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Tiivistelmä  
 

Tämä diplomityö käsittelee maakuntakaavan vaikutusta alemman 

tason maankäytön suunnitteluun eli kuntakaavoitukseen. Tavoitteen 

on tutkia strategisten maankäytön suunnitelmien skaalautumista, eli 

vaikuttavuutta, maaseudun pienkeskusten suunnitteluun. Tärkeää 

työssä on selvittää mitä kaupunkikeskeiset seudulliset rakennemallit 

tarkoittavat maaseutukeskusten näkökulmasta.  

Diplomityö on toimeksianto Etelä-Savon maakuntaliitolta, minkä 

vuoksi aihetta käsitellään erityisesti Etelä-Savon kannalta. 

Kaupungistuminen on selvästi nähtävillä oleva trendi maailman 

laajuisesti ja myös Etelä-Savossa. Suuren skaalan suunnitelmissa usein 

pienet maaseutukeskukset jäävät vähemmälle huomiolle ja 

suunnitelmat painottavat enemmän kaupunkikeskusten merkitystä, 

mikä puolestaan vauhdittaa kaupungistumisen ilmiötä entisestään.  

Diplomityö jakaantuu kahteen osaan: aineistoanalyysiin ja 

suunnittelutyöhön. Aineistoanalyysiin kuuluu Etelä-Savon maankäytön 

suunnittelun ohjausvälineiden, eli kaavojen ja vapaamuotoisten 

ohjausvälineiden analysointi. Suunnittelutyön kohteena on Ristiinan 

kirkonkylä, minkä vuoksi maankäytönsuunnittelun ohjausvälineitä on 

tarkastelu erityisesti Ristiinan näkökulmasta.  

Aineistoanalyysissä on kerätty tietoa Etelä-Savon maankäytön 

suunnittelun nykytilanteesta ja kehityskohteista haastattelemalla 

kahdeksaa työntekijää Etelä-Savon liitosta, Mikkelin kaupungilta ja 

Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Haastatteluissa on pyritty selvittämään, 

miten maakuntakaavan vaikutus näkyy käytännön kaavatyöskentelyssä 

ja kuinka maakuntakaavan rooli kaavajärjestelmässä nykyisin toimii. 

Suunnittelutyön alussa laaditaan Ristiinan kirkonkylän alueesta 

taajama-analyysi, jonka pohjalta lähdetään tekemään 

kehityssuunnitelmaa nykytilanteen parantamiseksi. Suunnitelmassa on 

pyritty profiloimaan Ristiinan kirkonkylä ja luomaan sen tulevaisuudelle 

kehityskuva.   

Ristiinaa on ryhdytty, etenkin vuoden 2013 Mikkelin kuntaliitoksen 

jälkeen, kehittämään pikemminkin Mikkelin alakeskuksena, kuin 

omana yksikkönään. Tämä on yleinen kohtalo useille maaseudun 

pienkeskuksille. Diplomityö pyrkii esittämään tämän ongelman 

ratkaisemiseksi uusia näkökulmia. 
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Abstract 
 

This Master’s thesis discusses the influence of regional land-use 

planning.  The goal is to investigate the scaling, i.e. effectiveness, of 

strategic land-use planning to the planning of small and medium rural 

settlements. The vital outcome for the thesis is to figure out what city-

centered regional plans mean for the rural areas. 

This thesis is commissioned by the regional council of South Savo, 

which is why the issue is mainly processed from the viewpoint of 

southern Savo. Urbanization is a global phenomenon that is also visible 

in South Savo. Large scale land-use plans often disregard the needs of 

the rural areas. These plans usually focus strongly on the cities, which 

speeds up the urbanization process further. 

The thesis is divided into two parts: the document analysis and the 

design assignment. The document analysis consists of a study on the 

different land-use plans in South Savo. The target of the design work is 

the central area of Ristiina, which means that the land-use plans have 

been inspected from the view point of Ristiina.  

The document analysis also includes the interviews of land use 

authorities of southern Savo area. These authorities are from the 

regional council of South Savo, the city of Mikkeli and the centre of 

economic development, transport and environment of South Savo. The 

interviews focus on finding out how the effects of regional land-use 

planning manifest themselves during hands-on planning work and how 

the role of regional land use plans is working at present. 

The design task begins with an analysis of the central area of Ristiina, 

which serves as a background for the actual design work. The design 

work aims on building a profile for Ristiina and finding a vision for the 

future development in the area. 

