin merkkijonolla ”laito”, jolla löytyvät laitos-sanan lisäksi myös esimerkiksi 
sanat laitoksessa tai laitosmainen. Tekstiä lukiessani löytyivät sanat ”kunnalliskoti”, ”hoito”, 
”vuodeosasto” ja ”sairaala”. Analyysiä tehtäessä tulee myös tarkistaa teksti väärien 
tulkintojen varalta: esimerkiksi ilman tyhjää lyöntiä sanan edessä oma-sana antaa tulokseksi 
vaikkapa”tomaatti”. 
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3.5  Koti ja suunnittelu  

Uudemmissa suunnittelun teorioissa on päästy pois siitä ajatuksesta, että suunnittelijalla voisi 
olla kaikki tarvittava tieto ja että hän voisi tehdä parhaat ratkaisut asukkaita kuulematta 
(Gunder & Hillier 2004). Kodin ja ympäristön psykologisia vaikutuksia tutkinut Cooper 
Marcus (2006) onkin sanonut, että: ”Ongelmana ei ole se, etteikö suunnittelijoilla olisi luovia 
ideoita vaan pikemminkin se, että heillä ei ole aikaa etsiä sopivia ihmislähtöisiä 
tutkimustuloksia. [...] Tutkimusten antamat suositukset eivät voikaan korvata osallistumista.” 
(Suomennos kirjoittajan.) Asukkailla, ympäristöjen käyttäjillä, suunnittelijoilla ja 
tutkimuksella on kaikilla omat, vaihtelevat roolinsa asuinalueiden ja asuntojen suunnittelussa.  

Asunnon, kodin paikan, valinnassa reunaehtoja ovat päivittäisen elämän sujumiseen 
liittyvien toimintojen mahdollistamat palvelut ja rakenteet sekä tietenkin esimerkiksi asunnon 
hinta (esim. Strandell 2005). Viihtyisyys, rauhallisuus, palveluiden saavutettavuus, 
kauneusarvot ja muut sellaiset tulevat kotikysymyksissäkin selvästi esille. Nämä jo 
vanhastaan suunnittelussa tutut ja tärkeinä pidetyt asiat jätin suhteellisen itsestäänselvinä 
kirjoituksessani sivurooliin. Näiden asioiden lisäksi ja näiden asioiden sisältä löytyy asioita, 
joita voidaan toteuttaa vain tekemällä suunnittelu yhteistyössä asukkaiden kanssa. 
Kotikysymyksistä näkyykin, että suunnittelussa tulee huomioida myös ihmisten arvot ja 
tunteet aineellisemman ympäristön ohella (myös Gunder & Hillier 2004). Kotia ei voidakaan 
toiselle tehdä, voidaan vain tarjota puitteita kodin rakentamiselle, ja tämä onnistuu parhaiten, 
kun asukkaille jätetään valinnan ja muutoksen mahdollisuuksia. 

Lapsuuden paikat ja paikat, jotka muistuttavat niitä, sekä myöhemmästä elämästä tutut 
paikat ja ihmiset vaikuttavat selvästi kodin tunteen syntymiseen ja lisäävät alueen 
vetovoimaa. Ristijärvi kohdistaakin senioriasuntojen markkinoinnin erityisesti niille ihmisille, 
joiden juuret ovat alueella. Tuttujen ihmisten kautta kulkeva sana on myös hyvä 
markkinointikanava, ja onkin tärkeää huolehtia siitä, että alueella jo asuvat ihmiset viihtyvät 
ja tuntevat olonsa kotoisaksi. Alueella jo asuvien elämänlaadun paraneminen voi olla 
markkinoinninkin kannalta tärkeää. Myös muut kuin kotipaikkasiteet alueelle parantavat 
mahdollisuuksia saada uusia asukkaita. Loma-asukkaista tulee todennäköisemmin pysyviä 
asukkaita kuin täysin vieraista, ja mökkeilyyn ja loma-asukkaisiin satsaaminen voi tuoda 
pitkällä tähtäimellä uusia pysyviä asukkaita (mm. Tuulentie 2005). 

Giuliani (1991) sanoo vanhempien ihmisten suuntautuvan kohti vanhaa ja eletyn elämän 
muistoja ja nuorten kohti tulevaa. Tästä syystä nuorten olisi helpompi kiintyä uuteen 
asuinpaikkaan. Tämä varmasti pitääkin osittain paikkansa. Seniori ei kuitenkaan ole nuoren 
vastakohta, vaan monella heistä on suunnitelmia, odotuksia ja toiveita, joihin asuinpaikan 
pitäisi pystyä vastaamaan ja ehkä pystyä tarjoamaan uusiakin mahdollisuuksia. 
Toimintakyvyn huononeminenkaan ei tarkoita, etteikö ihmisellä olisi enää odotettavaa 
kodilta. Koti merkitsee ”lämpöä ja [saa] elää rauhaisaa ja viihtyisää eläkepäivää”. 

Uutta rakennettaessa tulisi muistaa myös se, että paikan tulisi säilyttää viitteitä historiaan ja 
omaan menneisyyteensä. Ristijärvellä on luontoympäristön lisäksi kaunis kulttuurimaisema, 
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ja rakentamisessa tulisikin huomioida paikan ominaispiirteiden säilyminen, muutosta 
unohtamatta. Tämä näkyy myös Mönkkösen kirjoituksessa toisaalla tässä julkaisussa. 

Asunnon voi suunnitella mutta kotia ei voi. Kodin tunne ei riipu vain paikasta. Kodiksi 
tuleminen riippuu ihmisen ja paikan suhteesta, siitä, miten ihminen paikan kokee. 
Paikkakokemukseen puolestaan vaikuttaa aistihavaintojen lisäksi tulkinnat, joita määrittää 
elämänhistoria ja tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet. Ihminen viihtyy paremmin jossakin 
paikassa, kun hän viihtyy omassa elämässään, eli kaikki sellaiset palvelut, jotka tukevat 
omassa elämässä selviytymistä, tukevat myös kodin tunteen syntyä. Vaikka paikan hengestä 
voidaan puhua, en itse sanoisikaan, että kodilla on sielu, vaan että jotkut paikan fyysisistä 
rakenteista voivat herättää ihmisessä tunteen paikan hengestä. Paikka voi vastata ihmisen 
emotionaaliseen tarpeeseen. Samalla koti vastaa myös toiminnallisiin tarpeisiin, ja Pallasmaan 
(1992) mukaan koti konkretisoituukin toiminnan kautta. Koti ei ole asunto, vaan se on 
asumiseen liittyvät toiminnat, eli kuten eräs ristijärveläinen kuvaa: 

 

”..On koti kun saa kahvia juoda siinä [osoite poistettu] pirtissä.” 

 

Tässä mielessä kotia ei voi markkinoida. Uskottavampaa olisikin markkinoida paikkaa, 
josta saattaa tulla koti. Kodin pitää pystyä tarjoamaan riittävä yksityisyys, riittävä vapaus ja 
riittävä turvallisuuden ja rauhallisuuden tunne. Mikä sitten on riittävä ja miten se toteutetaan, 
riippuu yksilöistä ja tilanteista, ja näihin kysymyksiin voi antaa vastauksen vain asukas itse. 
Uusia senioriasuntoja suunniteltaessa tulisi pyrkiä siihen, että mahdollisia asukkaita 
kuunnellaan suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja että asuntoja voidaan muunnella 
asukkaiden ja heidän elämäntilanteidensa mukaan. Tämä parantaa mahdollisuuksia siihen, 
että asunnosta voisi tulla koti. 

Uusien asukkaiden tulo ei myöskään saa asettaa jo ennestään alueella asuvia ihmisiä 
missään asiassa huonompaan asemaan. Vanhojen asukkaiden kodintunteen tulee antaa säilyä. 
Kyselyiden perusteella näyttää myös siltä, että jokaisen asunnon ei tarvitse olla koti. Ihminen 
voi elämänilanteestaan riippuen viihtyä hyvässä, itselleen sopivassa ympäristössä ja kokea 
elämänlaatunsa hyväksi, vaikka hän kokisi kodin olevan muualla. Tällaiselle oman kodin 
määrittämiselle tulee jättää tilaa eikä pyrkiä määrittämään ihmisen puolesta sitä, mihin 
paikkaan hänen tulee koti-mielentila kiinnittää. 

Koti välittää mielikuvaa persoonasta ulkopuoliselle maailmalle, mutta se vahvistaa myös 
asukkaan omaa itsetuntoa ja jäsentelee hänen maailmankuvaansa (Pallasmaa 1992). 
Ristijärveläinen tekee kotia itselleen ja oman näköiseksi, ja hän haluaa toimia siellä omilla 
ehdoillaan. Hän haluaa kokea olevansa kyvykäs itsenäiseen elämään ja pystyvänsä toimimaan 
vapaasti: ”Itse olen pomo... vaikka olen vammanen;. ”Saa olla rauhassa ja tehdä työnsä ettei 
vanhuus tee raihnaiseksi”. Ympäristössä näkyvät muistutukset mahdollisesta toimintakyvyn 
huononemisesta (vaikkapa laitosmaiset tukikahvat kylpyhuoneessa) eivät houkuttele niitä 
senioreita, jotka etsivät kolmannen iän asuntoaan ollessaan hyvässä kunnossa. Tämä 
huomattiin myös Ristijärvellä senioriasuntoja markkinoitaessa. Toimintakykyä tukevia 
rakenteita tulisikin suunnitella sellaisiksi, että ne eivät tarpeettomasti leimaisi käyttäjäänsä 
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huonokuntoiseksi ja sitä kautta tämän elämänhallintaa puutteelliseksi. Uusilla 
seniorikansalaisilla on entistä parempi koulutus ja taloudellinen asema, mikä antaa heille 
enemmän valinnanmahdollisuuksia, ja he ovat kriittisempiä asuinympäristön ja palveluiden 
suhteen (Özer-Kemppainen 2005). Senioriasuntoja markkinoitaessa voitaisiinkin korostaa 
esimerkiksi sitä, miten kynnysten puuttuminen ja leveät ovet päästävät valon virtaamaan ja 
yhdistävät tiloja, ei niinkään pyörätuolin kuljettavia oviaukkoja, ja huomauttaa miten kauniisti 
luiskatut kävelypolut pihaan on rakennettu - erityisesti korostamatta, että ne on rakennettu 
esteettömiksi ja näin mahdollistavat liikkumisen toimintakyvyn huonontuessakin. 
Esteettömän ja toimintakykyä edistävän rakenteen ei välttämättä tarvitse olla ruma tai 
laitosmainen. Niistä voidaan tehdä osa tavanomaista asuntorakentamista tai jopa 
asumismuotia, ja niitä voidaan suunnitella mukaviksi ja kauniiksi. Ympäristön ei tarvitse 
alkaa muistuttaa hoitolaitosta, vaikka se tukeekin ikääntyvien – ja siinä sivussa muidenkin – 
toimintakykyä ja esteetöntä arkea. Tämä auttaa myös muita alueen asukkaita, jotka 
kyselymme mukaan saattavat kokea itsensä väliinputoajiksi senioripalveluita kehitettäessä, 
tuntemaan olonsa kotoisaksi. Varsin pienilläkin ratkaisuilla voidaan saada suuria aikaan. 
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4 Elinympäristönä Ristijärvi 

Marja Mönkkönen 

Kiinnostus ihmisen elinympäristöjen laatua kohtaan on vuosituhannen taitteessa kasvanut. 
Mielenkiinto elinympäristöä ja sen laatua kohtaan juontaa juurensa paikallistason 
suunnittelussa tapahtuneisiin muutoksiin. Uudet kommunikatiivisen suunnittelun mallit ja 
osallistumista edellyttävä lainsäädäntö vaativat ihmisläheisempiä käsitteitä työkaluikseen. 
Samaan aikaan työvoiman liikkuvuus ja taloudellisten toimintojen vähentynyt 
paikkariippuvuus on lisännyt alueiden välistä kilpailua. Alueen houkuttelevuus asuin- ja 
elinympäristönä onkin nykyään hyvin tärkeä kilpailutekijä. Edellisten lisäksi elinympäristöstä 
on tullut myös kestävyyden konsepti. Lukuisat huomautukset siitä, kuinka globaalit 
kestävyyden ongelmat tuotetaan paikallistasolla, ovat saaneet ihmisten arjen ja sen ympäristöt 
tarkan arvioinnin kohteiksi. Lisäksi elinympäristö luo edellytykset yksilön hyvinvoinnille ja 
yhteisöiden toiminnalle. 

Suomen ympäristöhallinto käsittää elinympäristön muun muassa asuinalueesta, 
työssäkäyntialueesta ja niiden välisistä liikenneyhteyksistä koostuvaksi arjen 
kokonaisuudeksi.  (Ympäristöministeriö 2004, Rosenström & Palosaari 2000, Strandell & 
Strandell 2002, Ympäristöministeriö 2005). Suomen ympäristöministeriön mukaan hyvän 
elinympäristön tunnusmerkkejä ovat muun muassa:  

•  turvallisuus  

•  viihtyisyys 

•  hyvä ilman laatu 

•  veden ja maaperän puhtaus 

•  toimiva yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri 

•  tarpeita vastaavat ja kohtuuhintaiset asumismahdollisuudet.  

•  saavutettavissa olevat palvelut 
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Hyvässä elinympäristössä ei myöskään ole melua tai muita terveyteen vaikuttavia 
ympäristöhaittoja. (Strandell & Strandell 2002)  

Edellä esitetyille laadukkaan elinympäristön tunnusmerkeille on kehitetty erilaisia 
mittareita. Erityisesti luonnonympäristön laadun arvioimisen osalta nämä mittarit perustuvat 
pääosin kestävän kehityksen indikaattoreihin. Elinympäristön laatutekijöiden joukossa on 
kuitenkin mainittu myös niin kutsuttuja vaikeasti mitattavia arvoja - sellaisia asioita, joiden 
mittaaminen yksiselitteisillä luonnontieteellisillä indikaattoreilla on hyvin vaikeaa tai jopa 
mahdotonta (ks. Mattila 2003). Tällaisia tekijöitä ovat muun maussa yhdyskuntarakenteen 
toimivuus, turvallisuus ja viihtyisyys.   

Yhdyskuntarakenteen toimivuudelle on kehitetty joitakin mittareita, joiden katsotaan 
antavan käyttökelpoisia tietoja elinympäristön laadusta. Muun muassa palveluiden osalta 
elinympäristöjen laatua tarkastellaan lähipalveluiden (päivittäistavarakaupat, päiväkodit ja 
ala-asteet), keskustojen ja alakeskusten palveluiden ja vähittäistavarakaupan suuryksiköiden 
määrän ja pinta-alan avulla. Yhdyskuntarakenteen toimivuutta mitataan myös tarkastelemalla 
väestöntiheyttä, rakentamistehokkuutta, täydennysrakentamista, maankäyttöjakaumaa eri 
toimintojen kesken, alueen omavaraisuusastetta mm. työpaikkojen ja palveluiden osalta, sekä 
eri toimintojen kokonaissaavutettavuutta (Strandell & Strandell 2002). Turvallisuuden osalta 
elinympäristöjen seurantaa varten ei ole kehitetty erityisiä mittareita, vaan elinympäristön 
turvallisuuden katsotaan sisältyvän muihin elinympäristön laadun arvioinnin osa-alueisiin ja 
olevan lisäksi osin kokemuksellinen seikka. Myös tiedon elinympäristön viihtyisyydestä 
katsotaan osin välittyvän muiden elinympäristön laatutekijöiden kautta. Lisäksi viihtyisyyttä 
kartoitetaan asukasbarometrillä.  

Asukasbarometrin avulla seurataan asukkaiden käsitystä ja kokemusta elinympäristön 
laadusta (ks esim. Strandell & Strandell 2002, Strandell 2005). Asukasbarometrillä on kerätty 
tietoa tähän mennessä kaksi kertaa: vuosina 1998 ja 2004. Asukasbarometrin kohderyhmä on 
rajattu: otokseen sisältyy vain sellaisia henkilöitä, jotka asuvat yli 10 000 asukkaan 
taajamissa. Vuonna 2000 Suomessa oli tällaisia taajamia yhteensä 49 kpl, kun taas yli 200 
asukkaan taajamia oli yhteensä 748 kpl (Strandell 2005). Pienten kuntien tai taajamien 
asukkaat eivät näin ollen pääse vaikuttamaan asukasbarometrin kautta Suomen 
ympäristöhallinnon käsityksiin ja toimenpiteisiin ihmisten elinympäristön laadun osalta.  

Elinympäristön laadun mittarit on kehitetty käytettäviksi koko Suomen alueella. Ne ovat 
yksinkertaisia ja selkeitä, jotta niiden käyttö olisi riittävän helppoa ja jotta vertailu eri 
alueiden välillä olisi mahdollista. Samalla kun mittarit on tehty helposti käytettäviksi ja niiden 
antamat tiedot vertailukelpoisiksi, on kuitenkin tultu tilanteeseen jossa erilaisten alueiden 
ominaispiirteet ja eri väestöryhmien näkemykset eivät tule tasavertaisesti huomioiduiksi. 
Esimerkiksi tarkasteltaessa elinympäristön laatua palveluiden osalta, laatumittarit suosivat 
kaupan yksiköiden määrää ja suurta kokoa pohjautuen ilmeisesti oletukseen, että 
kauppapalveluiden koko on yhtä kuin niiden laatu. Samoin elinympäristöjen laatua arvioidaan 
mm. alueen työpaikkaomavaraisuudella – aikana jolloin pendelöinti työpaikan ja kotipaikan 
välillä on kasvanut merkittävästi ja vastakaupungistuminen lisännyt muuton suuntaa mm. 
keskusten reuna-alueille kasvaneisiin ”nukkumalähiöihin”.  
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EkoSuKaT-projektissa toteutetuilla kyselyillä pyrittiin ensisijaisesti saamaan aineistoa 
tutkijoiden käyttöön sekä selvittämään eräitä Ristijärven kuntaa kiinnostavia seikkoja. Tätä 
kyselyä ei siis ole suunniteltu pääasiallisesti ihmisen elinympäristöjen laadun arviointiin. 
Kyselyssä kuitenkin käsiteltiin hyvin samankaltaisia seikkoja kuin Ympäristöhallinnon 
asukasbarometrissä. Lisäksi EkoSuKaT-kysely oli muotoiltu erityisesti Ristijärvelle 
soveltuvaksi. Seuraavassa käsitellään kyselyn tuloksia palveluihin, viihtyisyyteen ja 
lähiluontoon liittyvien asiakokonaisuuksien osalta.  

4.1  Lähiympäristö ja luonto 

Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa luonnon kanssa oman toimintansa kautta. Luonto 
personifioituu ihmiselle paikkaan liittyvien kokemusten kautta (Haila 1995, Haila & Lähde 
2003).  Koska luonto personifioituu ihmiselle paikan kautta, on ymmärrettävä ”subjektiiviset, 
emotionaaliset ja symboliset merkitykset” jotka assosioituvat ihmisten henkilökohtaisen 
siteen tai kiintymyksen kautta tiettyihin paikkoihin tai maisemiin (Williams & Vaske 2003, 
Kyle & al. 2004 mukaan) ja näiden kautta myös luontoon. Paikat ovat enemmän kuin tietyin 
fyysisin ja tekstuaalisin ominaisuuksin varustettuja maantieteellisiä yksiköitä (Kyle & al 
2004).  