After the municipal merge with Mikkeli in 2013, Ristiina has been 

developed as a side segment of Mikkeli rather than its own unit. This is 

a common fate for many small rural municipalities. This thesis strives 

to find new solutions and aspects for this common challenge. 
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Tämä diplomityö on toimeksianto Etelä-Savon liitolta ja työn 

tarkoituksena on tutkia maakuntakaavan ja strategisten maankäytön 

suunnitelmien skaalautumista eli alueellista vaikuttavuutta. 

Diplomityössä tutkitaan miten ylemmän tason strategiset 

suunnitelmat, kuten maakuntakaava vaikuttavat alemman tason 

suunnitelmiin. Työssä käsitellään myös kaupunkikeskeisten 

strategisten rakennemallien merkitystä maaseudun ja sen keskusten, 

kuten kirkonkylien näkökulmasta. 

Diplomityön taustalla on maailmanlaajuinen megatrendi, 

kaupungistuminen. Suomessa etenkin Etelä-Savon alueella, 

kaupungistumisen seuraukset näkyvät vahvasti. Suomen 

aluerakennekehityksen tämän hetkiset kolme pääprosessia ovat 

maaseudun väestön väheneminen, väestön alueellinen keskittyminen 

ja kaupunkiseutujen asutuksen hajautuminen (Etelä-Savon 

maakuntakaavan selostus, 2010). Maaseudun kylät supistuvat ja 

ihmiset muuttavat suuriin keskuksiin. Suunnittelun keinoin tähän 

ilmiöön on haasteellista vastata. Kaavoittamalla on helppo suunnitella 

yhdyskunnan kasvua, mutta vaikeampaa on suunnitella sen hallittua 

taantumista.  

Maakuntakaavan rooli etenkin Etelä-Savossa on murrostilassa. Etelä-

Savo ja sen keskukset kasvoivat 1970-80 luvulla merkittävästi, mutta 

1990-luvulta alkaen tilanne on muuttunut. Nykyisin pääkaupunkiseutu 

kasvaa suhteellisesti yhtä paljon kuin Etelä-Savon väestö supistuu 

(Haastattelu Vauhkonen). Mielikuva jatkuvasta kasvusta on kuitenkin 

yhä hallitseva ja näkyy edelleen voimassa olevissa kuntakaavoissa. 

Kuntakaavoja tulisikin päivittää vastaamaan paremmin nykytilanteen 

haasteisiin.  

Suomessa on pitkään on ollut käytäntönä, että aluetta kehitettäessä 

kutsutaan paikalle kaavoittaja, joka suunnittelee paikat uusille 

kasvualueille. Tätä ajattelutapaa maankäytönsuunnittelussa tulisi 

muuttaa. Aluetta kehittäessä tulisi ensin löytää idea kehityksen 

perustalle ja sitten miettiä mitä toimenpiteitä se vaatisi. Kaavoituksen 

ei tulisi olla enää uusien alueiden varaamista, vaan enemmänkin 

olemassa olevan yhdyskuntarakenteen optimointia.  

Perinteisestä kasvun kaavoittamisesta luopuminen ja uusiutumisen 

pakko ovat maakunnallisen maankäyttöpolitiikan ydinviesti ja tavoite. 

Etelä-Savon maakuntakaavassa maaseutukeskukset on merkitty 

tyhjinä rinkuloina joiden sisältö puuttuu.  Merkintä viestii siitä, että 

kestävän elinvoiman luominen näille maaseutualueille ei ole vain 

kaavoituksen ongelma, vaan paljon laajempi ja kokonaisvaltaisempi 

aluekehityksellinen kysymys. 

Etelä-Savossa on otettu etenkin pienten keskusten suunnittelu 

sydänasiaksi. Pike-kampanja on strateginen suunnitelmahanke, jossa 

on tutkittu supistuvien alueiden kehittymistä. Kampanjan 

käynnistämisen syitä ovat olleet erityisesti maakuntakaavan käytännön 

toteuttamisen edistäminen ja pienten keskusten elinvoiman 

löytäminen. Kampanjassa on todettu, että pienten keskusten 

ensisijainen kehitystyöväline ei ole kaavoitus. Väestön vähentyessä 

myös rahoitus on ongelmallista ja tämän vuoksi täytyy kehittää uusia, 

luovempia toimintatapoja. Pienten keskusten kehittäminen tulisi 

aloittaa yhteisön kehittämisellä ja yhteisömuotoilulla. Yhteisön 

jäsenten on toimittava yhdessä sektorirajojen ylitse: asukkaat, yrittäjät, 

yhteisöt ja asiantuntijat yhdessä. (Haastattelu Vauhkonen.) 

Taantuvan yhdyskunnan suunnittelun työkaluja on käsitelty Oulun 

yliopiston diplomitöissä aikaisemminkin.  "Oi viivy, olet kaunis niin!", eli 

Taantuvan yhdyskunnan suunnittelu (Rajaniemi, 1998) -teoksessa 

tarkasteltiin aihetta jo lähes 20 vuotta sitten. Työssään Juho Rajaniemi 

pohti, että alueen taantuminen voisi murtaa muodollisen demokratian 

ja kaavoituksen pakkopaidan.  Tämä voisi olla mahdollista, sillä 

taantuvan yhdyskunnan suunnittelulle ei ole olemassa käytäntöä ja 

Johdanto 
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kaikki vaihtoehdot ovat avoimia. Taantuvan yhdyskunnan suunnittelua 

onkin pohdittu jo pitkään, mutta vieläkään ei ole keksitty toimivaa 

työkalua supistuvien keskusten suunnitteluun. Se kuitenkin tiedetään, 

että kaavoitus ei nykyisellään sovellu hyvin taantuvan yhdyskunnan 

suunnitteluun.  

Tämä diplomityö jakaantuu kahteen osaan: analyysiin ja 

suunnittelutyöhön. Analyysiosioon kuuluvat aineistoanalyysi ja Etelä-

Savon maankäytön asiantuntijoiden haastattelut. 

Suunnittelutyöosiossa laaditaan strateginen maankäytön kehityskuva 

Ristiinan kirkonkylälle uusien vetovoimatekijöiden näkökulmasta.   

Jotta pystyttäisiin visioimaan Ristiinalle uusi aluekehityksen moottori, 

on tärkeää käydä läpi ensin nykytilanteen tausta. Tämän vuoksi 

analyysiosuudessa käydään läpi Ristiinaan vaikuttavia eri tasoisia 

kaavoja ja muita vapaamuotoisia ohjausvälineitä. Haastattelujen avulla 

pääsemme kuulemaan, miten käytännön maankäytön suunnittelu 

toimii Etelä-Savossa ja miten kaavoitusprosessia voitaisiin 

mahdollisesti parantaa.  

 

  

Kuva 1: Etelä-Savon sijainti valtakunnallisella tasolla ja Ristiinan sijainti seudullisella tasolla. 



7 

1 – Aineistoanalyysi  
 

  

OSA 1 
Aineistoanalyysi 
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Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on kokonaisuus, jossa jokaisella 

ohjausvälineellä on selkeästi oma tehtävänsä, joka täydentää muita 

ohjausvälineitä. Yleispiirteisemmät kaavat ohjaavat aina tarkempaa 

suunnittelua. (Ympäristöministeriö, 2013a.) 

Kaikkien maankäytönsuunnittelun ohjausvälineiden pohjalla ovat 

valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet (VAT). Maankäyttö- ja 

rakennuslaissa (5.2.1999/132) 24 § on määrätty, että valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden tulee toteutua kaikessa kaavoittamisessa.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden ensisijainen tehtävä on 

valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioiminen 

alueidenkäytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa 

(Aarrevaara, 2015). Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritetyt 

tärkeimmät tavoitteet alueidenkäytön suunnittelulle ovat hyvä 

elinympäristö ja kestävä kehitys (Ympäristöministeriö, 2013c). 
Maakuntakaava on kaavatasoista yleispiirteisin ja sen tehtävänä on 

ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäytön 

kysymykset. Maakuntakaavan laatii maakuntaliitto ja Etelä-Savon 

tapauksessa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava ohjaa 

kuntakaavoitusta, johon kuuluvat yleiskaava ja asemakaava. Lopulta 

alueiden käyttöjärjestelmä johtaa rakennuslupaan. 

(Ympäristöministeriö, 2013b.) 

Yleiskaavassa sovitetaan maakuntakaavan tavoitteet osaksi kunnan 

alueidenkäytön yleispiirteistä järjestämistä. Maakuntakaava välittää 

maakunnalliset tavoitetulkinnat, mutta ei puutu kunnan sisäisiin 

kysymyksiin. Kuntien keskeisin väline valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen edistämisessä on 

yleiskaavoitus. (Ympäristöministeriö, 2003, 12.) 