       Luonto ja elävä elämä saavat merkityksensä personifioituneiden paikkojen ja ihmisen 
henkilökohtaisen, toiminnan avulla muodostuvan luontosuhteen kautta. Luonto nähdään usein 
kulttuurin ulkopuolella olevana ”objektina”, maaseutuun liitettävänä kaupunkimaisen 
elämäntavan pakopaikkana, jota toisaalta pyritään tietoisesti hallitsemaan ja hyödyntämään 
(Haila 1995, Nevalinna 1995, Merchant 2003). Ihmiset etsivät ja saavat helpotusta stressiin 
luonnossa liikkumisesta ja oleilusta (Hartig & al 2003). Luonnon käsite ja käsittäminen 
heijastelevat kulttuurissa vallitsevia käsityksiä inhimillisistä mahdollisuuksista (Haila 1995). 
Luontoa ei voida kuitenkaan hallita ja valjastaa mahdollisuuksiksi, sillä luonnon prosessit 
toimivat ilman ihmisen vaikutusta. Luonto uudistaa itseään koko ajan – kevät ei ole edellisen 
toisto vaan uuden alku (Haila 1995, Haila & Lähde 2003).   

Suomalaisille suhde luotoon on keskeinen osa elämisen ja elinympäristön laatua. Luonto 
nähdään resurssina, mutta lisäksi ”asukkaan kannalta on kyse siitä, että hänellä on tarve ja 
myös kyky nauttia luonnosta”. (Nevalainen & al. 1990).  Ristijärven kyselyssä nousi useissa 
kohdissa voimakkaasti esiin alueen luonnonläheisyys ja sen arvostaminen. Ristijärven 
kyselyyn vastanneista yli 98% sanoo luonnon olevan tärkeä.  Taloudelliset seikat eivät ole 
luonto- ja ympäristöasioita tärkeämpiä 68% vastaajien mielestä.  Noin 86% on sitä mieltä, että 
Ristijärvellä on riittävästi rakentamatonta luonnonympäristöä.  

Luonnon läheisyys ilmenee usein visuaalisina havaintoina – maisemana. Kyselyyn 
vastanneista koko Ristijärven maisemaa pitää kauniina 95 % vastaajista. Sen sijaan 
lähiympäristön kauneudessa puutteita näkee noin joka kolmas vastaajista – kauniina 
lähiympäristönsä maisemaa pitää noin 65% prosenttia. Noin puolet on sitä mieltä, että myös 
harventamattomilla metsiköillä on tai voi olla kielteistä vaikutusta viihtyisyyteen ja vastaajista 
93% on sitä mieltä, että teiden varsien pusikot tulisi raivata pois viihtyisyyden parantamiseksi. 
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Lisäksi 66% vastaajista katsoo, että viljelemättä jääneet viljelysmaat rumentavat tai voivat 
rumentaa maisemaa. 

Suomalaisille toiminta ulkona ja luonnossa on liikuntaa, ulkoilua ja lomailua, kesäisin 
ulkoillaan ja vietetään aikaa luonnossa enemmän kuin talvisin. Suosituimmista liikuntalajeista 
neljä viidestä on ulkona tapahtuvaa. Liikunta siis merkitsee usein luonnonympäristössä 
tapahtuvaa toimintaa, joskin toimintaympäristö voi olla osittain rakennettu. Pääosin 
rakentamattomassa ympäristössä tapahtuvaa ulkoilua, kuten marjastusta ja sienestystä, 
metsästystä tai kalastusta harrastaa vuosittain suurin osa suomalaisista (Liikkanen & al.1993). 
Virkistys- ja ulkoilualueiden saavutettavuutta pidetäänkin yhtenä tärkeänä tekijänä 
elinympäristöjen laatua kehitettäessä.  

Ristijärven kyselyyn vastanneista 89% sanoo viettävänsä usein aikaa luonnossa 
Ristijärvellä. Kuten muillekin suomalaisille, myös ristijärveläisille yhteys luontoon syntyy 
vapaa-ajan toimintojen kautta. Vastaajista 86% lenkkeilee tai hiihtää Ristijärvellä. Yhteensä 
74% harrastaa retkeilyä ainakin jossakin muodossa, yhteensä 80% retkistä tehdään Ristijärven 
alueella. Marjastusta tai sienestystä harrastaa 85% vastaajista, näistä 86% Ristijärvellä.  

Käsityksiin elinympäristön laadusta ja luonnon tilasta vaikuttaa myös ihmisten käsitys 
lähiympäristössä mahdollisesti ilmenevistä ympäristöongelmista. Hieman alle 20% mielestä 
Ristijärvellä on ympäristöhaittoja. Selvästi eniten ympäristöhaittoja liitetään vesiin ja 
vesistöihin, erityisesti ollaan huolestuneita järviveden pilaantumisesta.  Vastaajista 70% 
sanoo, ettei autoliikenteen melu häiritse ja 77% on sitä mieltä, ettei lähiympäristössä ole 
myöskään hajuhaittoja – kuitenkin mainintoja hajuhaitoista on suhteellisen monta. Erityisesti 
lietelannan haju koetaan häiritseväksi. Ilmeisesti nämä hajuhaitat rajoittuvat kuitenkin vain 
osaan kuntaa. Kaikki kyselyssä esiin nousseet ympäristöhaitat Ristijärvellä on esitetty 
kootusti liitteessä 16. 

4.2  Viihtyisyys 

Viihtyisyys on elinympäristön laatutekijöistä ehkä vaikein määriteltävä. Se koostuu useista eri 
tekijöistä, joiden merkitys on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen. Viihtyisyyteen liittyy 
sekä sosiaalisia että yhteiskunnallisia tekijöitä, samoin kuin rakennettuun ympäristöön ja 
luonnonympäristöön kytkeytyviä tekijöitä.  

Omaan lähiympäristöön liittyvinä hyvinä asioina ristijärveläiset mainitsivat erityisesti 
rauhallisuuden, luonnonläheisyyden, maisemat sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuudet. 
Useita mainintoja lähiympäristön hyvinä puolina saivat myös hyvät naapurit ja kunnan 
pienuus (turvallinen, ihmiset tuntevat toisensa). Samat asiat nousivat esiin kysyttäessä eniten 
viihtymiseen (positiivisesti) vaikuttavia tekijöitä. Ristijärven kyselyssä vastaajaa pyydettiin 
myös arvioimaan 15 eri tekijän vaikutusta hänen viihtyisyyteensä asuinpaikassaan. 
Merkittävimmiksi viihtyisyystekijöiksi ristijärveläiset arvioivat turvallisuuden, oman pihan 
koon, luonnonympäristön roskattomuuden, maiseman sekä oman asunnon mukavuudet. (ks. 
Taulukko 1) 
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VIIHTYISYYSTEKIJÄ Paljon 

vaikutusta 
Jonkin 
verran 

vaikutusta 

Vain vähän 
vaikutusta 

Ei lainkaan 
vaikutusta 

Ei osaa 
sanoa 

a) Oman pihan koko 67,8 22,0 6,4 2,1 1,7 
b) Ristijärven historia 8,0 34,1 31,0 19,5 7,5 
c) Asukkaiden 
yhteishenki 

36,2 39,2 17,2 5,6 1,7 

d) Luonnonympäristön 
roskattomuus 

64,5 26,9 6,4 1,7 0,4 

e) Turvallisuus 71,3 23,9 3,9 0,9 - 
f) Asunnon 
mukavuudet 

62,4 32,3 3,5 0,9 0,9 

g) Rakennusten 
kauneus 

44,8 44,5 7,8 1,7 1,3 

h) Ristijärven 
tulevaisuuden näkymät 

34,1 35,3 17,7 7,8 5,2 

i) Luottamus 
naapureiden apuun 

38,6 38,1 16,1 6,4 0,8 

j) Lähiympäristön 
metsät 

49,6 38,3 9,1 1,7 1,3 

k) Lähiympäristön 
viljelysalueet 

24,5 42,8 18,3 10,0 4,4 

l) Ristijärven yleinen 
arvostus 

27,2 36,4 21,1 10,1 5,3 

m) Maisema 58,6 29,1 8,6 1,8 1,8 
n) Eri ikäisten ihmisten 
kanssakäyminen 

35,2 46,4 14,6 2,1 1,7 

o) Vuodenaika 34,6 34,6 20,2 8,8 1,8 
Vastaukset prosentteina (%). a) N= 236, b) N= 226, c) N= 232, d) N=234, e) N=230, f) N=229, g) N= 230, h) N=232, i) N=236, j) N=230, k) 
N=229, l) N=228, m) N=220, n) N=233, o) N=228. 

 
Taulukko 1. Eri tekijöiden vaikutus asuinympäristön viihtyisyyteen Ristijärvellä.  

 

Viihtyisyyden tila ei kuitenkaan ole staattinen. Erilaiset pienetkin muutokset sosiaalisessa tai 
fyysisessä ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi viihtyisyyteen. Eräänä esimerkkinä 
viihtyisyyteen vaikuttavista, jatkuvasti muutoksessa olevista tekijöistä voidaan mainita 
vuodenaikojen vaihtelu, joka suomalaisessa yhdyskunta- ja asuinaluesuunnittelussa on jäänyt 
usein lapsipuolen asemaan. Ristijärvellä kyselyyn vastanneista lähiympäristöään viihtyisänä 
kesäisin pitää noin 94% vastaajista, syksyisin 86% vastaajista, talvisin 74% vastaajista ja 
keväisin 82% vastaajista. Vastaajista 76% on sitä mieltä ettei vuodenaikojen vaihtelulla ole 
kielteistä vaikutusta viihtyisyyteen lähiympäristössä. Yhteensä 87% vastaajista sanoo 
pitävänsä vuodenaikojen vaihtelusta.  

Vuodenajat rytmittävät suomalaisten luonnonympäristön käyttöä ja sen myötä kokemusta.  
Suomalaisille toiminta ulkona ja luonnossa on liikuntaa, ulkoilua ja lomailua, kesäisin 
ulkoillaan ja vietetään aikaa luonnossa enemmän kuin talvisin. Pohjoisilla alueilla talven 
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aiheuttamat ongelmat ovat vaikeammat kuin muiden vuodenaikojen, siksi talvi on usein myös 
tutkimuksen kohde (Kuismanen & al. 1991). Talviset olosuhteet aiheuttavat muun muassa 
toiminnallisia ongelmia: ihmisten on suojauduttava kylmältä kaikissa eri tilanteissa 
(sisätiloissa merkitsee voimakasta lämmittämistä) ja valaistus järjestettävä keinovaloina. 
Nämä toiminnot vievät paljon energiaa, jonka tuottaminen kylmissä olosuhteissa on usein 
vaikeaa. Maatalouden harjoittamista rajoittaa merkittävästi kasvukauden lyhyys. Kuljetus ja 
tuotantokustannukset ovat talvisin suuret kasvaneen energiankulutuksen vuoksi. Ulkona 
liikkumista ja työntekoa hankaloittavat talvella erityisesti lumi, jää ja kylmyys, mutta myös 
pimeys aiheuttaa ongelmia, samoin liukkaus etenkin kevättalvella (Rauhala 1991). 

Yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuurin avulla ulkoilukautta voidaan pidentää ja 
ulkonaoloajasta tehdä talvisinkin miellyttävämpää tuomalla esiin vuodenaikojen ja 
ulkonaolon positiivisia puolia (Pressman & Zepic 1986, Bach & Pressman 1992). Mielekäs 
suunnittelu ottaa huomioon paitsi sosiaaliset arvot, asenteet ja toiminnallisen tarpeen, myös 
alueen topografiset ja ilmastolliset olosuhteet. Talvea ajatellen suunnittelussa on huomioitava 
erityisesti turvallisuus, liikenteen ja toimivuus sekä mukavuustekijät.  Alueet ja tilat tulisi 
luoda sellaisiksi, että niiden moninaiskäyttö eri vuodenaikoina on mahdollista eri 
käyttäjäryhmille (Bach & Pressman 1992). Ilmastollisten olosuhteiden huomioiminen 
yhdyskuntasuunnittelussa on usein myös energiataloudellista (Kuismanen 1991). 

Vuodenaikojen kierto on ilmaston perusyksikkö, joka tulisi huomioida suunnittelussa: 
toimivan ja elinkelpoisen kaupungin tunnusmerkki on sen vastaus säille eri vuodenaikoina. 
Suunnittelun avulla ohjataan ihmisiä ympäristön kokemiseen (Pietilä 1988).  
Luonnonolosuhteet asettavat tiettyjä rajoituksia kaupungeille ja suunnittelulle, onnistuneet 
ratkaisut huomioivatkin luonnonolosuhteet monipuolisesti ja hyödyntävät niitä suunnittelussa 
(Pressman 1995). Luonnon ja sen ilmastolliset olosuhteet huomioivan suunnittelun edut ovat 
paitsi käytännöllisiä, myös esteettisiä ja aistillisia. Vuodenaikojen vaihtelu tulisi hyväksyä ja 
tuoda sitä esille positiivisella tavalla, sen sijaan että sitä yritettäisiin häivyttää tai piilottaa 
(Pressman 1988).  

4.3  Palvelut 

Elinympäristön laatutekijöihin luetaan myös palvelut. Palveluilla onkin Suomen 
ympäristöhallinnon elinympäristön seurantajärjestelmässä merkittävä osa. Seurantajärjestelmä 
tuntuu kuitenkin keskittyvän keskus- ja kaupunkialueiden kannata merkittäviin laatutekijöihin 
ja unohtavan sen tosiseikan, että eri alueilla elinympäristön laatua määrittelevät erilaiset 
laatutekijät. Pekkasen & al. (1997:103) mukaan palveluiden ja niiden läheisyyden merkitys on 
yleensä vähäinen asukkaiden sijoittuessa maaseutualueille. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin 
kyläkoulu, jonka merkitys myös maaseutumaisilla alueilla on suuri. 

Ristijärveläisiä pyydettiin kyselyssä arvioimaan alueen palveluita kymmenen eri tekijän 
osalta. Selvästi tyytyväisimpiä oltiin päivittäistavarakaupan palveluihin sekä 
kirjastopalveluihin. Tyytymättömyyttä herättivät erityisesti erikoisliikkeiden puute sekä 
ravintoloiden ja kahviloiden määrä ja saavutettavuus. Yleisesti ottaen tärkeä tekijä 
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palveluiden joukossa – peruskoulun ala-aste – sai ristijärveläisiltä suhteellisen huonon 
arvosanan. Huomion kiinnittämistä myös terveys- ja kulttuuripalveluihin voidaan pitää 
Ristijärven senioristrategian – uusien asukkaiden houkuttelemisen ja nykyisten asukkaiden 
säilyttämisen kannalta tärkeänä. Kyselyyn vastanneiden näkemykset palveluiden määrästä ja 
saavutettavuudesta Ristijärvellä on esitetty taulukossa 2. 

 
 

PALVELUIDEN MÄÄRÄ JA SAAVUTETTAVUUS 
 

 Erittäin 

hyvä 

Hyvä Keskiver-to Huono Erittäin 

huono 

Ei käytetä Ei osaa 

sanoa 

a) PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA 37,3 41,1 14,5 4,1 1,2 1,7 - 

b) ERIKOISLIIKKEET 1,8 6,7 16,5 42,0 23,2 7,6 2,2 

c) PÄIVÄHOITO 3,4 15,4 6,7 1,9 1,0 50,5 21,2 

d) JULKINEN LIIKENNE 6,7 15,6 24,4 12,4 12,0 24,4 4,4 

e) PERUSKOULUN ALA-ASTE 7,4 21,1 12,3 2,0 1,5 44,1 11,8 

f) KIRJASTO 32,1 41,9 15,8 1,3 0,4 7,3 1,3 

g) KULTTUURIPALVELUT 4,4 24,3 37,6 10,6 4,0 11,1 8,0 

h) TERVEYSPALVELUT 10,4 29,2 40,8 12,1 5,4 0,8 1,3 

i) RAVINTOLAT JA KAHVILAT 2,3 9,5 38,5 14,5 7,7 22,2 5,4 

j) MAKSULL. / JÄRJESTETTY LIIKUNTA 12,1 31,0 27,2 5,2 2,6 15,5 6,5 

Vastaukset prosentteina (%).  a) N=241, b) N=224, c) N=208, d) N=225, e) N=204, f) N=234, g) N=226, h) N=240, i) N=221, j) N=232. 

Taulukko 2. Vastaajien näkemykset palveluiden määrästä ja saavutettavuudesta 
Ristijärvellä.  

 

Ylivoimaisesti eniten mainittiin kehittämistä olevan erikoisliikkeiden määrässä ja tarjonnassa. 
Paikkakunnalle haluttiin muun muassa vaatekauppaa, kenkäkauppaa ja kellosepänliike. Myös 
jonkin ruokaravintolan tai pizzerian sekä Alkon saamista paikkakunnalle toivottiin. Useita 
mainintoja esitettiin myös kioskin, kahvilan, elokuvateatterin sekä erilaisten yksityisten 
lääkäripalveluiden tarpeesta Ristijärvellä.  

4.4  Tulevaisuus 

Ristiriitainen tulevaisuudenkuva tulee Ristijärven kyselyn myötä esille useissa eri yhteyksissä. 
Toisaalta kunnan päättäjiä kiitellään senioristrategiasta ja rohkeista linjauksista, toisaalta 
senioreiden asemaa kunnan tulevaisuuden voimana epäillään paljon. Kyselyvastauksissa ja 
kommenteissa nousee hyvin voimakkaasti esiin huoli nuorten ja nuorten perheiden asemasta 
kunnassa. Vastauksista välittyy myös pelko nuoremman väen unohtamisesta kunnan 
kehitystoimenpiteiden keskittyessä senioreihin. Osa kyselyyn vastanneista näkee kunnan 
tulevaisuuden synkkänä, eikä usko minkäänlaisilla kehitystoimenpiteillä olevan vaikutusta 
kunnan tulevaisuuteen.   
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Eräs syy siihen että ihmiset suhtautuvat skeptisesti kunnan tulevaisuuteen ja 
kehittämistoimenpiteisiin saattaa olla tiedon puute. Vastaajista vain 14,5% tietää mielestään 
riittävästi alueen suunnittelusta. Noin puolet haluaa osallistua ainakin oman lähiympäristönsä 
kehittämiseen, mutta kolmannes kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, ettei siihen ole 
riittävästi mahdollisuuksia.  

Kolmannes vastaajista toivoo saavansa uusia naapureita ja 36% on sitä mieltä että on 
mukavaa, mikäli näkömatkan päähän kodista tulee uusia asuntoja. Yhteensä 87% on sitä 
mieltä etteivät pienet muutokset maisemassa haittaa, toisaalta 71% vastaajista haluaa 
lähimaiseman pysyvän nykyisellään. On oletettava, että pienet muutokset eivät vaikuta siihen, 
koetaanko lähimaiseman pysyvän nykyisellään vai ei. Noin 82 % vastaajista on sitä mieltä, 
että kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa maisemaa, sen sijaan 13% on sitä mieltä että 
lisärakentaminen vaarantaa maiseman.   

Ristijärven luonnonläheisyys tuli voimakkaasti esiin kyselyssä eri viihtyisyystekijöiden 
myötä. Vastauksista välittyykin toive kunnan säilymisestä luonnonläheisenä. Kuitenkin 
saastumista tai muita ympäristöongelmia uhkana Ristijärven luonnolle pitää 41% vastaajista. 
Yhteensä 88% on sitä mieltä, että ympäristöasiat on huomioitava uusia asuinalueita 
suunniteltaessa. Noin 18% vastaajista katsoo että lisärakentaminen voi vaikuttaa haitallisesti 
Ristijärven luontoon, sen sijaan noin kolmannes on sitä mieltä, ettei lisärakentamisesta koidu 
haitallisia vaikutuksia.  

4.5  Lopuksi 

Asukkaiden näkemykset elinympäristön laadusta ovat keskeisiä laadun kehittämisen ja 
ylläpitämisen kannalta: heitä vartenhan alueita suunnitellaan, tehdään ja kehitetään. Suomen 
ympäristöhallinnon asukasbarometri kuitenkin marginalisoi pienten kuntien asukkaat 
rajaamalla otoksen vain yli 10 000 asukkaan taajamissa asuviin henkilöihin. Lisäksi 
asukasbarometri on hyvin tiukkaan strukturoitu – sen avulla ihmiset voivat siis vaikuttaa vain 
ennalta määrättyihin seikkoihin, ei välttämättä heidän itsensä kannalta tärkeisiin tekijöihin. 
Toisin sanoen, asukasbarometri selvittää ihmisten käsitystä elinympäristön laadusta hallinnon 
tärkeäksi näkemien tekijöiden osalta. Asukasbarometrin tapaa kerätä tietoja ”asukkaiden 
näkemyksistä ja kokemuksista” voitaisiinkin kutsua eräänlaiseksi näennäisosallistamiseksi: 
yksittäisten ihmisten ”kokemus” elinympäristön laadusta määräytyy hallinnollisessa 
kontekstissa, ei asukkaan itse muotoilemana. 

Kyselyt ovat yksi tapa kerätä tietoa kattavasti. Kerättäessä tietoa elinympäristön laadusta 
kyselyn on kuitenkin oltava riittävän avoin, jotta sen avulla nousisivat esiin asukkaiden 
todelliset mielipiteet ja heille tärkeät asiakokonaisuudet, eivät vain päättäjien tai virkamiesten 
esille nostamat seikat. Kyselyiden etuna on kattavuuden lisäksi niiden suhteellisen helppo 
toteutus. Toisaalta kysely paisuu helposti laajaksi, mikäli tarkoituksena on kerätä hyvin 
yksityiskohtaisia tietoja.  
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Ristijärven kyselyssä tuli useissa kohdissa esiin muutamia seikkoja, joihin – 
mahdollisuuksien mukaan – puuttumalla voitaisiin parantaa nykyisten ja tulevien asukkaiden 
elinympäristön laatua. Näitä olivat: 

 

•  vesistöjen kunto / saastuminen 

•  mopoilun / autokaahailun aiheuttamat turvallisuus- ja meluhaitat 

•   nuorten asukkaiden huomioiminen mm. asuntojen rakentamisessa ja palveluissa, sekä 
kunnan kehittämisessä yleensä 

•   huomion kohdistaminen olemassa oleviin asukkaisiin, ei yksin uusien hankkimiseen 

•   palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen olemassa olevan väestön tarpeisiin nähden 
(mm. lääkäripalvelut, erikoisliikkeet) 

•   alueen erityispiirteiden vaaliminen ja huomioiminen suunnittelussa (luonnonläheisyys,  
vuodenajat, turvallisuus, ym) 

 

Nämä esiin nousseet seikat ovat pääosin hyvin laajoja asiakokonaisuuksia, eikä niiden 
kehittäminen siksi ole yksinkertaista. Kyselyn myötä välittyy kuitenkin vaikutelma siitä, että 
Ristijärvellä on asukkaiden mielestä olemassa resursseja, laatutekijöitä ja laadun tekijöitä.  
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5 Ristijärven asukaskyselyn rakentamisosion tuloksia 

Leena Soudunsaari 

EkoSuKaT-asukaskyselyn (liite 13) loppuosassa kysyttiin ristijärveläisten mielipiteitä 
mahdollisen lisärakentamisen suhteen. Kyselyn tulosten avulla voidaan kerätä monipuolista 
tietoa taajama-alueen maankäytön suunnittelua varten. Lisärakentamiseen liittyvien 
kysymysten tarkastelu ja kartoittaminen mahdollistaa taajaman kokonaisvaltaisen 
kehittämisen. Rakentamisosion kysymykset liittyivät lisärakentamisen sijoitteluun sekä 
rakentamisen muotoa, tiiviyttä ja tapaa käsitteleviin aiheisiin. Teen tässä artikkelissa 
yhteenvedon rakentamisosion tuloksista (ks. Liite 15, Rakentamisosion tulokset). Aluksi 
kysyttiin: ”Haluaisitko, että Ristijärvelle muuttaa uusia asukkaita?” 

Vastaajista 87% (n=255) haluaisi uusia asukkaita Ristijärvelle. Perusteluna esitettiin muun 
muassa: ”Kylä saadaan elävämmäksi, palvelut saadaan pysymään omalla kylällä”. Eniten 
toivottiin lapsiperheiden (84%) ja nuorten aikuisten (57%) muuttamista kuntaan. Myös 
seniorit (46%) ja vanhukset (31%) saivat jonkin verran kannatusta. Eräs vastaajista perusteli 
valintaansa: ”Kylä on elävä, kun siellä on kaikenikäisiä.” 

Uusien asukkaiden ja lisärakentamisen lisäksi tarkasteltiin myös yritystoimintaa – pitäisikö 
Ristijärvelle tulla uutta yritystoimintaa ja minne se voisi sijoittua. 82% kyselyyn vastanneista 
kannatti uutta yritystoimintaa, jonka aloiksi esitettiin muun muassa pienteollisuutta ja 
kaupallisia palveluja. Todettiin myös: ”Mitä vaan, että tulisi työpaikkoja.” Vastaajia 
pyydettiin merkitsemään kyselyssä olleeseen Ristijärven taajaman ja sen lähiympäristön 
karttaan mielestään sopivia uusia asuinrakentamiseen ja yritystoimintaan soveltuvia paikkoja. 
Seuraavilla sivuilla on kooste esitetyistä rakennuspaikoista. 

Ristijärveläiset eivät esittäneet rakennuspaikkoja yhtä innokkaasti kuin muut vastaavaan 
kysymykseen vastanneet EkoSuKaT-kohdekuntalaiset. Useat olivat ohittaneet karttatehtävän 
ja siirtyneet vastaamaan muihin kysymyksiin. Karttatehtävää kommentoitiin liian työlääksi tai 
kysymykseen ei haluttu vastata, koska maanomistussuhteet eivät olleet vastaajan tiedossa. 
Esitetyistä lisärakennuspaikoista on havaittavissa kuitenkin selvät tihentymät, jotka 
täydentävät olemassa olevaa rakennuskantaa. 
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Kuva 1.  Asuinrakentamiseen ehdotetut paikat. 
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Kuva 2. Yritystoiminnalle ehdotetut paikat. 

 

 



70 

Suurimmat asuinrakennuspaikkojen tihentymät sijoittuvat kolmeen kohtaan: taajaman 
länsipuolelle Puolangantien varteen Säkkisenlahden ja Vattuselän kohdille sekä itäosaan 
Pakarilahdelle. Muita esitettyjä alueita ovat Puolangantien ja Viitostien välinen lähimaasto 
(Putkolanniemi) sekä tihentymät Reporinteen, leirintäalueen ja Sotkamontien läheisyydessä. 
Rakennuspaikoiksi on esitetty niin yksityiskohtaisia tontteja kuin suurempia alueita. 
Lisärakentamiseen osoitetut paikat tukevat hyvin Ristijärven taajama-asutusta. 

Yritystoimintaa on sijoitettu lähinnä Viitostien varteen, jossa on havaittavissa kaksi 
suurempaa tihentymää. Myös tietyt tontit keskusta-alueelta ovat nousseet esiin. 

Lisäasuinrakentamisen sijoittelua tarkasteltiin seuraavaksi rakennetun ympäristön ja 
luonnonmaiseman kannalta. Kysymyksen: ”Millaisiin paikkoihin Ristijärvellä mielestäsi voi 
rakentaa uusia asuntoja?”, valintavaihtoehdoista suosituimmiksi nousivat kohdat ”Järven 
rannalle” (56%), ”Vaaran rinteeseen” (53%) sekä ”Teiden varsille kaava-alueen ulkopuolelle” 
(51%). Eniten vastustettiin rakentamista ”Minne tahansa” (9%). Mielipiteet sopivat hyvin 
yhteen edellisen karttatehtävän vastausten kanssa. 

Rakennuspaikkojen tarkastelun jälkeen kysymykset käsittelivät Ristijärvelle sopivia 
asumismuotoja ja –tiheyksiä. Valintavaihtoehdot muodostuivat kolmesta, 
rakentamistiheydeltään erilaisesta asumismuodosta (omakotialue, rivi- tai ketjutaloalue ja 
pienkerrostaloalue). Väljin rakentamistapa kuvasi hyvin harvaan rakennettua aluetta, kun 
toinen ääripää edusti lähes kaupunkimaista tiheyttä. Eniten vastustettiin kaikkien 
asumismuotojen tiheimpiä vaihtoehtoja. Omakotialueen kaksi harvinta mallia sekä rivi- tai 
ketjutaloalueen ja pienkerrostaloalueen keskimmäiset vaihtoehdot koettiin sopivan parhaiten 
Ristijärvelle. On huomattava, että vastauksia ”En osaa sanoa” ja ”Ei tietoa” esiintyy runsaasti. 

Seuraavaksi siirryttiin valitsemaan Ristijärvelle sopivia omakotitalotyyppejä. Seitsemän 
talotyyppiä edusti mittasuhteiltaan, kattomuodoiltaan ja ulkonäöllisesti erilaisia ratkaisuja. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty tulokset siten, että eniten kannatusta saanut rakennus on 
sijalla yksi (vaihtoehto a), toiseksi eniten kannatettu sijalla kaksi (vaihtoehto g) jne. 

 

 

 

 
Kuva 3. Omakotitalotyypit miellyttävyysjärjestyksessä. 
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Harjakattoisten talotyyppien koettiin sopivan parhaiten Ristijärvelle (puolitoistakerroksinen 
60%, yksikerroksinen 52%). Kolmanneksi eniten kannatettiin mansardikattoista rakennusta 
(34%). Tasakattoista tyyppiä vastustettiin eniten (53%). 

Kyselyn lopuksi palattiin yleispiirteisempiin aiheisiin. Tarkasteltavana oli yhdeksän 
asuinrakennuksen sijoittaminen erilaisiin ryhmiin (”Taloryhmät”, ”Tienvarsimalli”, 
”Korttelimalli”). Vastaaja sai esittää myös oman mallinsa, jos mikään vaihtoehdoista ei 
vaikuttanut sopivan Ristijärvelle. Tienvarsimalli miellytti vastaajia eniten (45%). Mallissa 
asuinrakennukset on sijoitettu varsin väljästi molemmin puolin tietä. Taloryhmämalli, jossa 
asuinrakennukset muodostavat kaksi suhteellisen väljää toisistaan hieman etäällä sijaitsevaa 
rypästä, sai myös jonkin verran kannatusta (24%). Eniten vastustettiin korttelimallia (46%). 

Ristijärveläiset esittivät varsin monta omaa vaihtoehtoista sijoittelumallia (15kpl). Suurin 
osa muistutti harvennettua tienvarsimallia, joukossa oli myös erilailla muodostettuja 
taloryhmiä (kaarevia, vierekkäisiä). 

Rakentamisosion lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan mielestänsä Ristijärvelle parhaiten 
sopivia asuinrakennuksen materiaaleja ja värejä. Ulkoseinämateriaaliksi esitettiin muun 
muassa puuta ja tiiltä, värimaailma haluttiin luonnonläheiseksi. 



 

 



6 Ristijärven Agora – seniorien toimintakeskus ja 
kohtaamispaikka / hankesuunnittelu- ja 

luonnosehdotusvaiheet 2006 

Marja Kuparinen 

6.1  Alkusanat 

Ristijärvi on valtuuston tekemän elinkeinopoliittisen päätöksen perusteella profiloitunut 
seniorikunnaksi. Se on vuodesta 1999 lähtien panostanut senioreille suunnattujen palvelujen 
kehittämiseen. Hallintomalliin yhdistetyt palvelut tulevat sisältämään asumisen, hoivan, 
oppimisen ja virkistymisen. Samalla lisääntyvät nuorten toimintamahdollisuudet ja työpaikat. 
Palveluja suunnataan erityisesti myös kunnan ulkopuolelta tuleville. Ristijärven Agora 
suunnitellaan seniorien toimintakeskukseksi ja kohtaamispaikaksi kaikille kuntalaisille ja 
vierailijoille. Agoran yhteyteen suunnitellaan huoneistohotelli / senioriasuntoja. Lisäksi 
kuntaan aiotaan rakentaa tilat senioriakatemialle. 

Työni käsittää toimintakeskusrakennuksen hankesuunnitelman soveltuvin osin sekä 
luonnosmaiset ehdotuspiirustukset. Työhöni sisältyy myös agoran olemuksen pohdintaa 
kokoontumispaikkana yleensä ja erityisesti seniorikeskuksen yhteydessä.  
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Työtäni on kunnan taholta ohjannut Agora-työryhmä, johon kuuluvat: 

 

• Reijo Fredriksson, kunnanjohtaja, Ristijärven kunta, pj. 

• Harri Helenius, projektipäällikkö SAL-hanke/Seniorivirtaa Oy, siht. 

• Mauno Heikkinen, kunnanhallituksen pj, Ristijärven kunta 

• Riitta Leinonen, monimarket V. Leinonen Ky 

• Pertti Härkönen, osastopäällikkö, Ristijärven kunta 

• Liisa Korhonen, aluearkkitehti 

• Eeva Kemppainen, naisyrittäjyys Leader/SAL-hanke 

• Hannu Tervonen, Projektipäällikkö, Seniorpolis-hanke 

 

Työryhmältä olen saanut lähtötietoja tilaohjelman laadintaan, suunnitteluun tarvittavaa kartta-
aineistoa sekä välipalautetta tilojen sijoitusluonnoksista. Työn edistyessä mukaan otettavien 
toimintojen määrä muuttui ja selkiintyi minun lisäkseni myös ohjausryhmälle itselleen. 
Esimerkiksi kirjasto päätettiin jättää nykyiselle paikalleen, kun taas yhteispalvelupiste 
otettiinkin mukaan Agoraan. Lähtötietoja sain lisäksi Seniorpoliksen kehittämispäällikkö 
Pekka Ojalehdolta.  

Senioriakatemian tilatarveohjelman on laatinut Taideteollisen korkeakoulun professori 
Ilkka Huovio, joka toimii Taiteen ja kulttuurin senioriakatemiaseuran hallituksen 
puheenjohtajana. Seura on perustettu edistämään Ristijärven Senioriakatemian toteutumista 
(Senioriakatemian www-sivut). Huovio hyväksyi myös myöhemmin esittämäni tilojen jaon 
ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta työtäni ovat 
ohjanneet professori Helka-Liisa Hentilä, yliassistentti Raine Mäntysalo ja assistentti Petri 
Aarnio. 

Ristijärven kunta on valtuuston tekemän elinkeinopoliittisen päätöksen perusteella 
profiloitunut seniorikunnaksi (Ojalehto 2005). Se on vuodesta 1999 lähtien panostanut 
senioreille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Toiminnan moottoriksi ja kokoajaksi on 
perustettu osaamiskeskittymä Seniorpolis (Seniorpolisin www-sivut). Hallintomalliin 
yhdistetyt palvelut tulevat sisältämään asumisen, hoivan, oppimisen ja virkistymisen 
(Ojalehto 2005). Palveluja suunnataan erityisesti myös kunnan ulkopuolelta tuleville. Tähän 
kokonaisuuteen liittyvä Ristijärven Agora suunnitellaan seniorien toimintakeskukseksi ja 
kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikaksi. Sen suojiin keskitetään kaikki senioritoiminnan 
palvelut liikuntaa lukuun ottamatta. Keskukseen on tarkoitus varata tilat 
yhteispalvelupisteelle, ravintolalle, pienimuotoiselle yritystoiminnalle, Taiteen ja kulttuurin 
senioriakatemialle jne. (idem). Samalla lisääntyvät myös nuorten toimintamahdollisuudet ja 
työpaikat.  
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6.2  Camillo Sitte ja torien muuttuvat funktiot 

Kreikankielinen sana ’agora’ tarkoittaa toria ja kokousta. Maailman tunnetuin agora sijaitsi 
Ateenassa (kuva 1). Se oli muinaisen Ateenan sydän. Sinne keskittyivät poliittiset, 
kaupalliset, hallinnolliset ja sosiaaliset toiminnot. Lisäksi se oli uskonnon ja kulttuurin 
keskus. Myös tuomioistuin oli sijoitettu sinne. Alueen tiedetään olleen käytössä jo 3000 e.Kr., 
mutta julkinen alue agorasta tuli kuudennella vuosisadalla ja lopullisen suorakaiteen 
muotonsa se sai toisella vuosisadalla e.Kr. Rakennukset oli sijoitettu sivuille reunustamaan 
avointa aukiota, jonka kulkureitti lävisti diagonaalin suuntaisesti (Map of the Agora of 
Athens, www-sivut 1998). Agoraa rajaava pylväskäytävä, stoa, oli sen tärkein rakennus. 
Hefaistoksen, Zeuksen ja Apollon temppelit sekä neuvoston kokoustilat kuuluivat myös 
reunustaviin rakennuksiin. 

Italialainen Camillo Sitte, yksi kaupunkisuunnittelun uranuurtajista, pohti vuonna 1889 
julkaistussa teoksessaan Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (suomennos 
nimellä Kaupunkirakentamisen taide, 2001) erilaisten aukioiden (agora, forum, tori) 
merkitystä kaupunkitilassa. Hänen mukaansa niiden tehtävä oli 1800-luvun lopulla jo 
erilainen kuin alun perin (Sitte 2001, 9). Niitä ei enää käytetty julkisen elämän 
tapahtumapaikkoina, vaan niiden tarkoitus oli valon tuominen rakennusten keskelle ja 
tärkeiden rakennusten merkityksen korostaminen. Toisin oli antiikin aikana. Tuolloin 
kreikkalaisten kaupunkien agora oli kaupungin raadin kokouspaikka ulkosalla. Kauppatorit 
olivat erikseen. Tuohon aikaan myös teatteriesitykset, temppeleiden uhrimenot ja muut suuret 
juhlatapahtumat suoritettiin paljaan taivaan alla (ibid. 9). Myös asuintalot avautuivat 
avonaiseen pihatilaan. Antiikin Kreikassa rakennusten ja kaupunkiaukioiden välinen ero 
olikin hyvin pieni (ibid. 10). Agoralle (forumille) tulevaa liikennettä oli voimakkaasti rajattu 
ja aukiota tiiviisti reunustavat rakennukset toimivat seininä. Vain katto puuttui. Sitte viittaa 
tässä Markus Vitruvius Pollion arkkitehtuuriteokseen Kymmenen kirjaa, De architectura libri 
decem, julkaistu noin 460 e.Kr. Se on vanhin arkkitehtuuriteoriaa käsittelevä teos. Vitruvius 
käsitteli kirjassaan samassa luvussa forumia, basilikaa, teatteria, palatseja, kehäteitä ja 
kylpylöitä julkisina katottomina kokoontumispaikkoina (Sitte 2001, 10). Vitruviukseen 
viitaten Sitte päättelee, että forumia voi pitää jonkinlaisena teatterina, jossa esimerkiksi 
gladiaattorinäytökset pidettiin (ibid. 12). 