Yleiskaava on kuntien yleispiirteisin maankäytön ohjausväline, jolla 

ratkaistaan kunnan kehityksen periaatteet, jotka sitten siirretään 

tarkempaan asemakaavoitukseen. Yleiskaava voi koskea koko kunnan 

aluetta tai jotain sen tiettyä osa-aluetta, jolloin se on osayleiskaava. 

Myös monen kunnan käsittäviä, yhteisiä yleiskaavoja voidaan laatia. 

Yleiskaavat voivat olla oikeusvaikutteisia tai oikeusvaikutuksettomia. 

Oikeusvaikutukseton kaava antaa ohjeita maankäyttöön, mutta se ei 

määrää suunniteltavan alueen sisältöä. (Ympäristöministeriö, 2013d.) 

Kaavatasoista yksityiskohtaisin kaava on asemakaava, joka on kaikista 

lähimpänä käytännön rakentamista ja rakennuslupien hakemista. 

Asemakaavassa voidaan tarkasti määrittää rakennuksen koko, 

käyttötarkoitus ja sen sijainti (Ympäristöministeriö, 2013e). 

Asemakaavoitusta säätelevät myös valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet, mutta useimmiten keskeiset kuntaa 

koskevat periaatteelliset ja tavoitteelliset suunnitelmaratkaisut on 

tehty jo yleiskaavassa (Ympäristöministeriö, 2003, 12). 

Juridisten kaavojen lisäksi on olemassa vapaamuotoisia maankäytön 

ohjausvälineitä. Vapaamuotoisilla ohjausvälineillä ei ole pakottavia 

oikeusvaikutteita, vaan ne antavat suosittelevia ohjeita kaavoitukselle. 

Näitä vapaamuotoisia ohjausvälineitä ovat esimerkiksi rakennemallit. 

Yleisesti rakennemallit paikannetaan kaavahierarkian ulkopuolelle, 

mutta tarkkuusasteeltaan ne yleensä liikkuvat maakuntakaavoituksen 

ja yleiskaavoituksen välissä.  Rakennemallit voidaan nähdä myös 

kaavojen rinnalla tapahtuvana strategisena ”horisontaalisena 

artikulaationa”, jolla tarkoituksellisesti liikutaan kauemmas 

perinteisistä strategisista maankäytön suunnittelumenetelmistä. 

Rakennemallityöskentelyssä keskitytään yhteistyön kehittämiseen ja 

uusien ideoiden esiin tuomiseen. Rakennemallit toimivat ennen 

kaikkea seudullisen tahtotilan kokoajina, kunnallisen kaavoituksen 

ohjaajina, sekä kytköksinä maakunnallisen ja kunnallisen suunnittelun 

välissä. (Mäntysalo, 2014.)  

1.1 Etelä-Savon maankäytön suunnittelun ohjausvälineet 
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Diplomityön aineistoanalyysiosiossa käydään tarkemmin läpi Etelä-

Savon maankäytön suunnitteluun vaikuttavia ohjausvälineitä, juridisia 

kaavoja ja niiden rinnalla toimivia vapaamuotoisia ohjausvälineitä. 

Näitä ohjausvälineitä on tarkasteltu erityisesti Ristiinan alueen osalta, 

mikä auttaa suunnittelutyön hahmottamisessa. Eri ohjausvälineiden 

tavoitteet on pyritty tuomaan selkeästi esille ja niiden vaikutuksia on 

verrattu toisiinsa. Mahdolliset epäyhtenäisyydet ohjausvälineiden 

välillä on myös pyritty löytämään.  

Kuvassa 2 näkyvät Ristiinan maankäytön ohjausvälineiden eri 

vaikutustasot. Etelä-Savon maakuntakaava (2010) on Ristiinan 

maankäytön suunnittelussa kaavapinon ylimpänä tasona. 

Vapaamuotoiset ohjausvälineet, kuten Mikkelin seudun rakennemalli 

(2012), ohjaavat myös Ristiinan kaavoitusta, mutta näillä 

ohjausvälineillä ei ole oikeusvaikutuksia. Ristiinan osalta kuntatason 

kaavoitusta hoitaa vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeen Mikkelin 

kaupunki. Ristiinassa on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa oleva uusi 

strateginen yleiskaava, jonka tehtävänä olisi tulevaisuudessa ohjata 

Ristiinan tarkempaa asemakaavoitusta.  