Sitte ei käsittele teoksessaan lainkaan muinaisella Kreetalla sijainneita mahtavia palatseja, 
joista suurimpia olivat Knossos ja Phaistos. Ne muodostuivat pihojen ja rakennusten 
kiinnostavasta yhdistelmästä ja olivat omien alueidensa uskonnollisia, taloudellisia ja 
hallinnollisia keskuksia (Logiadou-Platanos 1984, 143).  

 

 

 

 

 



Kuva 1. Ateenan Agora (Map of the 
Agora of Athens, www-sivut 1998) 

Kuva 2. Forum Pompeij (Pompeij 2001) 

Phaistoksen palatsilla (kuva 3) on ollut kaksi kautta; vanhan palatsin kausi noin 1900-1700 
e.Kr. ja uuden palatsin kausi noin 1650-1400 e.Kr. Kaivausten perusteella piirretyn 
pohjakuvan perusteella sitä voisi nykykielellä kutsua pikemminkin suurkortteliksi, koska se 
sisälsi kompleksisen, toisiinsa kietoutuneen sarjan avoimia ja suljettuja tiloja eri  
käyttötarkoituksia varten. Palatsissa oli neljä erilaista pihaa. Vanhaan palatsiin kuulunut 
kivetty läntinen piha toimi tapahtumatorina (ibid. 144). Uutta palatsia alettiin tehdä 
maanjäristyksen tuhoaman vanhan palatsin raunioille. Tällöin rakennettiin suuri suorakaiteen 
muotoinen keskuspiha tai tori, joka on epäilemättä ollut palatsin tärkein avoin tila (ibid. 145). 
Siihen käytävän välityksellä liittyvä pienempi, epämääräisen muotoinen piha johti 
pohjoissiivessä sijaitseviin tiloihin, joiden on arveltu olleen kuninkaan ja kuningattaren 
yksityisaluetta (ibid. 146). Neljäs piha sijaitsi niin ikään pohjoissiivessä. Siellä on 
pohjakuvasta päätellen ilmeisesti ollut palatsin kaivo.  

 

Kuva 3. Phaistos (Logiadou-Plantanos 
1984) 

Kuva 4. Forum Romanum (Sitte 2001)



Sen sijaan Sitte mainitsee esimerkkeinä Pompeijin Forumin ja Forum Romanumin Italiasta 
(Sitte 2001, 10). Pompeijin kaupungin rakentamisen arvellaan ajoittuvan noin 9.-8. 

vuosisataan e.Kr. (Pompeii 
2001, 7). Elokuussa vuonna 79 
j.Kr. sen vieressä sijaitseva 
Vesuviuksen tulivuori purkautui 
räjähtäen ja sen tuhka hautasi 
hetkessä kaupungin alleen (ibid. 
8). Tästä syystä se on säilynyt 
niin hyvin ja tarjoaa erinomaista 
autenttista tutkimusaineistoa 
ajanlaskumme alun aikaisesta ja 
sitäkin vanhemmasta elämästä.  

Kuva 5. Forum Romanum vuonna 2002 
 

Suorakaiteen muotoisen Pompeijin Forumin kaikilla neljällä sivulla oli julkisia rakennuksia ja 
aukiota kiersi pohjoissivua lukuun ottamatta kaksikerroksinen pylväshalli (kuvat 4 ja 5). 
Katujen liittyminen aukioon oli estetty. Sitten mukaan näin syntyneen tilan tunnelma muistutti 
lähinnä parvellista konserttisalia, tosin ilman kattoa (Sitte 2001, 12). Forum oli kaupungin 

uskonnollisen toiminnan 
keskus, koska siellä sijaitsivat 
tärkeimmät temppelit (Pompeii 
2001, 23). Jupiterin temppeli 
kohosi aukion pohjoispäässä, 
pitkillä sivuilla olivat Apollon 
ja Vespasianuksen temppelit ja 
Lareksen pyhättö. Myös 
tärkeimmät hallinnolliset 
rakennukset oli keskitetty 
Forumin reunoille. Lisäksi se oli 
kaupallinen keskus (ibid.). 

Kuva 6. Pompeijin forumin tunnelmaa vuonna 2002 
 

Forum Romanum muistutti rakenteeltaan Pompeijin forumia (kuvat 2 ja 6), vaikkei se 
ollutkaan niin säännöllisen muotoinen eikä kokonaan suljettu (Sitte 2001, 12). Tilaa sulkivat 
julkiset rakennukset ja aukion reunoille oli sijoitettu sitä koristavia monumentteja. Forumia 
voikin Sitten mukaan pitää kaupunkilaisten edustavana, kalustettuna juhlasalina (ibid.).  

Suomessa puukaupungeissa tapahtuneet tulipalot vaikuttivat kaupunkikuvan kehittymiseen. 
Arkkitehti C. L. Engel sai Turun palon jälkeen 1800-luvun alkupuoliskolla tehtäväkseen 
Turun uuden asemakaavan suunnittelemisen. Kaava muodostui myöhemmin normatiiviseksi 
tyypiksi (Nikula 1993, 73). Sen mukaisesti empireajan kadut olivat entistä leveämpiä ja 
osittain puuistutusten reunustamia. Pääkatuja ja aukioita reunustavien rakennusten piti olla 
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kivestä tehtyjä. Kaksikerroksiset puutalot kiellettiin. Toreista tuli kaupunkikuvan tärkeitä osia. 
Ne olivat agoroita, joihin saattoi liittyä myös stoa, kapea pylväskäytävällinen rakennus 
myyntikojuja varten. Näitä tiedetään olleen ainakin Turussa, Tampereella ja Oulussa. 

Arkkitehti Lars Sonck oli tutustunut Camillo Sitten teokseen ja kirjoitti voimakkaita 
vetoomuksia viihtyisämpien pikkukaupunkien rakentamisen puolesta 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Kirjoitukset aikaansaivat Suomen ensimmäisen asemakaavakilpailun järjestämisen 
Töölön alueelle 1898. Alkuaikoina kilpailuissa oli keskiaikaa ihannoivia ehdotuksia, mutta 
vähitellen siirryttiin klassisempiin malleihin Helsingin ensimmäisen asemakaava-arkkitehdin 
Bertel Jungin johdolla. Esikuvia haettiin toisaalta Italiasta, toisaalta Amerikasta. Ennakoitiin 
liikenteen kasvua ja siirryttiin suurkaupunkimaisempiin suunnitelmiin, joihin kuuluivat suorat 
bulevardit ja umpikorttelit. (ibid., 111-112, 121.)   

Camillo Sitte oli huomannut, että toiset aukiot aiheuttivat miellyttäviä tunnetiloja, toiset 
taas epämiellyttäviä (Sitte 2001). Hän ihmetteli, mistä se johtui. Kirjassaan hän pyrki 
analysoimaan aukioita ’taideteknisin keinoin’, voidakseen löytää sommittelukaavoja, joita 
noudattamalla uudetkin torit voisivat olla ’harmonisia ja aiheuttaa aisteja lumoavaa 
vaikutusta’ (ibid. 8). Tämä lienee ollut mahdoton tehtävä, mutta kirja tarjoaa silti 
mielenkiintoisen katsauksen yli sadan vuoden takaisiin näkymiin eteläisessä Euroopassa. On 
yllättävää, että Sitte oli jo tuolloin sitä mieltä, että ’vaunujen säilyttäminen aukioilla’ pilaa 
niiden tunnelman (ibid.).   

Kuva 7. Heidelberg ja Schneeberg, Saksa 2005 

Kesällä 2005 kuljin tätä työtä varten Camillo Sitten jalanjäljissä Etelä-Saksassa ja Pohjois-
Italiassa katsellen ja kuvaten erilaisia aukioita ja niiden liittymistä muuhun kaupunkitilaan. 
Samalla pyrin aistimaan, mikä on oleellista miellyttävässä aukiotunnelmassa. Pakko myöntää, 
että ’vaunujen säilyttäminen’ pilasi edelleen monta muuten kaunista paikkaa. Niiden 
mittakaava oli selvästi tarkoitettu jalankululle. Joissakin historiallisissa keskustoissa autot 
olikin siirretty kokonaan maanalaisiin autohalleihin. Liikenteen aiheuttama melukin häiritsee 
kaupunkitilasta nauttimista. Parhaat paikat olivatkin yleensä hiukan sivussa pääraiteista (kuvat 
7, 8 ja 9).  
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Kuva 8. Lindau ja Gernsbach, Saksa 2005 

Vesiaihe, tavalla tai toisella, oli edelleen tärkeä elementti. Eri tavoin muotoillusta tolpasta 
lähtevä, juomavedeksi tarkoitettu juokseva vesinoro oli hyvin tavallinen näky. Tällaisen 
tolpan päässä oli usein pyhimyspatsas. Oli myös kaupunkipuroja tai kapeita, matalia kouruja, 
joissa virtaava vesi raikasti kaupunki-ilmaa. Myös tavallisia suihkulähteitä näkyi paljon. 
Lämpimässä ilmastossa puiden luomat varjoisat levähdyspaikat olivat suosittuja. Aukiot ja 
pienet, katujen risteyksiin jääneet hukkatilatkin, näyttivät aina olevan jollakin tavoin 
’kalustettuja’.  

Vanhojen kaupunkien ulkotilat ovat syntyneet ja muokkautuneet useiden vuosisatojen 
aikana niin, ettei kokonaisuutta ole kukaan koskaan varsinaisesti suunnitellut. Kerralla 
suunniteltu ja rakennettu aukio onkin kaupunkisuunnittelussa uusi ilmiö (Cerver 2005, 110). 
Aukioiden käyttötarkoitus on myös 
edelleen muuttunut. Ne eivät ole enää 
seremoniallisia tapahtumapaikkoja, vaan 
ne pyritään luomaan viihtyisiksi tiloiksi, 
joissa ihmiset voivat oleskella ja tavata 
toisiaan (ibid.). Vaikuttavimpana 
tällaisena paikkana olen kokenut Tokio 
International Forumin Japanissa. 
Kahden korkean, modernin rakennuksen 
väliin jääneestä kiilamaisesta kuilusta on 
tehty viihtyisä kaupunkiolohuone 
istuttamalla se täyteen puita. Niiden 
lehvästöt muodostavat valoa siivilöivän 
holviston, joka madaltaa tilan ihmisen 
mittakaavaan sopivaksi. Ihmiset 
hakeutuivat sinne istuskelemaan tai vain 
kulkemaan sen läpi.   

 
Kuva 9. Freiburg, Saksa; Imst, 
Itävalta; Mals, Italia ja Heidelberg, 
Saksa 2005 
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Voisi sanoa, että toimintojen lisäksi myös torit ovat siirtyneet nykyisin osittain sisätiloihin. 
Mehän puhummekin kauppakeskusten ja risteilyalusten bulevardeista ja piazzoista. Suurissa 
toimistorakennuksissa kahvilat ja ravintolat sijoitetaan usein avonaisiin auloihin, joista voi 
seurata ympäristön tapahtumia. Tunnelma muistuttaa katukahvilaa. Foster and Partners’in 
suunnittelemassa 32-kerroksisessa Arag-toimistotornissa Düsseldorfissa mennään vielä 
pidemmälle. Rakennuksessa on neljä kahden kerroksen korkuista puutarhakerrosta, joissa 
puutarhalle on varattu kapean tornin toinen laita, työtiloille toinen (Das ARAG Hochhaus 
2001). Keskelle jää väljä liikennetila. Kasvikaistojen väleihin on sisustettu neljä 
oleskelualuetta, piazzaa, joissa työntekijät voivat istuskella, juoda kahvia, harrastaa 
taukojumppaa tai ihailla lattiaan saakka ulottuvien ikkunoiden tarjoamaa kaupunkinäkymää 
(kuva 10). 

Kuva 10. Aukioita sisätiloissa 

6.3  Agora Ristijärvellä 

Historiallisesta agorasta muodostui aina kaupungin keskipiste tai se syntyi keskipisteeseen. 
Ristijärvellä minulle esiteltiin kolme mahdollista Agoran sijoituspaikkaa. Yksi oli vähän 
syrjässä seniorien liikuntatalon vieressä, toinen pääraitin varressa Saukontien ja Aholantien 
risteyksessä ja kolmas Pyrylän talon paikka. Muitakin vaihtoehtoja on kunnassa ollut esillä. 
Pidin Saukontien tonttia ehdottomasti parhaana paikkana, jopa täydellisenä. Se on taajaman 
näkyvin kohta, koska maasto nousee loivasti sitä kohden molemmista suunnista 
lähestyttäessä. Sijainti on keskeinen liikenneväylän varressa. Ihmisten olisi helppo tulla 
kävellen tai autolla, siellä voisi myös käväistä ohimennen muita asioita hoitaessaan. Siitä 
voisi tulla ristijärveläisten yhteinen olohuone. Rakennus näkyisi kummastakin 
päälähestymissuunnasta. Siitä voisi valaistuksella tehostettuna muodostua talvella 
lämminhenkinen maamerkki. Rakennuksen toisesta kerroksesta avautuisivat järvinäköalat 
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sekä idän että pohjoisen suunnalta. Sijoituspaikasta johtuen siitä voisi mielestäni tehdä 
kaksikerroksisen, enintään kolmikerroksisen. Silloin se sulautuisi muun kylän mittakaavaan. 
Inhimillisen skaalan säilyttämiseksi rakennusmassaa pitäisi myös pyrkiä jakamaan. (kuva 11.) 

Kuva 11. Agoran sijoitusvaihtoehtoja Ristijärvellä 

6.3.1  Hankesuunnittelu 

Työni käsitti toimintakeskusrakennuksen hankesuunnitelman soveltuvin osin sekä 
luonnossuunnitteluvaiheen ehdotuspiirustukset. Hankkeen tarveselvitys oli tehty Ristijärven 
kunnan toimesta ja minulle tieto välittyi ohjausryhmäni, virkamieshaastattelun ja 
senioriakatemian tilaohjelman kautta. Ilkka Huovion laatimassa muistiossa oli alustavan 
tilasuunnitelman lisäksi kirjattu hänen tärkeinä pitämiään yleisiä periaatteita. Akatemian 
opiskeluympäristön tulisi olla väljä ja materiaalien sekä värien luonnonmukaisia. Lisäksi sen 
tulisi innostaa luovaan toimintaan. Käytetyn tekniikan pitäisi olla selkeää, integroitua ja 
informatiivista. Toiminnallisuuden selkeyteen on myös kiinnitettävä erityistä huomiota 
(Huovio 2005).  

6.3.2  Tilaohjelma 

Alustava tilatarvesuunnitelmani (8.11.2005) pohjautui senioriakatemian osalta professori 
Ilkka Huovion laatimaan, 5.10.2005 päivättyyn muistioon ’Senioriakatemian tilatarveohjelma 
Ristijärvellä’ (Huovio 2005). Agoran osalta suunnitelma pohjautui kesäkuun 21. päivänä 
Ristijärven käynnillä kehityspäällikkö Pekka Ojalehdolta ja projektipäällikkö Harri 
Heleniukselta saamaani informaatioon. Asioiden selkiinnyttyä tein korjatun version 9.12.2005 
ja vielä uuden 26.12.2005. Se on esitetty liitteessä samassa taulukossa ehdotuksen 
tilavertailun kanssa (liite 7). Tilatarvesuunnitelman yhteenlaskettu huoneala nousee 6300 
m2:iin. Kerrosala lähenisi siten arviolta 6950 m2:ä (10% lisäys) ja kaikille neljälle tontille 
sijoitettuna tehokkuusluvuksi tulisi e~0,7. Rakennus olisi kooltaan yli puolitoistakertainen 
nykyisen kaavan sallimaan kokoon verrattuna. 
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Tilojen välisiä yhteyskaavioita miettiessäni Agoran erityispiirre oli se, että lähes kaikkien 
tilojen yhteys aulatilaan olisi ollut suotavaa. Kaaviomaisesti tämä merkitsisi säteittäistä 
ratkaisua, jonka keskipisteessä aula sijaitsisi. Kapealla tontilla tällainen muoto ei onnistu, 
niinpä aulatila on ehdotuksessa venytetty galleriakäytäväksi. 

6.3.3  Rakennuspaikka 

Rakennuspaikkakeskusteluissa pohdimme kunnan edustajien kanssa myös sitä, pitäisikö 
Agoran ja akatemian sijaita samalla tontilla vai ei. Lähekkäisyydestä olisi paljon etua, koska 
osa tiloista voisi olla yhteisiä, esimerkiksi lounasravintola/kahvio, auditorio ja näyttelytilat. 
Näin pienen kunnan resurssit tulisivat parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Niinpä päätimme, 
että teen ehdotukseni yhteen paikkaan ja katsomme sitten, onko lopputulos tyydyttävä tai 
toivottava.  

Saukontieltä varattujen neljän tontin yhteenlaskettu pinta-ala on ~10 460 m2. Nykyisen 
kaavan mukainen tehokkuusluku e=0,40. Sen mukaan kerrosala olisi ~4180 m2. 
Ohjausryhmäni mukaan tonteille tehdään joka tapauksessa asemakaavamuutos, joten nykyisiä 
kaavamääräyksiä ei suunnittelussa tarvinnut ottaa huomioon.  

Rakennuspaikalla sijaitsee yksikerroksinen, parakkimainen entinen kaupparakennus, jossa 
nykyisin toimii työttömien työpaja ja kuntosali. Rakennus on tarkoitus purkaa ja siinä olevat 
toiminnot siirtää uuteen Agora-rakennukseen. 

6.4  Luonnossuunnittelu 

6.4.1   Lähtötiedot 

Tontista ei ole toistaiseksi käytettävissä digitaalista vektorikarttaa eikä niin ollen tarkkoja 
mittatietoja. Olen käyttänyt suunnitelmieni pohjana kunnasta saamaani skannattua 
pohjakarttaa, jonka olen skaalannut AutoCAD-tiedostossa likimain oikeaan kokoon. Pieniä 
mittavirheitä saattaa siis ilmetä.  

Tontin kulmapisteiden korkoja ei ole mitattu eikä katupiirustuksia ole saatavilla. 
Korkeuskäyrien perusteella näyttää siltä, että tontin keskellä on laakea kumpare (+151) ja 
maasto laskee joka suuntaan. Kaikki tontin pohjois- ja eteläpään kulmapisteet osuvat käyrien 
+149…+150 tuntumaan. Tästä syystä olen lähtenyt suunnitelmissani siitä olettamuksesta, että 
tontti on tasainen.  
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6.4.2  Erityisvaatimuksia 

Senioreille suunniteltavassa kohteessa on liikkumis- ja näkörajoitteisuus otettava aivan 
erityisesti huomioon tilojen mitoituksessa, orientoitavuudessa ja värien informatiivisyydessä.  

Tässä kohteessa erityistä on lisäksi tähtitorni. Tähtitornin sijoituspaikan valinta vaikuttaa 
voimakkaasti sen tulevaan käyttöarvoon. Sijoituksessa merkittäviä tekijöitä ovat mm. 
(Karttunen 2005, 106-109): 

 

•   Alueen ilmasto. Mitä kuivempi se on ja mitä enemmän selkeitä öitä on, sen parempi. 

•   Sijaintipaikka mahdollisimman korkealla, jolloin ilmakehän häiritsevyys vähenee. 

•   Paikan hyvä seeing. Seeing tarkoittaa ilmakehän väreilyä, joka haittaa kohteen 
yksityiskohtien erottamista. Pääsääntöisesti seeing paranee, kun yläpuolella olevan 
ilmakehän määrä vähenee. Siihen vaikuttavat kuitenkin myös muut seikat, kuten suuret 
lämpötilaerot. Observatoriot sijaitsevatkin yleensä syrjässä asutuksesta ja niiden 
kaukoputkitila on lämmittämätön. Nykyisin havainnointi tapahtuu tietokoneiden 
välityksellä, joten ihmistenkään lämpö ei enää häiritse näettävyyttä. Tarvitaan erillinen 
tutkimushuone.    

•   Sijainti mahdollisimman valottomassa paikassa. Kohteet eivät erotu vaaleaa taustaa 
vasten. 

•  Horisontin pitäisi näkyä joka suunnasta. 

•   Ihannepaikka olisi siis syrjäisellä seudulla vuoristossa (ibid. 107). Vuoristoa ei Suomesta 
löydy eivätkä sääolotkaan ole meillä erityisen otollisia. Suomessa on vuosittain vain 
muutamia kymmeniä kokonaan hyviä havainnointiöitä, osittain hyviä on sitten enemmän 
(ibid. 89).  

6.4.3   Tontinkäyttövaihtoehdot 

Tein kaiken kaikkiaan viisi tontinkäyttövaihtoehtoa ennen luonnosehdotuksen tekoa. 
Sijoituskaaviot ja aksonometriset piirrokset on tehty 1/500 –mittakaavassa ja kuvissa on 
esitetty myös rakentamisen vaiheistus. Sain vaihtoehdoista palautetta sekä ohjaajiltani että 
ohjausryhmältäni. 
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6.5  Vaihtoehtoiset periaateratkaisut  

6.5.1   Ensimmäinen sijoitussuunnitelma 15.11.2005 (liite 1) 

Ensimmäistä sijoitussuunnitelmaa tehdessäni oli yksi tärkeistä päämääristä saada suuri 
rakennusmassa sijoitetuksi tontille niin, ettei se näyttäisi liian massiiviselta pienten 
rakennusten keskellä. Keinoiksi valitsin rakennuksen suuntaamisen niin, ettei se näy 
kokonaan mistään suunnasta, ja massan jakamisen osiin. Toinen päämäärä oli saada 
siirtyminen julkisesta ulkotilasta puolijulkisen ulkotilan kautta sisätiloihin tapahtumaan 
mahdollisimman houkuttelevasti ja luontevasti.  

Ehdotuksessa on ulkotiloista tehty tilasarja. Katutilasta siirrytään välittävän pikkutorin ja 
portin kautta varsinaiselle pihalle. Rakennus reunustaa pihaa pohjoisen ja idän puolelta. 
Esteetön näköala avautuu etelään ja osittain länteen. Rakennukset reunustavat pihaa, joka 
kapenee kohti toista päätään. Aukion ”vetoisuuden” tunne vältetään, kun kadut eivät kulje 
samaan suuntaan näkemälinjojen kanssa, vaan liittyvät siihen vinoissa kulmissa (Sitte 2001, 
42). Ehdotuksen ”katuja” vastaavat sivunäkymät nivelkohtien läpi.  

Aukioilla ja pihoilla oli perinteisesti aina kaivo. Se oli yhtä elintärkeä etelän kuumuudessa 
kuin pohjoisessakin ja oli tarkoitettu sekä ihmisille että eläimille. Italian ja Saksan aukioilla 
kaivot ovat monin paikoin säilyneet, mutta usein ne on muutettu suihkulähteiksi. Ristijärven 
pihatorille voisi myös kuulua vesiaihe. Se voisi olla pitkänomainen, kapea ja matala 
kaupunkipuro, johon myös pintavedet johdettaisiin kivetyltä alueelta. Vesi imeytettäisiin 
maahan tontin eteläosassa.  

Aukioiden oleellinen viihtyisyystekijä on kasvillisuus; puut, pensaat ja kukkaistutukset. 
Senioriakatemian tilaohjelman yleisissä suunnitteluohjeissa painotettiin voimakkaasti 
esteettisiä arvoja. Ehdotuksessa pyritään aikaansaamaan puilla pihaan vihreä lehväholvisto. 
Ristijärven korkeudella sopivia puita voisivat olla metsälehmus tai haapa. Talvella puiden 
mustat oksistot muodostaisivat lumipeitteensä kanssa pihan ylle graafisen verkoston. Aulan 
pohjoispuolelle on esitetty pientä intiimiä katselupuutarhaa. Se olisi muurin ympäröimä, 
tunnelmavalaistu ja muodostuisi kauniista esineistä ja/tai kasveista. Se voisi olla 
japanilaistyyppinen havupuineen ja kiviasetelmineen.  

 

Palaute: 

•  Voin ottaa käyttöön myös kaksi alempaa pientä tonttia. 

•  Autopaikoitus maan pinnalle. 

•  Pitäisi tutkia ’henkisen agoran’ ilmentymistä suunnittelussa. 

•  Pitää miettiä, olisivatko vain Agora ja asuminen tällä tontilla ja olisiko senioriakatemia 
liikuntahallin yhteydessä. 
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•  Agora ja asunnot ovat suunnitelman ydin. Halutaanko lisätä akatemia? Vaiheistus? 

•  Agoralla ja akatemialla voi olla myös yhteisiä toimintoja ja tiloja: ravintola, auditorio ja 
näyttelytilat. 

•  Asuntoja 15-20 kpl, kooltaan 56-60 m2.  

•  Enintään kolmekerroksisia rakennuksia. 

•  Pihajärjestelyjä pidettiin hyvinä. 

6.5.2  Toinen sijoitussuunnitelma 15.12.2005 (liite 2) 

Tässä luonnoksessa on palautteen mukaisesti otettu suunnitteluun mukaan kaksi pientä tonttia 
edellisten eteläpuolelta. Ulkotilojen rytmittämistä on pyritty jatkamaan edellisen luonnoksen 
tapaan. Etelästä viitostieltä tultaessa on vastassa pihatilan ’avoin syli’, ylempänä Agoran 
massa (erityisesti sen galleriakäytävä) kääntyy ’katsomaan’ keskustaan pääraitin suuntaisesti. 
Asunto-osa on siirretty omaksi rakennuksekseen hieman erilleen muista. Sen katutasossa on 
liiketiloja. Asuintalo muodostaa paikoitusaluetta ja pihatoria yhdistävän portin. Kaikki 
autopaikat on siirretty maanpinnalle. 

 

Agora-työryhmän palautteen tärkeimpiä kohtia luettelomaisesti: 

•  Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin ilmeisesti Agora ja asunnot, mielellään samaan 
rakennukseen. 

•  Tontit 1 ja 2 ovat jo kunnan omistuksessa, joten ensimmäinen vaihe tulee sijoittaa niille. 

•  Jatkoa voidaan suunnitella tonteille 3 + 4 ja/tai 5 + 6, jotka voivat myöhemmin tulla 
käytettäviksi. 

•  Sisäyhteyksiä suositaan. 

•  Kellariin sijoitettavaa autohallia ehdotettiin (lämmin säilytys, sisäyhteys hissillä 
asuntoihin -> luxusta). 

•  Työryhmä päätyi kolmikerroksiseen ratkaisuun, koska hissi tarvitaan kuitenkin ja 
maisema näkyy kunnolla vasta kolmannesta kerroksesta. Rakennusoikeuden kasvamista 
ei pidetty pahana. Kadun toiselle puolelle suunnitellun terveyskeskuksen massasta on 
myös tulossa melko iso. 

•  Agoran yhteyteen pitäisi sijoittaa ennen esitettyjen tilojen lisäksi nuorten ja naisten 
työpaja sekä kirpputori (~200m2, katutasossa) ja voimailusali (~80m2), jotka sijaitseva 
tällä hetkellä tontilla olevassa, purkutuomion saaneessa talossa. Työpajan tuotteille 
järjestetään pieni myyntipiste. 

•  Pienliikkeitä; esim. suutari, pienkonekorjaus. 

•  Aulasta pitäisi olla sisäyhteys liiketiloihin. 



86 

•  Kunnan nykyinen kirjasto ja palvelupiste on syytä säilyttää. Akatemian yhteyteen tulisi 
sen oma kirjasto. 

•  Tähtitorni halutaan jo ensimmäiseen vaiheeseen. Tosin laitteisto hankittaisiin ilmeisesti 
vasta Akatemian toimesta. Tila sijoitetaan kolmanteen kerrokseen ja se toimisi myös 
maisema-, kokous- ja juhlatilana. Saunaosasto (pieni ja iso sauna) takkahuoneineen 
sijoitetaan sen välittömään läheisyyteen. Saunat ovat asukkaiden ja tilaisuuksien 
käytössä.  

•  Irtaimistovarasto tarvitaan, voisi olla väestönsuojassa. 

•  Kunnassa on kaukolämpöä saatavilla. 

•  Asunnoissa voisi olla lasitetut parvekkeet. 

•  Pihlaja koetaan ristijärveläiseksi puuksi. 

•  Ulkoalueiden talvihoitoon tulee kiinnittää huomiota. 

•  Luonnosten ulkotilasarjaa pidettiin hyvänä, samoin näkymiä kummastakin suunnasta. 

 

Samana päivänä (15.12.05) Akatemian tilaohjelman laatinut professori Ilkka Huovio ilmoitti, 
että tekemäni Akatemian tilojen jako vaiheisiin 1 ja 2 (9.12.2005, Akatemian osalta samat 
luvut kuin 15.12.2005) on hänen puolestaan ok.  

6.5.3  Kolmas sijoitussuunnitelma 26.12.2005                                    

vaihtoehdot A ja B (liitteet 3 ja 4) 

Rakennukset on sijoitettu niin, että pääkadun varteen muodostuu erilaisten ulkotilojen sarja. 
A-vaihtoehdossa (liite 3) tilat ovat: pysäköintialue, istutusalue, toimintatori ja puiden 
holvaama piha. B-vaihtoehdossa (liite 4) kadun varteen jäävät vain tori ja piha. Pysäköinti- ja 
istutusalueet ovat koillisosassa. Pidän itse A-vaihtoehtoa parempana. Bussi- ja taxipisteestä on 
katettu reitti sisäänkäynneille. Luonnosten huonealat ovat vähän suurempia kuin 
tilataulukossa.  

6.5.3.1  Agora 

Tilat on jaoteltu muuten samaan tapaan, kuin edellisessäkin luonnoksessani, mutta nyt 
ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu muutamia galleriaan avautuvia liikkeitä. Kerhotilat 
ovat asunto-osassa. Galleria on kahden kerroksen korkuinen ja toisen kerroksen 
toimistokäytävä avautuu siihen tilaan. Hissiyhteys toimistoihin hoituu sillalla aulan yli. 
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Parvekkeellinen tähtitorni sijoittuu neljänteen kerrokseen maisematilan yläpuolelle 
nivelkohtaan. Se on kylmää tilaa. Yhteys viereisestä porrashuoneesta. Kolmannen kerroksen 
maisematila avautuu pohjoiseen ja itään, joissa suunnissa on järvinäkymät (ja revontulia). 
Siinä on parveke.  

Autohalli sijoittuu tässä luonnoksessa Agoran alle. Sitä pitäisi levittää n. 7 metriä myös 
pihan alle sisäänkäynnin kohdalle, jotta autopaikat voi sijoittaa järkevästi. Halliin mahtuisi n. 
20 autopaikkaa. 

6.5.3.2  Asunto-osa 

Koska sisäyhteydet halutaan mielellään kaikkiin tiloihin, päädyin ehdottamaan 
huoneistohotellityyppistä ratkaisua asunto-osaan. Se linkittyisi Agoraan yhteisen 
sisääntuloaulan avulla. Aulassa olisi reception/info/myyntipiste/lounaskahvila. Molemmat 
voisivat käyttää samaa hissiä. Maantasokerrokseen, josta läpikulku Akatemiaan tapahtuisi, 
sijoittuisivat julkisemmat toiminnot, kuten työpaja, voimailusali, palveluliikkeitä, kerhotiloja 
yms. Asunnot olisivat toisessa ja kolmannessa kerroksessa.   

6.5.3.3   Senioriakatemia 

Olen ehdottanut tässä, että toisen vaiheen laajennuksiin olisi sisäyhteys vain toisesta ja 
kolmannesta kerroksesta. Jos se tuntuu turhan hankalalta, voi tontin läpiajon tietysti 
katkaistakin ja huoltoajon ajaa kahdesta suunnasta. Kääntymistilaa vaan on niukanlaisesti. 
Kumpi vaihtoehto tuntuu paremmalta? Siltaosaan voisi sijoittaa myös opetustiloja -> rakennus 
lyhenisi. 

6.5.3.4  Päätelmiä & kysymyksiä 

Kuten luonnoksista huomataan, vaiheittain rakentaminen tuottaa paljon porrashuoneita. 
Pitkänomainen tontti voimistaa vaikutusta. 

Olen yrittänyt minimoida hissien määrän. Siitä taas seuraa käyttäjille pitkähköjä 
vaakasiirtymiä. Pitäisikö hissejä lisätä? Tarvitaan ainakin selkeät opasteet, ettei tulisi turhaa 
kävelyä.  
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6.5.3.5  Palaute  

Agora-työryhmältä: 

•  Asunto-osa sijoitettava agoran paikalle ylös (parhaat näkymät). 

•  Agora sijoitetaan keskelle, sitten akatemia. 

•  Asuntoja voi olla kolmessakin kerroksessa. 

•  Ei suunnitelmia tonteille 5 ja 6. 

•  Toivotaan aksonometristä havainnekuvaa. 

•  Yhteispalvelupiste halutaankin siirtää agoraan. 

•  Piha-alueesta toivottiin avarampaa kokonaisuutta. 

•  Aulatilojen vähentäminen. 

•  Lounaskahvilan koko? 

•  Voisiko takka- ja neuvottelutilan yhdistää? 

 

Ohjaajilta: 

•  Akatemian 2. vaihe suoraan 1. vaiheen jatkoksi. 

•  Torin luonteeseen kiinnitettävä huomiota; onko yksityinen vai julkinen, mikä käyttö. 

•  Sisäänkäyntien suhde katutilaan? 

6.5.4   Neljäs sijoitussuunnitelma 1.3.2006 (liite 5) 

Olen hakenut vielä rakennuksen muotoa ja sijaintia oheisissa luonnoksissa. Pohjien 
suunnittelu on siksi vielä ihan alussa ja viitteellistä. Koska suunnitelmat elävät koko ajan, 
poikkeavat luonnosten huonealat jonkin verran tilataulukon aloista.  

Olen paneutunut agoran luonteeseen aukiotilana toistaiseksi lähinnä visuaalisesti yrittäen 
omaksua työtäni varten sen syvintä olemusta. Mikä tekee toisesta aukiosta viihtyisän, toisesta 
ei?  

Olen pyrkinyt tekemään Agorasta Ristijärven keskustaajaman ytimen. Polveileva rakennus 
kuvastaa rakennusryhmää, joka rajaa toria toiselta puolelta. Läpinäkyvät lasiset porrashuoneet 
ja aulat kuvastavat sivukatunäkymiä. Kiveyksellä kasvavat puut luovat kaariholveja, joiden 
kautta siirrytään sisälle rakennukseen. Varsinkin senioriakatemian ohjeistuksessa on 
painotettu rakennuksen visuaalisen ilmeen ja miellyttävän ilmapiirin tärkeyttä. Tunnelman 
luomisessa painotetaan pehmeitä arvoja ja luonnonmukaisuutta. 
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6.5.4.1   Agora 

Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu muutamia galleriaan avautuvia liikkeitä. Kerhotilat 
ovat toisessa kerroksessa. Galleria on kahden kerroksen korkuinen ja toisen kerroksen 
toimistokäytävä avautuu siihen tilaan.  

Parvekkeellinen tähtitorni sijoittuu neljänteen kerrokseen maisematilan yläpuolelle 
nivelkohtaan. Se on kylmää tilaa, jonne muodostetaan esteetön yhteys viereisestä 
porrashuoneesta. 

Kolmannen kerroksen maisematila avautuu pohjoiseen ja itään.  

Autohalli sijoittuu tässä luonnoksessa Agoran ja asuinosan alle. Halliin mahtuu n. 25 
autopaikkaa. 

6.5.4.2  Asunto-osa 

Asunto-osa linkittyisi Agoraan yhteisen sisääntuloaulan avulla. Aulassa olisi reception 
/palvelupiste/info/myyntipiste/lounaskahvila. Ensimmäisessä kerroksessa on asukkaiden 
yhteinen olohuone sohvaryhmineen, nettiyhteys yms. Asunto-osalle järjestettäisiin oma hissi 
autohallista. Saunaosasto on sijoitettu kolmanteen kerrokseen.  

6.5.4.3   Senioriakatemia 

Molemmat vaiheet ovat kolmikerroksisia. Työpajat ovat takana, mahdollisuus järjestää 
ulkoyhteys. Opetustilat ovat pihan puolella. 

6.5.5   Viides sijoitussuunnitelma 13.3.2006 (liite 6) 

Luonnos on paljolti edellisen kaltainen. Tilojen mitat ovat tarkentuneet ja aiheuttaneet 
massoihin pieniä muutoksia. Palaute: 

•  On syytä tehdä rakeisuustarkastelu Ristijärvestä. 

•  Agoraideaa pitäisi viedä talon sisään. 

•  Asukkaille olisi hyvä saada oma piha. 

•  Pitäisi miettiä, minkälainen kadunpäätenäkymästä tulee. 

•  Minne kauppatori? 

•  Torien erottaminen toisistaan. 

•  Tontti vaikuttaa liian pieneltä. 
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6.6  Kyläkuvan tarkastelu 

Ristijärven kunnan keskustaajaman julkiset rakennukset ovat yleensä kaksikerroksisia, koulun 
toinen siipi on kolmekerroksinen. Lähes kaikki julkiset rakennukset sijaitsevat pääraitin 
varressa, sen molemmin puolin. Koulu ja uusi liikuntatalo ovat vähän sivummassa. Päätien 
varressa sijaitseva Agoran tontti sopii hyvin tähän kuvioon. Jos rakennuksessa tulisi olemaan 
kaksi- ja kolmikerroksisia osia, se sopeutuisi muuhun rakennuskantaan, varsinkin kun 
vastapäistä terveyskeskusta ollaan laajentamassa. Kyseenalaiseksi jää rakennuskompleksin 
laajuus. Onko se liikaa tälle paikalle? Olen etsinyt vastausta rakeisuuskarttojen avulla. Kartat 
ovat seuraavilla sivuilla.  

6.6.1.1  Rakeisuuskartta 1 

Kartassa on esitetty luonnosehdotuksen rakennusmassa, jossa pohjoisessa oleva asuntosiipi on 
kolmikerroksinen, Agora-osa keskellä enimmäkseen kaksikerroksinen ja akatemia eteläpäässä 
kolmikerroksinen. Muoto on samantyylinen kuin laajennetulla terveyskeskuksella, koko vain 
suurempi. 

6.6.1.2   Rakeisuuskartta 2 

Tässä olen kääntänyt akatemian massaa niin, että kadun varteen muodostuu vain yksi piha-
aukio. Agoralla ja Akatemialla voisi silloin olla yhteinen sisääntuloaula. Toisaalta tässä tulee 
massiivisempi osa kadun varteen kuin edellisessä vaihtoehdossa. 

6.6.1.3  Rakeisuuskartta 3 

Kartassa on esitetty vain asunto-osa ja Agora. Akatemia rakennettaisiin tässä vaihtoehdossa 
muualle, esimerkiksi urheilukentän, liikuntatalon ja koulun väliseen kolmioon.    

6.6.1.4   Rakeisuuskartta 4 

Rakennusmassojen vertailun helpottamiseksi olen tässä kartassa sijoittanut koulun massan 
Agoran ääriviivojen sisään. Agoran tapaan koulussakin toinen siipi on kaksi- ja toinen 
kolmikerroksinen. 