 

 

 

 

  

Kuva 2: Kaavio Ristiinan maankäytön ohjausvälineiden vaikutustasoista.  

 

Ristiinan asemakaavoitus 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

 

Etelä-Savon maakuntakaava (2010) 

 

Mikkelin seudun rakennemalli (2012) 

 

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaava 

(ehdotusvaiheessa) 
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1.1.1 Katsaus Etelä-Savon kaavoitustaustaan 

Tässä osiossa käydään tarkemmin läpi maankäytönsuunnitteluun 

vaikuttavat juridiset ohjausvälineet eli kaavat Ristiinan osalta.  Aluksi 

käsitellään Etelä-Savon maakuntakaavoitushistoriaa ja paneudutaan 

ensimmäisen maakuntakaavan laatimiseen, sekä siihen kuinka 

siirryttiin lähes yleiskaavatasoisesta seutukaavoituksesta hyvin 

yleispiirteiseen maakuntakaavoitukseen.  

Etelä-Savon liiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen mukaan 

1960-luvulla lääninhallituksen ja maanmittaustoimiston johdolla 

laadittiin Etelä-Savon kunnille uudet asemakaavat. Kaavat luotiin laajaa 

kasvua varten ja ne olivat suunniteltu hyvin väljiksi. Näillä 1960-70-

luvun asemakaavoilla pärjättiin kuitenkin melko pitkään.  

Seutukaavoja on Etelä-Savossa laadittu aina 1970-luvulta alkaen ja ne 

ovat olleet luonteeltaan hyvin yksityiskohtaisia, eikä kuntien tarvinnut 

laatia yleiskaavoja niiden lisäksi (Haastattelu Vauhkonen). 

Rantakaavoitus tuli Etelä-Savoon vasta 1990-luvulla ja 2010-lukuun 

mennessä lähes kaikkien kuntien ranta-alueet olikin jo kaavoitettu. 

Samoihin aikoihin kaavoituksen painopiste alkoi kääntyä alueen 

keskuksiin. Tässä vaiheessa myös huomattiin, että taajama-alueiden 

yleiskaavoitustilanne oli hyvin puutteellinen eikä monissa kunnissa 

ollut taajamassa yleiskaavaa ollenkaan. (Haastattelu Vauhkonen.) 

Koko Etelä-Savon kattavan maakuntakaavan laatiminen aloitettiin 

vuonna 2004 ja kaava vahvistettiin vuonna 2010. Samalla kumottiin 

aiemmin voimassa ollut seutukaava. Tätä maakuntakaavaa 

valmisteltaessa tarkasteltiin koko kaavajärjestelmää ikään kuin 

tonttipalveluketjuna maakuntakaavoituksesta aina 

rakennuslupamenettelyn tasolle. Maakuntakaavaa valmisteltaessa 

keskityttiin erityisesti siihen, kuinka tämä kokonaisuus tulisi Etelä-

Savossa virittää. Yhtään rakennusinvestointia ei ollut varaa jättää 

toteuttamatta sen takia, etteivät kaavat ja tonttipalvelu olleet 

kunnossa. Kaavoja pitäisi pystyä jatkossa myös joustavasti 

muuttamaan. Etelä-Savon kaavoitushistorian valossa 

maakuntakaavoituksen keskeiseksi tehtäväksi on tullut tehdä tilaa 

kuntatason kaavoitukselle ja etenkin kuntakeskusten 

yleiskaavoitukselle ja kehittämiselle. (Haastattelu Vauhkonen.) 

Maakuntakaavan uusi malli on otettu käyttöön 2010 ja sen 

soveltaminen on alkanut pikkuhiljaa ilmenemään muissakin 

maankäytön suunnitelmissa.  Nyt kaikissa seudun kunnissa on tehty 

esimerkiksi rakennemallityön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun 

ensimmäinen kierros. Lisäksi kuntien yleiskaavoitus on lähtenyt 

liikkeelle. (Haastattelu Vauhkonen.) 

Etelä-Savon maakuntakaava (2010) on luonteeltaan entistä 

seutukaavaa paljon strategisempi ja yleispiirteisempi suunnitelma. 