Minusta kaikkien toimintojen sijoittaminen tälle samalle tontille ei rakeisuuskarttojen 
perusteella vaikuta hyvältä ratkaisulta. Rakennuksesta tulisi liian massiivinen pieneen 
taajamaan. Toimintojen jakaminen kahteen pisteeseen vaikeuttaisi tietysti tilojen yhteiskäytön 
hyödyntämistä ja sisäyhteydet menetettäisiin. Toisaalta etäisyydet taajamassa ovat aika 
lyhyitä ja esimerkiksi ruokailemaan mentäessä tulisi päiväkävely hoidetuksi samalla. 
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6.7  



6.8  Luonnosehdotus 

Luonnosehdotus käsittää Agoran ja asunto-osan. Ne on sijoitettu kolmelle tontille, joiden 
yhteinen pinta-ala on noin 9392 m2. Ehdotuksen kerrosalaksi tuli noin 5350 m2. Näistä 
laskemalla tonttitehokkuusluvuksi tulisi e=0,57.  

Alustava asemapiirros on esitetty liitteessä 8. Periaateratkaisu on esitetty pohja-, leikkaus- 
ja julkisivukaavioin (liitteet 10 ja 11). Asunnon sisustettavuudesta on tehty kolme erilaista 
vaihtoehtoa. Havainnekuvat täydentävät kaavioita (liite 12). Aksonometrisen piirustuksen 
katselusuunta on etelästä, perspektiivikuva esittää Agora-rakennuksen sisäänkäynnin kohtaa 
kadulta nähtynä.  

Agoran pihaksi on esitetty tapaamistoria, jossa voidaan oleskella, viihtyä ja tavata tuttuja. 
Metsälehmukset muodostavat miellyttävän, puolivirallisen ulko-olohuoneen. Samalla ne 
toimivat puskurina rakennuksen edessä häivyttäen sen massaa näkyvistä. Suihkulähde tai 
kaupunkipuro voisi lisätä viihtyisyyttä ja tarjota visuaalisen elämyksen. Pergolakäytävät 
pihlajariveineen suojaavat pihaa kadun suuntaan, mutta eivät muodosta liian torjuvaa 
näköestettä. Huolto- ja pelastustie kiertää talon takaa. Tässä pohjaratkaisussa rakennus ei 
muodosta kadulle päätettä lännestä tultaessa, vaan näkymä puiden välistä sen ohi säilyy.  

Rakennukset ovat tasakattoisia, betonirunkoisia ja ulkoverhouksena on paikalla muurattu 
tiili, joka rapataan valkoisella kuultorappauksella. Asuntojen parvekkeet lasitetaan. Kaiteissa 
ja joissakin ikkunoiden umpiosissa voidaan käyttää värejä piristämään kokonaisuutta. Agoran 
ikkunoiden puiset aurinkosuojasäleiköt ovat lämpimän puun värisiä.  

Luonnosehdotuksessa ensimmäisenä rakennettava asunto-osa on sijoitettu tontin 
pohjoisosaan, josta on parhaat näkymät järvelle ja kyläraitille. Jos asunnoista tulee 
omistusasuntoja, voitaisiin ne rakentaa loft-tyyppisesti, jolloin kylpyhuone ja hormipaketit 
olisivat valmiina ja muu osa voitaisiin toteuttaa asukkaan toiveiden mukaan. Olen esittänyt 
kolme erilaista tapaa sijoittaa muut toiminnot. Asuntosiiven jokaisesta kerroksesta on sisäinen 
yhteys Agoraan. 

Liittymäkohdan kahteen ensimmäiseen kerrokseen olen sijoittanut asukkaiden olohuoneen, 
jota muutkin kävijät voivat käyttää lehtien lukuun ja nettiyhteyksiensä hoitamiseen. 
Kolmannen kerroksen vastaavassa kohdassa on sauna, johon saadaan supisuomalaiseen 
tapaan järvinäköala. Muutoslupavaiheessa pitäisi harkita, kannattaisiko asunto-osalle 
muodostaa oma tontti - varsinkin, jos asunnoista tulee omistusasuntoja. Se voisi olla 
hallinnollisesti yksinkertaisempaa.  

Agoran sydän on pitkänomainen galleriakäytävä. Se on rakennuksen sisäinen bulevardi- ja 
piazza-verkosto, joka toimii näyttely- ja tapahtumatilana. Toisen kerroksen tilat avautuvat 
lasiseinän välityksellä parvekekäytävään ja galleriaan. Auditorioon päästään pyörätuolilla 
sekä edestä että takaa. Agoran kellarissa on autohalli 36 autolle. Ne riittänevät ainakin 
asukkaille ja vakinaiselle henkilökunnalle. Maanpäällisiä autopaikkoja on 44 kpl. 
Saattoliikenteelle on varattu tila kadun varresta. Suuremmille tilaisuuksille paikoitustilaa 
pitänee lainata torilta.  
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Tähtitornin sijoittaminen Agoran katolle ei ole havainnoinnin kannalta hyvä ratkaisu. 
Paikassa on liikaa hajavaloja ja rakennus itsessään tuottaa lämpöä, joka häiritsee seeingiä.  
Akatemian läheisyydessä ja hissillä saavutettavana paikkana sillä on tosin omat etunsakin. 
Kaukoputkea voisi käyttää rutiininomaisempiin tehtäviin ja harjoittelutarkoituksiin sekä 
järjestää yleisönäytäntöjä (Karttunen 2005, 107-108). Tieteellistä havainnointia varten löytyisi 
Ristijärven Saukkovaaran laelta luultavasti paljon parempi paikka. Sitäkin mahdollisuutta 
kannattaa harkita.  

Akatemia sijoitetaan muualle, esimerkiksi uuden liikuntatalon viereen. 

6.8.1  Suunnittelutavoitteiden toteutuminen ehdotuksessa 

Viimeisin tilaohjelma (26.12.2005) on pohjana ehdotuksen pohjapiirustuskaavioista tehdylle 
huonealojen vertailulle, katso liite 7. Vertailusta näkyy, että kokonaispinta-ala on kasvanut ja 
joidenkin yksittäisten tilojen kohdalla muutokset ovat todella huomattavia. Tähän on kaksi 
perussyytä; tilaohjelmaa tehdessäni alimitoitin tilatarvearvion ja toisaalta pohjaratkaisuja 
miettiessäni ohjelman mukaisista aloista poikkeaminen oli joissakin kohdissa perusteltua.  

Käytävä- ja aulatilat ovat kautta linjan suurempia kuin ohjelmassa. Olen 
tarkoituksellisestikin kasvattanut tätä alaa. Nyt rakennuksen kaikki osat yhdistyvät väljästi 
toisiinsa. Sisällä on helppo suunnistaa ja tila laajenee aina välillä väljiksi seurustelu- ja 
kokoontumispaikoiksi. Luonnonvaloa saadaan sisään runsaasti. Uskoisin, että nämä ovat 
tällaisessa rakennuksessa tärkeitä viihtyvyystekijöitä. Ratkaisu lisää myös muuntelun ja 
tilapäiskäytön mahdollisuuksia.  

Ehdotuksessa on 24 asuntoa ja kolme kerrosta, tilaohjelmassa oli vain 16 asuntoa ja kaksi 
kerrosta. Se on aiheuttanut pinta-alan lisäystä. Nykyisten määräystenkin mukaan, ja erityisesti 
tällaisessa rakennuksessa, on esteettömyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Joissakin 
kohdissa mitoitus ylittää vaaditun minimin käyttömukavuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi 
kaikki yleisötilojen käytävät ovat vähintään kaksi metriä leveitä ja inva-WC on jokaisessa 
WC-yksikössä. 

En ole sijoittanut taksitilaa fyysisesti tähän rakennukseen, koska se ei ole mielestäni 
tarpeen näin pienellä paikkakunnalla. Taksin puhelinpäivystys voisi kyllä olla siellä. 

Maanpinnalla näkyvän rakennuksen koon minimoimiseksi kellari on otettu kokonaan 
käyttöön. IV-konehuoneet ja muut tekniset tilat on sijoitettu sinne. Olen piirtänyt 
kummallekin rakennusvaiheelle oman IV-konehuoneen ja väestönsuojatilan.  

Kerhohuoneita on enemmän kuin ohjelmassa, mutta ne voivat olla monitoimihuoneita ja 
niiden käyttö voi muuntua kysynnän mukaan, esimerkiksi vuokrattavaksi työpajatilaksi. 
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6.9  Loppusanat 

Lukiessani akatemiamuistiota ensimmäistä kertaa, silmäni levähtivät auki tähtitornin 
kohdalla. Enkä taida olla ainut, jolle näin on käynyt. Mutta myöhemmin olen ihastunut 
ajatukseen. Mikä voisi olla avaruustähtitiedettä kiehtovampi opiskelun aihe senioreille, joilla 
on aikaa paneutua opiskeluunsa toden teolla? Heillä voisi olla uudenlainen vapaus, 
kiireettömiä keskusteluhetkiä maailmankaikkeuden peruskysymyksistä ja kuitenkin 
viimeisimmän tekniikan avulla yhteys kaikkialle maailmaan. Avaruustähtitieteen professori 
Esko Valtaoja on kirjoittanut, että ’vain suureen maailmankaikkeuteen mahtuu suuria 
ajatuksia, kuten muutos ja kehitys’ (Valtaoja 2001, 9). Ehkä me voisimme olla 
innovatiivisempiä, jos suuntaisimme katseemme vähän kauemmas itsestämme, vaikka sitten 
kaukoputken välityksellä.   

Ristijärveläiset katsovat Agora-projektissaan rohkeasti kauas tulevaisuuteen. Toivotan 
heille menestystä visionsa toteuttamisessa.  

Lähteet 

Braun, Hardo ja Grömling, Dieter, 2005. Research and Technology Buildings. Birkhäuser, Basel, Sveitsi.  

Cerver, Francisco Asensio, 2005. Arkkitehtuuriatlas. Könemann, Saksa. 

Das ARAG Hochhaus – The ARAG Tower, 2001. Steidl, Göttingen.  

Gabucci, Ada ja Rinaldi, Giovanni, 2000. Guide to Ancient Rome. Electra, Venetsia. 

Huovio, Ilkka, 2005. Senioriakatemian tilatarveohjelma Ristijärvellä. Muistio 5.10.2005. 

Karttunen, Hannu, 2005. Tähdet ja maailmankaikkeus. Otava, Helsinki. 

Logiadou-Platonos, S. ja Marinatos Nanno, 1984. Crete. D. & I. Mathioulakis, Ateena. 

Myllylä, Mari, 2005. Lähiympäristön nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet, TSA. Oulun yliopisto, 
syventävien opintojen työ, Oulu.  

Nikula, Riitta, 1993. Rakennettu maisema, Suomen arkkitehtuurin vuosisadat. Otava, Helsinki. 

Pompeii and the Villa of the Mysteries, 2001. Plurigraf, Narni. 

RT-kortti 10-10576, 1995. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennustietosäätiö, Helsinki. 

Ruonala, Pauliina, 2005. Ristijärven kunta – Katsaus kunnan kehitykseen vuosina 1990-2004. Oulun yliopisto, 
harjoitustyömoniste, Oulu.  

Sitte, Camillo, 2001. Kaupunkirakentamisen taide. Kustantajat Sarmala Oy / Rakennusalan kustantajat RAK, 
Helsinki.  

Turpeinen, Oiva; Arffman, Kaarlo ja Oikarinen, Eero, 2004. Ristijärven historia. Ristijärven kunta, Ristijärven 
seurakunta, Ristijärvi.  

Valtaoja, Esko, 2001. Kotona maailmankaikkeudessa. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Ursan julkaisuja 80, 
Helsinki. 



96 

Sähköiset lähteet 

Kujala, Tuire, 1999. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu nykypäivän rakennushankkeessa - esiselvitys. Engel, 
Helsinki. Saatavilla www-muodossa: 

<URL:http://www.rakli.fi/attachements/2005-08-16T13-28-3545.pdf>  

<URL:http://plato-dialogues.org/tools/agora.htm>. Map of the Agora of Athens on Socrates and Plato’s time. 
Päivitetty 27.12.1998 [viitattu 23.04.2006] 

<URL:http:www.ristijarvi.fi/>. Ristijärven kunta – Tervetuloa! Päivitetty 21.10.2005 [viitattu 25.10.2005].  

<URL:http:www.seniorpolis.com/index.php?id=8_37&la=fi>. Senioriakatemia. Päivitetty 15.09.2005 [viitattu 
24.10.2005]. 

<URL:http:www.seniorpolis.com/>. Seniorpolis. Päivitetty 25.10.2005 [viitattu 25.10.2005] 

Haastattelut 

Ojalehto, Pekka. Haastattelu. Ristijärvi, 21.06.2005. 

Kuvalähteet 

Kuvat ovat kirjoittajan ottamia, ellei toisin ole mainittu. 

Liitteet 

Liite   1:  Ensimmäinen sijoitussuunnitelma 15.11.2005 

Liite   2: Toinen sijoitussuunnitelma 15.12.005 

Liite   3: Kolmas sijoitussuunnitelma 26.12.2005, vaihtoehto A 

Liite   4: Kolmas sijoitussuunnitelma 26.12.2005, vaihtoehto B 

Liite   5:  Neljäs sijoitussuunnitelma 01.03.2006 

Liite   6: Viides sijoitussuunnitelma 13.03.2006 

Liite   7: Tilaohjelmavertailu 

Liite   8: Luonnosehdotus; alustava asemapiirros 

Liite   9: Luonnosehdotus; pohjakaavioita 

Liite 10: Luonnosehdotus; pohjakaavioita 

Liite 11: Luonnosehdotus; leikkaus- ja julkisivukaavioita 

Liite 12: Luonnosehdotus; havainnekuvia





 Liitteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 

 
 

Liite 1. Marja Kuparinen / ensimmäinen sijoitussuunnitelma 15.11.2005



Liite   2: Marja Kuparinen / toinen sijoitussuunnitelma 15.12.005



 
Liite 3: Marja Kuparinen / kolmas sijoitussuunnitelma 26.12.2005, vaihtoehto 



 
 

Liite 4: kolmas sijoitussuunnitelma 26.12.2005, vaihtoehto B



 
Liite 5: neljäs sijoitussuunnitelma 01.03.2006 



104 

 

 
 

Liite 6: viides sijoitussuunnitelma 13.03.2006 
 

 
 



105 

 

 
Liite 7: Tilaohjelmavertailu 

 



106 

 



107 

 
 
 



108 

 
 

 
Liite 8: Luonnosehdotus; alustava asemapiirros 
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      LIITE 13 
Osoitelähde: 
Väestötietojärjestelmä 
Kajaanin maistraatti 
PL 221 
87101 Kajaani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa Ristijärven asukkaiden näkemyksistä asuinympäristöstään. Näin 
luodaan taustaa alueen kehittämiselle ja maankäytön suunnittelulle kestävän kehityksen 
näkökulmasta. Pyydämme taloutenne jonkun 18 vuotta täyttäneen vastaamaan kyselyyn 
mahdollisimman huolellisesti ja kattavasti sekä palauttamaan lomakkeen tässä samassa kirjekuoressa, 
missä se on toimitettu. Vastauksen viimeinen postituspäivä on perjantai 15.7.2005. 
 
Kysely on osa Oulun yliopiston monitieteistä tutkimushanketta Ekotehokkuus supistuvissa ja 
kasvavissa taajamissa (EkoSuKaT). Hankkeen tutkimuskohteina on kuusi kasvavaa tai supistuvaa 
taajamaa Oulun seudun (Liminka, Oulunsalo, Tyrnävä) ja Kainuun (Kajaani, Suomussalmi ja 
Ristijärvi) kunnissa. Tutkimushankkeessa on mukana arkkitehtuurin, suunnittelumaantieteen, 
sosiologian ja kasvatustieteen tutkijoita ja opiskelijoita, ja se toteutetaan yhteistyössä Ristijärven ja 
muiden kohdekuntien kanssa. 
 
Kysely jaetaan Ristijärven kaikkiin kotitalouksiin väestötietojärjestelmästä saatujen osoitetietojen 
perusteella niin, että kysely on lähetetty talouden vanhimman asukkaan nimellä. Kyselyyn voi 
kuitenkin vastata taloudestanne kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Tiedot käsittelemme 
luottamuksellisesti. Tulokset esitetään etupäässä tilastoina, taulukoina ja kuvioina, eivätkä 
yksittäisten vastaajien tiedot ole tunnistettavissa. 
 
 
 
Oulussa 9.6.2005 
 
 
___________________________ 
 
Helka-Liisa Hentilä      
Professori 
EkoSuKaT -projektin vastuullinen johtaja 
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
Arkkitehtuurin osasto 
Oulun yliopisto 
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Vastaa kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaavan vaihtoehdon numero tai sanallisesti, 
milloin sitä varten on varattu tila. Mikäli haluat vastata laajemmin tai antaa muita lisätietoja, kirjoita 
ne lomakkeen takasivulle tai erilliselle paperille, jonka voit palauttaa vastauskuoressa. Vastaa vain 
yhteen vaihtoehtoon ellei kysymyksessä erikseen mainita rengastettavaksi useampia vaihtoehtoja. 
 
 

I TAUSTATIEDOT 
 
 
1. Sukupuolesi   1 Nainen 
    2 Mies 
 
2. Ikäsi ______ vuotta 
 
3. Koulutuksesi          1 Kansakoulu  

2 Peruskoulu tai keskikoulu 
3 Ylioppilastutkinto  
4 Yliopistollinen tutkinto  
 

4. Ammattiryhmäsi   1 Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja 
   2 Ylempi toimihenkilö 
   3 Alempi toimihenkilö 

4 Työntekijä   
   5 Eläkeläinen 
   6 Opiskelija  
   7 Maanviljelijä  

8 Jokin muu, mikä? ____________________________ 
       
5. Jos käyt töissä tai opiskelet, missä nykyinen työ- tai opiskelupaikkasi sijaitsee? 
 

1 Ristijärvellä 
2 Kajaanissa 
3 Paltamossa 
4 Muualla, missä? _____________________________ 

 
6. Toimeentulosi on mielestäsi  1 Hyvä 
    2 Kohtalainen 
    3 Huono 
    4 En osaa sanoa 
 
7. Taloutesi koko on _____ aikuista, _____ alle 7-vuotiasta, _____ 7-12 -vuotiasta ja _____ 13-18 -vuotiasta.
 
8. Millä alueella Ristijärvellä asut? ________________________________________________________ 
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II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 

a)                           1 Toimiva maanviljelystila 
   2 Entinen maanviljelystila 

3 Muu omakotitalo 
4 Rivitalo 
5 Kerrostalo 
 

b) Huoneiden määrä ______ h + k/kk  
      Asunnon koko ______ m2 (asuinhuoneiston pinta-ala, jos tiedossa) 
 
c) Sauna 1 ei ole  
  2 on  a) sähkölämmitteinen   b) puulämmitteinen 
 
d)   Asuinrakennuksesi rakennusvuosi ______ (mikäli et tiedä, merkitse arvio sulkuihin) 

          
   e)   Asumismuotosi 1 Omistusasunto 

2 Vuokra-asunto 
3 Muu, mikä? __________________________________
 

      f)   Jos asut omakotitalossa, onko se    
1 Pääosin rakennettu tai suunniteltu sinua tai perhettäsi varten tai itse 

rakennettu 
  2 Osittain itse suunniteltu tai rakennettu tai itse merkittävästi remontoitu 
  3 Valmiina ostettu, ei suuria muutostöitä 

4 Vanhempien tai muun suvun omistuksesta siirtynyt  
  5 Mikä on tontin koko? __________ m2  
 

10. Mitä pihan käyttöön liittyviä rakennelmia tai paikkoja pihallasi on? 
0 Ei mitään 
1 Autotalli / autokatos _____ autolle 
2 Varasto, liiteri, erillinen sauna tms.  
3 Leikkimiseen, pelaamiseen tai muuhun liikuntaan tarkoitettu paikka tai rakennelma 
4 Pihakatos, keinu, tuoliryhmä tms. 
5 Kasvimaa, kukkapenkkejä tai muuta pienimuotoista viljelystä  
6 Muu, mikä? __________________________________________________ 

 
11. Miten arvioit seuraavia asuntosi varustelutasoon liittyviä seikkoja? 
                          Erinomainen    Hyvä    Keskiverto    Huono    Erittäin huono    

a) Lämpöeristys      1 2 3 4 5 
b) Äänieristys      1 2 3 4 5 
c) Viemäröinti      1 2 3 4 5 
d) Vesijohtoliitännät        1 2 3 4 5 
e) Sähköasennukset       1 2 3 4 5 
f) Muu, mikä? _____________    1 2 3 4 5 

 12. Kuinka kauan olet asunut Ristijärvellä? 
1        Alle vuoden  
2  Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta  

   3 Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta  
4 Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta  
5 10 vuotta tai kauemmin 
6 Koko ikäni 
Ellet ole asunut Ristijärvellä koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit tänne ja miksi? 
_____________________________________________________________________________ 
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13. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asunnossasi?  
 1 Alle vuoden 
 2 Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta  
 3 Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta  
 4  Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta  
 5 10 vuotta tai kauemmin 
 6 Koko ikäni   
 Ellet ole asunut siinä aina, millaisesta asunnosta muutit sinne? 
 
                ________________________________________________________________________________
 
14. Haluaisitko muuttaa nykyisestä asunnostasi? 

1 En halua muuttaa 
2 Kyllä, Ristijärven kunnan sisällä  
3 Kyllä, Kajaaniin 
4 Kyllä, toiselle paikkakunnalle  

a) Minne? _______________________________________ 
b) Miksi? ________________________________________ 
 
 
 
 
 

III ASUINYMPÄRISTÖ 
 
 
15. Mitä mieltä olet lähiympäristösi rakentamisen tiiviydestä? Tiiviydellä tarkoitetaan rakennusten ja 
      rakennelmien määrää suhteessa vapaaseen maa-alaan. 

1 Rakennettu liian tiiviisti 
2 Rakennettu sopivan tiiviisti 
3 Rakennettu liian väljästi  

  
16. Miten arvioit seuraavia väittämiä lähiympäristöstäsi?  

Pitää   Pitää         Pitää       Ei pidä         En 
täysin   suurimmalta    vain         ollenkaan      osaa 

 paikkansa    osin         osittain    paikkaansa   sanoa 
                        paikkansa       paikkansa 

a) Asuntoni piha on suojaisen tuntuinen 1       2            3           4            5 
b) Lähiympäristöni tiet ovat turvallisia  1      2           3           4            5 
c) Tunnen lähimmät naapurini hyvin  1      2           3           4            5 
d) Tunnen muut ristijärveläiset hyvin   1      2           3           4            5 
e) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis 1       2           3           4            5 
f) Autoliikenteen melu ei haittaa        

lähiympäristössäni   1      2           3           4            5 
g) On mukavaa, jos näkömatkan päähän 

kodistani tulee uusia asuinrakennuksia  1      2           3           4            5 
h) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja 1      2           3           4            5 
i) Haluan osallistua lähiympäristöni   

kehittämiseen    1      2           3           4            5 
j) Ristijärvellä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia  

osallistua lähiympäristön kehittämiseen 1      2           3            4            5 
k) Haluan lähimaisemani pysyvän nykyisellään  1      2           3           4             5 
l)    Haluan saada uusia naapureita   1      2           3           4            5     
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17. Mitä mieltä olet turvallisuudesta Ristijärvellä? Mitkä paikat koet turvallisiksi/turvattomiksi? 

Erittäin          Turvallinen   Turvaton     Erittäin       Vaarallinen    En osaa  
 turvallinen                              turvaton                            sanoa 

a) Asuntosi  1      2          3             4                5    6 
b) Oma piha  1      2          3             4                5    6 
c) Viitostie       1      2          3             4                5    6 
d) Muut Ristijärven tiet 1      2          3             4                5    6 
e) Metsä        1      2          3             4                5    6 
f) Rannat  1      2          3             4                5    6 
g) Muu luontoympäristö 1      2          3             4                5    6 
h) Ristijärven kirkonkylä 1      2          3             4                 5    6 
i) Jokin muu paikka 1      2          3             4                5    6 
Mikä? ________________________________________________________________________________

 
18. Vaikuttavatko vuodenajat turvallisuuteen Ristijärvellä? 

1 Ei 
2 Kyllä, miten? _________________________________________________ 

 
19. Minkä verran seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi        
      viihtyisyydelle?   Paljon   Jonkin      Vain         Ei           En osaa  

vaikutusta   verran      vähän          lainkaan      sanoa 
   vaikutusta    vaikutusta    vaikutusta 

a) Oman pihan koko   1    2       3         4           5   
b) Ristijärven historia    1    2       3         4           5  
c) Asukkaiden yhteishenki      1    2         3         4           5  
d) Luonnonympäristön 

roskattomuus     1    2       3         4           5 
e) Turvallisuus     1    2       3         4           5  
f) Asunnon mukavuudet      1    2       3         4           5 
g) Rakennusten kauneus       1    2       3         4           5  
h) Ristijärven tulevaisuuden  

näkymät     1    2       3         4           5 
i) Luottamus naapureiden apuun    1    2       3         4           5 
j) Lähiympäristön metsät     1    2       3         4           5 
k) Lähiympäristön viljelysalueet    1    2       3         4           5 
l) Ristijärven yleinen arvostus  1    2       3         4           5    
m) Maisema     1    2       3         4           5 
n) Eri-ikäisten ihmisten   

keskinäinen kanssakäyminen  1    2       3         4           5        
o) Vuodenaika        1    2       3         4           5   

 
20. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
21. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä hyviä asioita. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
22. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä eri vuodenaikoina? 

           Erittäin Melko  Osin viihtyisä,      Melko  Erittäin 
           viihtyisä         viihtyisä  osin epäviihtyisä  epäviihtyisä    epäviihtyisä 

a) Kesällä  1          2            3                  4       5  
b) Syksyllä   1      2            3                  4       5 
c) Talvella    1      2            3                  4       5 
d) Keväällä   1      2            3                  4       5 
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IV PALVELUT JA LIIKKUMINEN  
   
23. Millainen on seuraavien palveluiden määrä ja saavutettavuus perheesi kannalta katsoen? 

 Ei Erittäin Hyvä Keski- Huono Erittäin En osaa   
   käytetä hyvä  verto            huono       sanoa              
a) Päivittäistavarakauppa   0 1 2 3 4 5 6 
b) Erikoisliikkeet      0 1 2 3 4 5 6 
c) Päivähoito      0 1 2 3 4 5 6 
d) Julkinen liikenne     0 1 2 3 4 5 6 
e) Peruskoulun ala-aste  0 1 2 3 4 5 6  
f) Kirjasto    0 1 2 3 4 5 6 
g) Kulttuuripalvelut     0 1 2 3 4 5 6 
h) Terveyspalvelut      0 1 2 3 4 5 6 
i) Ravintolat, kahvilat     0 1 2 3 4 5 6 
j) Maksulliset liikuntapaikat  
      tai järjestetty liikunta  0 1 2 3 4 5 6 

 

24. Missä perheesi pääsääntöisesti käyttää seuraavia palveluita? 

     Ei käytetä    Ristijärvellä    Kajaanissa        Muualla, missä? 
a) Päivittäistavarakauppa      0          1               2                   3 _______________ 
b) Erikoisliikkeet       0           1               2                   3 _______________ 
c) Päivähoito       0           1               2                   3 _______________ 
d) Peruskoulun ala-aste      0           1               2                   3 _______________ 
e) Terveyspalvelut            0           1               2                   3 _______________ 
f) Kirjasto                                     0           1               2                3 _______________ 
g) Kulttuuripalvelut       0           1               2                   3 _______________ 
h) Ravintolat, kahvilat      0           1               2                   3 _______________ 
i) Maksulliset liikuntapaikat                                                          

tai järjestetty liikunta                 0                   1               2                 3 _______________ 
 
25. Mitä palveluita toivoisit Ristijärvelle? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
 
 
Mikäli et käy töissä tai opiskele, siirry kysymykseen 28.  
 
26. Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkasi?   Noin _______ km  
 
27. Millä tavalla useimmiten kuljet töihin tai kouluun?  

1 Yksin omalla autolla  
2 Omalla autolla niin, että joku perheenjäsen on ainakin 

osan matkaa kyydissä  
3 Kimppakyydillä muiden kuin perheenjäsenten kanssa 
4 Julkisella kulkuneuvolla  
5 Pyörällä tai kävellen 
6 Muuten, miten? _________________________________ 

 

Mikäli perheellänne ei ole käytössä autoa, siirry kysymykseen 30. 
 
28. Montako autoa taloudessanne on käytössä? _______  
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29. Mihin tarkoitukseen perheessänne käytetään autoa? 

       Kuinka usein          Tavallisin yhdensuuntaisen  
      matkan pituus 

a) Työ- tai opiskelumatkoihin  ___ kertaa viikossa ___ km 
b) Lasten viemiseksi kouluun    ___ kertaa viikossa    ___ km 
c) Lasten viemiseksi päivähoitoon   ___ kertaa viikossa    ___ km 
d) Ruokakaupassa käyntiin   ___ kertaa viikossa  ___ km 
e) Muissa kaupoissa käyntiin   ___ kertaa viikossa ___ km 
f) Harrastusten vuoksi liikkumiseen  ___ kertaa viikossa  ___ km 
g) Lomamatkoihin    ___ kertaa vuodessa  ___ km 
h) Vierailuihin ystävien ja  ___ kertaa viikossa ___ km 

sukulaisten luona    ja/tai 
___ kertaa vuodessa ___ km 

   

V KOTI JA YMPÄRISTÖ 
 
30. Kylässä käynti viimeisen 12 kuukauden aikana. Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto seuraavista: 

 
a) Kävitkö jonkun luona kylässä Ristijärvellä? 

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan   

  
b) Kävitkö jonkun luona kylässä Ristijärven ulkopuolella?  

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan  

                    
                   Mihin kuntiin nämä kyläilyt suuntautuivat? Mainitse 1-5 sinulle tärkeintä kyläilypaikkakuntaa.  
                   ____________________________________________________________________________ 

 
c) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Ristijärvellä?   

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  
 

d) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Ristijärven ulkopuolella?  
1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  

         
       Millä paikkakunnilla vieraat asuivat? Mainitse 1-5 paikkakuntaa, joilta vieraita kävi useimmin.  
       ______________________________________________________________________________
          

31. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä asuinpaikassasi. Onko 
vaikutus viihtyisyyttä lisäävä (+) vai vähentävä (-) ? 
 

1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
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32. Asumishistoriasi lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja 
miksi olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
33. Millaisena pidät omaa elämänlaatuasi nykyisessä asuinpaikassasi?  
 
      Merkitse poikkiviiva janalle sopivaan kohtaan:  
 
         erittäin            erittäin  
         huono        hyvä   
 
Mainitse kolme asiaa (muu kuin kanssasi mahdollisesti asuvat ihmiset), jotka vaikuttavat eniten 
elämänlaatuusi nykyisessä asuinpaikassa ja se, onko vaikutus elämänlaatua parantava (+) vai heikentävä (-). 

1)________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________ 
3)________________________________________________________________ 

 
34. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
35. Mitkä tai millaiset seikat asuinalueella vaikuttavat siihen, voiko asunto olla sinulle koti?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
36. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 
 
      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan        täysin  
 koti         koti 

     
37. Onko sinulla muita paikkoja, joita pidät kotina? 
      Kuvaile lyhyesti, mitä, missä ja millaisia paikkoja nämä ovat ja arvioi tunnetta kuten edellä:  
 

a) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin  
  koti        koti 

 
 

b) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin   
                  koti         koti 
 

c) __________________________________________________________________________ 
 

  ei lainkaan        täysin  
  koti        koti 
 
38. Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia? 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
39. Voisivatko jotkin muutokset ympäristössäsi tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin? Mitä nämä
muutokset voisivat olla? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
40. Mitä koti sinulle tarkoittaa?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 

VI LAPSET  
 
41. Kuvaile muutamalla sanalla Ristijärven hyviä (+) ja huonoja puolia (-) lasten kasvuympäristönä. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
42. Mitä mieltä olet seuraavista Ristijärven leikkipaikkoja ja leikkitoimintaa koskevista väittämistä? 

     Täysin  Jokseenkin  Jokseenkin  Täysin   En osaa 
     samaa     samaa       eri        eri     sanoa  
     mieltä mieltä    mieltä     mieltä  
 

a) Lapset leikkivät pääasiassa omalla                                 
pihallaan       1    2      3        4      5  

b) Ristijärvellä on riittävästi 
rakennettuja leikkipaikkoja     1    2      3        4      5 

c) Rakennetut leikkipaikat ovat 
      riittävän hyvin varusteltuja      1    2      3        4      5 
d) Lapsille pitäisi järjestää lisää        
      ohjattua toimintaa Ristijärvellä     1    2      3        4      5   
e) Lapsilla on leikkipaikkoja luonnossa    1    2      3        4      5 
f) Luonnon leikkipaikat ovat turvallisia    1    2      3        4      5 

 
43. Mitä ympäristökasvatus mielestäsi on?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Ellei sinulla ole kotona asuvia koulussa olevia tai nuorempia lapsia, voit siirtyä
suoraan kysymykseen 46.  
 
44. Kuinka monta tuntia arvioit lastesi viettävän päivittäin aikaa ulkona?  

Arvioin vain koulun ja/tai päivähoidon ulkopuolella vietettyä aikaa keskimäärin. 
a) talvella: _____ tuntia  
b)  kesällä: _____ tuntia 

 

45. Arvioi seuraavia Ristijärven päivähoitopaikkoja ja koulua koskevia väittämiä.   

     Pitää   Pitää       Pitää    Ei pidä       En  
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täysin   suurimmalta  vain    ollenkaan     osaa 
paikkansa   osin      osittain   paikkaansa  sanoa 
paikkansa   paikkansa   paikkansa 

a) Pidän perheiden keskinäistä yhteistyötä  
tärkeänä lasten kasvatuksessa.      1      2       3        4        5 

b) Tähän saakka perheiden keskinäinen yhteistyö  
on ollut riittävää.       1      2       3        4        5 

c) Haluaisin osallistua koulun toimintaan.     1      2       3        4        5 
d) Koulu tiedottaa toiminnastaan riittävästi.     1      2       3        4        5 
e) Vietän usein aikaa luonnossa lasteni kanssa.      1      2       3        4        5 
f) Osallistun mielelläni koulun järjestämiin                                      

tapahtumiin.         1       2       3                 4        5 
g) Koulu tiedottaa toiminnastaan riittävästi  

vanhemmille.        1      2       3        4        5 
 

VII YMPÄRISTÖ 
 
 
46. Arvioi seuraavia ympäristöasioihin liittyviä väittämiä: 

Pitää   Pitää       Pitää     Ei pidä        En  
täysin   suurimmalta  vain     ollenkaan      osaa 
paikkansa   osin      osittain    paikkaansa   sanoa 

        paikkansa     paikkansa 

a) Perheeni lajittelee kotitalousjätteet.    1      2        3         4         5 
b) Saavutettavissani on tarpeeksi    

jätteiden lajittelupisteitä.    1      2        3         4         5 
c) Taloudelliset seikat ovat mielestäni tärkeämpiä     
      kuin luontoon tai ympäristöön liittyvät.    1      2        3          4         5  
d) Vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamat muutokset luonnossa eivät 
      vaikuta kielteisesti Ristijärven viihtyisyyteen.   1                  2                 3         4               5 
e) Saastuminen tai muut ympäristöongelmat                                     
      ovat uhka luonnolle Ristijärvelläkin.   1      2        3         4         5 
f) Ristijärvellä on riittävästi rakentamatonta                                     

luonnonympäristöä.     1      2        3         4         5 
g) Ristijärvellä on ympäristöhaittoja.        1      2        3         4         5   

Mitä tai millaisia?________________________________________________________________ 
h) Uusia asuinalueita suunniteltaessa on erittäin tärkeää                  

huomioida ympäristönsuojelulliset seikat.   1      2        3         4         5  
i) Luonto on minulle tärkeä.     1      2        3         4         5  
j) Lisärakentaminen voi vaikuttaa haitallisesti                                     
      Ristijärven luontoon.     1      2        3         4         5  
      Miten? _________________________________________________________________________ 
k) Huomioin useimmiten tuotteen ympäristö- 
      ystävällisyyden ostopäätöstä tehdessäni.   1      2        3         4         5 
l) Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.    1      2        3         4         5 
m) Ristijärven väkimäärän väheneminen vaikuttaa 

haitallisesti alueen luontoon     1      2        3         4         5 
n) Tyhjät tai rapistuvat rakennukset Ristijärvellä 

eivät vaikuta haitallisesti alueen luontoon   1      2        3         4         5 
 
47. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika Ristijärvellä? ______________________________________ 
      Miksi? ____________________________________________________________________________ 
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48. Minä vuodenaikana vietät eniten aikaa luonnossa? ________________________________________ 
      Miksi? ____________________________________________________________________________ 
 

VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
 
49. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2004 aikana seuraavissa paikoissa tai tilaisuuksissa? 

    En yhtään       1-3 kertaa     4-9 kertaa    10 kertaa  
    kertaa                tai useammin 

a) Kirjastossa     1        2            3              4 
b) Teatterissa     1        2            3              4 
c) Konsertissa     1        2            3              4 
d) Taidenäyttelyssä    1        2            3              4 
e) Museossa     1        2            3              4 
f) Elokuvissa     1        2            3              4 
g) Tanssimassa     1        2            3              4 
h) Ravintolassa     1        2            3              4 
i) Urheilutapahtumassa    1        2            3              4 
j) Liikuntapaikoissa    1        2            3              4 
k) Poliittisessa tilaisuudessa   1        2            3              4 
l) Hengellisessä tilaisuudessa   1        2            3              4 
m) Kansalaisopistossa tai jossain                                           

opintopiirissä    1        2            3              4 
n) Metsästämässä     1        2            3              4  

Missä yleensä käyt metsästämässä?     
 1. Ristijärvellä 2. Muualla, missä? _____________________________________________ 
o) Kalastamassa       1        2            3              4 

Missä yleensä käyt kalastamassa? 
 1. Ristijärvellä 2. Muualla, missä? _____________________________________________ 
p) Marjastamassa tai sienestämässä   1        2            3              4 

Missä yleensä käyt marjastamassa/sienestämässä? 
 1. Ristijärvellä 2. Muualla, missä? _____________________________________________ 
q) Retkellä luonnossa    1        2            3              4 

Missä yleensä käyt retkellä luonnossa? 
 1. Ristijärvellä 2. Muualla, missä? _____________________________________________ 
r) Jossain muussa tilaisuudessa   1        2            3              4 

Missä?___________________________________________________________________________ 
 

50. Arvioi, miten usein sinä tai joku perheesi jäsen ulkoilette tai teette seuraavia ulkona oloon liittyviä  
      asioita?     

Usein       Joskus          Harvoin        Ei koskaan  
a) Vietät talvisin aikaa pihallasi tai 

kotisi lähiympäristössä.     1        2            3               4 
b) Vietät kesäisin aikaa pihallasi tai 

kotisi lähiympäristössä.     1        2            3               4 
c) Lenkkeily, hiihto, pyöräily tai muu liikkuminen 

rakennetuilla reiteillä tai teillä Ristijärvellä. 1        2            3               4 
d) Ulkoilu jossain muualla kuin Ristijärvellä.   1        2            3               4 

Missä useimmiten? ________________________________________________________________ 
 
51. Missä tiedät ihmisten viettävän vapaa-aikaansa Ristijärvellä? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
 
 
52. Minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien, -palveluiden tai -paikkojen toivoisit säilyvän ennallaan 
Ristijärvellä?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
53. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, -palveluita tai -paikkoja toivoisit kehitettävän Ristijärvellä?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
54. Kuvaile muutamalla sanalla mielipaikkaasi. Missä se sijaitsee? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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IX RAKENTAMINEN  

 

 

55. Haluaisitko, että Ristijärvelle muuttaa uusia asukkaita? 
      
         1 Ei        
         2  Kyllä (merkitse rasti, keiden haluaisit Ristijärvelle muuttavan) 

_____ nuoria aikuisia 
_____ lapsiperheitä 
_____ keski-ikäisiä 
_____ senioreita 

 ______ vanhuksia 
Miksi? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
 
56. Merkitse viereiseen Ristijärven karttaan ympyrällä ( O ) 3 paikkaa, jotka mielestäsi parhaiten 
sopivat uusien asuntojen rakentamiselle. (Älä ympyröi pelkästään paikan nimeä!) 
 
 
57. Pitäisikö Ristijärvelle mielestäsi tulla uutta yritystoimintaa?  
       1       Ei 
       2       Kyllä 
 
Jos pitäisi niin mitä? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
 
58. Merkitse yllä mainitsemallesi uudelle yritystoiminnalle soveltuva paikka viereiseen karttaan 

kolmiolla  ( ∆ ). 

 

59. Millaisiin paikkoihin Ristijärvellä mielestäsi voi rakentaa uusia asuntoja?  
      Ei Kyllä  En osaa sanoa 
a) Metsän reunaan     1 2 3 
b) Metsään     1 2 3 
c) Pellolle      1 2 3 
d) Järven rannalle     1 2 3 
e) Vaaran rinteeseen     1 2 3 
f) Teiden varsille kaava-alueen ulkopuolelle  1 2 3 
g) Omaksi alueekseen     1 2 3 
h) Nykyisen asutuksen lomaan    1 2 3 
i) Muualle, minne? ___________________________________ 1 2 3  
j) Minne tahansa     1 2 3 
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60. Ympyröi ( O ) alla olevasta taulukosta sen ruudun numero, joka edustaa mielestäsi Ristijärvelle 
sopivia asumismuotoja ja asumistiheyksiä. Rastita yli ( X ) Ristijärvelle sopimattomat vaihtoehdot. 
 
 

HARVENEE TIHENEE

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Omakoti-
alue

Rivi- tai
ketjutalo-
alue

Pienkerros-
taloalue

Pienkerros
taloalue

HARVENEE TIHENEE

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

 

 
 
61. Mitkä ohessa olevista omakotitalotyypeistä sopivat Ristijärvelle? 
Ympyröi ( O )  miellyttävä ja rastita yli ( X ) epämiellyttävä. 
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1

2

3

4

1

2

62. Valitse ympyröimällä ( O ) alla olevista 9 asuinrakennuksen sijoittelumalleista mielestäsi 
Ristijärvelle sopivin (vaihtoehdot numeroitu). Rastita yli ( X ) mielestäsi Ristijärvelle epäsopiva 
sijoittelumalli. 
 
Neljäs (tyhjä) kohta on omaa luonnostasi varten mikäli sopivaa sijoittelumallia ei löydy valmiina.  
 
 
Vaihtoehto 1:   
 
Taloryhmät 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto 2:   
 
Tienvarsimalli 
 
 
 
 
 
Vaihtoehto 3: 
 
Korttelimalli 
 
 
 
 
 

Vaihtoehto 4: 

Oma malli: 

______________ 

______________ 

______________ 

 
 
 
77. Mikä on mielestäsi Ristijärvelle parhaiten sopiva asuinrakennuksen 
  

a) ulkoseinämateriaali? _______________________________________________________  
b) ulkoseinän väri? __________________________________________________________ 
c) kattomateriaali? __________________________________________________________ 
d) katon väri? ______________________________________________________________ 
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X NÄKEMYKSIÄ RISTIJÄRVESTÄ  
78. Miten arvioit seuraavia väittämiä Ristijärvestä? 

Pitää   Pitää       Pitää      Ei pidä        En  
täysin   suurimmalta  vain      ollenkaan     osaa 
paikkansa   osin      osittain     paikkaansa  sanoa 

        paikkansa      paikkansa 

a) Ristijärven kehitys ei vaaranna                               
luonnonympäristöä.   1    2       3        4         5 

 
b) Ristijärven maisema on kaunis.  1    2       3        4         5 

 
c) Ristijärvellä on riittävästi kulttuuripalveluita.  1    2       3        4         5 

 
d) Seniorpolis on hyvä strategia Ristijärven  1    2       3        4         5 

maineen kannalta. 
 

e) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta                             
riittävän hyvin Ristijärven ja Kajaanin välillä. 1    2       3        4         5 

 
f) Kohtuullinen lisärakentaminen voi kaunistaa                                   

Ristijärven maisemaa.   1    2       3        4         5  
 

g) Haluan tutustua uusiin Ristijärvelle                               
muuttajiin.    1    2       3        4         5 
 

h) Vietän usein aikaani luonnossa Ristijärvellä. 1    2       3        4         5 
 
i) Ikäihmiset tulisi ottaa Ristijärven  

kehittämisessä paremmin huomioon. 1    2       3        4         5 
 

j) Lisärakentaminen vaarantaa helposti  
maiseman Ristijärvellä.    1    2       3        4         5  

  
k) Viljelemättä olevat viljelysmaat rumentavat                              

maisemaa.    1    2       3        4         5 
 

l) Harventamattomat metsiköt Ristijärven kirkonkylällä tai sen läheisyydessä eivät 
vaikuta kielteisesti alueen viihtyisyyteen. 1    2      3        4         5 
 

m) Tiedän riittävästi Ristijärven maankäyttöä ja                            
rakentamista koskevasta suunnittelusta. 1    2       3        4         5  

 
n) Ristijärven talouskasvu ei voi perustua pää- 

asiassa ikäihmisille suunnattuihin palveluihin. 1    2       3        4         5 
 

o) Kunnan tulisi ostaa tontteja uusia asuntoja                              
varten.    1    2       3        4         5 
 

p) Ristijärven kunnallispolitiikka kiinnostaa minua.1    2       3        4         5  
 
q) Teiden varsien pusikot tulisi raivata  

Ristijärven maiseman kaunistamiseksi. 1    2      3        4         5 
 

r) Pienet muutokset maisemassa eivät haittaa. 1    2       3        4         5 
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79. Mainitse joitakin havaitsemiasi seikkoja, jotka saattavat aiheuttaa erimielisyyttä Ristijärven 
asukkaiden välillä. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 

80. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja, joista Ristijärvi helpoimmin tunnistetaan. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 
81. Miksi Ristijärvi on turvallinen (+) tai turvaton (-) ja millaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia 
tiedät Ristijärvellä tapahtuneen?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
        
 
82. Onko yleisvaikutelmasi Ristijärvestä muuttunut viime aikoina? Miten ja miksi? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
 
83. Lähetä toiveita, kritiikkiä ja kiitoksia kunnan päättäjille ja suunnittelijoille asuinalueesi ja koko 
Ristijärven kehittämiseksi! 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos tutkimusavustasi! 
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LIITE 14 

Ole hyvä, vastaa kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaavan
vaihtoehdon numero tai sanallisesti milloin sitä varten on varattu tila. 

Tarvittaessa voit jatkaa vastauksiasi tai kirjoittaa lisäkommentteja tyhjälle sivulle.

1. Sukupuolesi
1   Nainen
2   Mies

2. Syntymävuotesi: 19___

7. Nykyinen asuinkuntasi
________________________________

5. Koulutuksesi
1   Kansakoulu
2   Peruskoulu tai keskikoulu
3   Ammatillinen koulutus
4   Ylioppilastutkinto
5   Korkeakoulututkinto

3. Siviilisäätysi
1   Naimaton
2   Naimisissa
3   Avoliitossa
4   Eronnut/asumuserossa
5   Leski

9. Mikä on asuintalosi tyyppi?
1   Omakotitalo
2   Pari- tai rivitalo
3   Kerrostalo
4   Muu, mikä? ___________________________________

8. Sijaitseeko asuntosi:
1   Keskustassa (koskee myös muita

kuntia kuin kaupunkeja)
2   Keskustan tuntumassa
3   Lähiössä
4   Maaseudun tuntumassa
5   Maaseudulla
6   Muualla, missä? ________________

________________

6. Nykyinen ammattiryhmäsi
1   Yksityisyrittäjä/ammatinharjoittaja
2   Ylempi toimihenkilö
3   Alempi toimihenkilö
4   Työntekijä
5   Eläkeläinen
6   Maanviljelijä
7   Jokin muu, mikä? _______________________________

10. Mikä on asuntosi hallintamuoto?
1   Omistusasunto
2   Vuokra / työsuhdeasunto
3   Muu (asumisoikeus-, osaomistus- ja alivuokralaisasunnot) 

Mikä? ___________________________________
___________________________________

11. Kuinka monta autoa taloudessasi on käytettävissä? _________

4. Taloudessasi asuu ____ henkilöä

Käännä

13. Listaa tärkeysjärjestyksessä kolme tekijää, jotka vaikuttavat asumisviihtyvyyteesi.
1) ____________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________

14. Oletko kuullut: Kyllä Ei Jos kyllä, niin mistä?
a) Seniorikylästä tai Levähdyskylästä? 1 2                _______________________
b) Seniorpoliksesta? 1 2                _______________________

12. Kuinka hyvin viihdyt nykyisellä asuinpaikkakunnallasi?
En osaa En viihdy Viihdyn melko En viihdy hyvin Viihdyn Viihdyn
sanoa lainkaan huonosti enkä huonosti melko hyvin erinomaisesti

0 1 2 3 4 5
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16. Mikä oli Ristijärveltä poismuuttoon eniten vaikuttanut tekijä?
1   Koulu tai opiskelu a) 1   oma vai b) 2   puolison tai muun läheisen
2   Työ, ansiot tai työolot a) 1   oma vai b) 2   puolison tai muun läheisen
3   Perhesuhteet (esim. avioliitto, avioero tai perhekoon muutos)
4   Asunto tai asuinympäristö
5   Palvelut, liikenneyhteydet tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet
6   Terveydelliset syyt
7   Vaihtelunhalu
8   Myy syy, mikä? _______________________________________________________________________ 

15. Minä vuonna muutit pois Ristijärveltä? _________

17. Asumishistoriasi Ristijärveltä muuton jälkeen.
Millä paikkakunnilla olet asunut pidempään? (Tilapäistä, alle puolen vuoden oleskelua ei lasketa).
Mainitse muuttovuodet ja asuinkuntien nimet sekä asunnon huoneiden lukumäärä. Ympyröi asuinalueen 
sijaintia (keskusta - maaseutu) vastaava numero ja kirjoita lopuksi lyhyesti pääasiallinen muuttosyy.
Jatka listaa tarvittaessa viimeiselle tyhjälle sivulle.

Muutto- Asunnon                      Keskustan  Maaseudun
vuosi Kunta               koko          Keskusta   tuntuma     Lähiö  tuntuma      Maaseutu   Muuttosyy

a) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
b) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
c) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
d) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
e) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
f)  _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________
g) _____ ____________  ____h+k 1                2                3                4     5            _______________

18. Kuinka usein kävit Ristijärvellä
vuoden 2005 aikana?

1   en yhtään kertaa
2   1-3 kertaa
3   4-6 kertaa
4   7-12 kertaa
5   yli 12 kertaa

19. Mitä yhteyksiä sinulla on Ristijärvelle?
Kyllä                 Ei

a) Sukulaisia 1 2
b) Ystäviä 1 2
c) Kesämökki 1 2
d) Muuta, mitä?              1 2
___________________________________________________
___________________________________________________

Käännä

20. Mielipiteesi seuraaviin väittämiin:
Kyllä                    Ehkä                    Ei             En osaa sanoa

a) Haluan asua Kainuussa. 1 2 3 4
b) Haluan asua maaseudulla. 1 2 3 4
c) Nykyinen asumisen laatuni on hyvä. 1 2 3 4
d) Aion aloittaa (/Olen aloittanut) eläkkeelle

jäätyäni uuden harrastuksen. 1 2 3 4
e) Aion muuttaa asunnostani lähiaikoina

paikkakunnan sisällä. 1 2 3 4 
f) Aion muuttaa asunnostani lähiaikoina toiselle

paikkakunnalle. 1 2 3 4
g) Olen kuullut, että suuret ikäluokat

muuttavat mielellään takaisin kotiseuduilleen. 1 2 3 4
h)  Koen olevani osa suuria ikäluokkia. 1 2 3 4
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23. Jos olet kiinnostunut Ristijärvestä, niin
minkälaisessa talossa haluaisit siellä asua?

1   Omakotitalossa
2   Pari- tai rivitalossa
3   Kerrostalossa
4   Muussa, missä? _____________________

21. Minkälaisella asuinalueella asut mieluiten?
1   Keskustassa
2   Kerrostalovaltaisella alueella
3   Pientalovaltaisella alueella
4   Maaseudulla
5   Muualla, missä? _____________________

25. Miten tärkeä merkitys seuraavilla tekijöillä voisi olla Ristijärvelle muuttohalukkuuteesi?
(Voit vastata, vaikka et harkitsekaan muuttavasi sinne.)

En osaa          Ei lainkaan          Vähän              Jonkin verran      Paljon
sanoa             vaikutusta            vaikutusta vaikutusta vaikutusta

a) Työpaikka Ristijärvellä 0 1 2 3 4
b) Ihannetontti Ristijärvellä 0 1 2 3 4
c) Alhainen kunnallisvero 0 1 2 3 4
d) Ystävät 0 1 2 3 4
e) Sukulaiset 0 1 2 3 4
f) Kivat naapurit 0 1 2 3 4
g) Puhdas luonto 0 1 2 3 4
h) Aktiivinen senioritoiminta 0 1 2 3 4
i) Rauhallinen ympäristö 0 1 2 3 4
j) Asunto järven rannassa 0 1 2 3 4
k) Sopivan väljä rakentaminen 0 1 2 3 4
l) Edulliset asumiskustannukset 0 1 2 3 4
m) Osakehuoneistoasuminen 0 1 2 3 4
n) Turvallisuus 0 1 2 3 4
o) Kajaanin läheisyys 0 1 2 3 4
p) Senioritalo-asuminen 0 1 2 3 4
q) Vanhusten palvelutalo 0 1 2 3 4
r) Palvelut senioreille 0 1 2 3 4
s) Erityiset seniorituotteet 0 1 2 3 4
t) Kotiseutumaisemat 0 1 2 3 4
u) Kyläyhteisöllisyys 0 1 2 3 4
v) Maaseutumaisuus 0 1 2 3 4 
x) Muistot 0 1 2 3 4 
y) Muu, mikä? ______________ 0 1 2 3 4

________________________

Kiitos vastauksestasi!

24. Jos olet kiinnostunut Ristijärvestä, niin minkä
hallintamuodon asunnossa haluaisit siellä asua?

1   Omistusasunnossa
2   Vuokra-asunnossa
3   Osaomistusasunnossa     
4   Muussa, missä? ________________________

22. Oletko kiinnostunut muuttamaan
takaisin Ristijärvelle?

1   Kyllä
2   Ehkä
3   En
4   En osaa sanoa

Seuraavalle tyhjälle sivulle tai erilliselle paperille voit vielä lähettää terveisiä
Ristijärven kunnalle.
Voit myös halutessasi kirjoittaa vapaamuotoisesti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Millaisia muistoja sinulla on Ristijärvestä?
• Luuletko Ristijärven muuttuneen siitä kun muutit sieltä pois? Miten?
• Mitkä ovat Ristijärven parhaimpia ja huonoimpia ominaisuuksia?
• Millaisia eväitä antaisit Ristijärvelle matkalla tulevaisuuteen?
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LIITE 15 
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LIITE 16.  
 
 

YMPÄRISTÖONGELMAT RISTIJÄRVELLÄ 
Marja Mönkkönen 
(Kirjoittajan kommentit kursivoituna) 

 
 
TIET JA LIIKENNE 
 
- Liikenne yleensä (4 mainintaa) 
- Viitostien liikenne 
- Pakokaasut 
- Liikenteen melu 
- Autoilun haitat 
 
 
VEDET, VESISTÖT 
 
-Ylävesivirtaamat 
-Vesistön rehevöityminen (4 mainintaa) 
-Likaiset/saastuneet vesistöt (4 mainintaa) 
-Sinilevää vesistössä 
-vesistöjen kuormitus (lietelanta/lannoitteet) (5 mainintaa) 
-vesistöjen säännöstely (3 mainintaa) 
-puutteellinen jäteveden puhdistamo (3 mainintaa) 
-jätevesien laskeminen/valuminen järven  (5 mainintaa) 
-vesistöjen roskaaminen 
-likaantunut järvivesi haittaa kalastusta 
 
HAJUHAITAT 
 
-Haju (ei tarkennettu) (2 mainintaa) 
-Lietelannan haju (5 mainintaa) 
-Maanviljelyksen hajut 
-Jätealtaan haju 
-Jätevedenpuhdistamon haju 
-Naapureiden toistuvasta roskanpoltosta aiheutuva haju 
 
JÄTTEET, ROSKAT, SIISTEYDEN PUUTE 
 
-Viitostien varren sotkuiset pihat 
-Romut  
-Roskat (2 mainintaa) 
-Sairaalan jätehuolto 
-Lasinsirpaleet ja muut roskat uimarannalla  
-Biojätteen keräyspisteen puute 
-Roskien poltto pihoilla  
-Maantien varsien roskat 
-Kesäasutuksen jätteet (2 mainintaa) 
-Vanhat kaatopaikat / ”talokohtaiset kaatopaikat” (2 mainintaa) 
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-Eläinten jätökset teiden varsilla ( 2 mainintaa) 
 
MUUT 
 
-”Yleiset vessat” ovat siellä minne tarve lasketaan 
-Happosateet 
-Lietelannan vaikutus (ei tarkennettu mihin)  
-Avohakkuut 
-Vedenpuhdistamo aika kyseenalainen (ei tarkennettu miten) 
-Viemäröinti taajaman laidoille 
-Lämpölaitos (ei tarkennettu miksi ongelma) 
-Maatalous (ei tarkennettu miksi ongelma) (2 mainintaa) 
-Naapureiden suuri navetta ja sikala (ei tarkennettu miksi ongelma) 
-pusikot 
-hylätyt talot  
-Maatilat kuormittavat, samoin kesämökit (ei tarkennettu miten) 
-Noki 
-Metsäojitus 
-Kunnan kiinteistöt keskustassa (ei tarkennettu miksi ongelma) 
-Kivilouhimo (ei tarkennettu miksi ongelma) 
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