Vanhasta seutukaavasta poiketen, maakuntakaava korostaa erityisesti 

ennakoivan kuntakaavoituksen merkitystä. Yleispiirteinen 

maakuntakaava luo elinkeinoelämälle ja yhdyskuntarakenteelle 

paremmat kehittämisedellytykset kuin entinen tarkkoihin 

aluerajauksiin perustunut seutukaava. 

Maakuntakaava on osa paikallista suunnittelujärjestelmää, joka 

muodostuu aluekehitystyöstä ja aluesuunnittelusta. Maakunnan 

kehittäminen ja suunnittelu perustuvat maakuntasuunnitelmaan, joka 

on strateginen kehittämissuunnitelma.  

Maakuntasuunnitelman (2005) mukainen Etelä-Savon strateginen 

tavoite aluerakenteen kehittämiseksi on: ”Hyvällä tonttipalvelulla kohti 

omaa ja kilpailukykyistä aluerakennetta”. Yksittäisten tonttien sijaan 

maakuntakaavassa painotetaankin aluerakenteen kokonaisuuden 

tarpeita pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavan perimmäinen tavoite on 
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ennen kaikkea vastata koko maakunnan maankäyttö- ja 

investointitarpeisiin hyvällä tonttipalvelulla.  

Etelä-Savon maakuntakaavan toteuttamisen tavoite on 10 - 30 vuotta. 

Sen tavoitteena ovat alueen positiivinen väestökehitys, järviluonnon 

hyödyntäminen sekä matkailun ja vapaa-ajan asumisen kytkeminen 

tiiviimmin nykyiseen aluerakenteeseen.  

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkimäärä tulee Etelä-Savossa 

vähenemään 161 000 asukkaasta 146 300 asukkaaseen vuoteen 2025 

mennessä. Nykyisen maakuntasuunnitelman tavoitteena on, että 

väkiluku pysyisi samana, eikä pääsisi laskemaan enää merkittävästi. 

Laskevan väestökehityksen ja vanhenevan ikärakenteen vuoksi 

maakuntakaavassa korostuvat epäedullisen kehityksen estäminen, 

sekä elinkeinoelämän ja hyvän asumisen edellytysten turvaaminen. 

”Vapaa-aikakeskusmalli” maakuntakaavassa olettaa, että maakunnan 

väestömäärä saataisiin lisääntymään osa-aikaisella väestöllä. Myös 

pääkaupunkiseudun ja Pietarin läheisyyden uskotaan vaikuttavan 

maakunnan väestömäärään kasvattamalla sitä.  

Olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen ja eheyttäminen sekä 

elinkeino- ja palvelutoimintojen keskittäminen taajamiin ovat Etelä-

Savon maakuntakaavan pääperiaatteita. Uusia seudullisesti 

merkittäviä asuin-, työpaikka- tai palvelurakenteita ei kaavassa osoiteta 

irralleen muusta rakenteesta. Eheämpi yhdyskuntarakenne alentaa 

kuntien infrastruktuuriin kustannuksia, mutta sillä voi kuitenkin olla 

haitallisia vaikutuksia taajamien viihtyisyyden kannalta, mikäli viher- ja 

virkistysalueet vähenevät. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vaatii 

lisäksi aktiivista kuntakaavoitusta, sillä se voi muuten johtaa 

aluerakenteen hajaantumiseen, kun seutukaavan taajama-alueen rajat 

eivät ole enää laajenemisen esteenä. 

Kaupunkiseudulla Etelä-Savon maakuntakaavan tavoitteina ovat 

joukkoliikenteen kehittäminen sekä kaupunkiseutujen rakennemallien 

ja liikennejärjestelmän laatiminen. Kuntakeskuksissa tavoitteina ovat 

hyvä tonttipalvelu ja keskustan kehittäminen sekä uusiutuminen. 

Valtatie 5 on tärkeä painotusalue maakuntakaavassa ja se on merkitty 

kehittämisperiaatemerkinnällä. Valtatietä tulisi kehittää osana 

viitosväyläkokonaisuutta, johon kuuluu maantie, rautatie, vesitie, 

lentoliikenne ja liikenneväylänä.  

Maakuntakaava korostaa maakunnan oloista ja asutushistoriasta 

johtuvia erityispiirteitä ja tarpeita, joita ovat monikeskuksisuus ja 

kirkonkylien asema. Kuntakaavoituksella maaseutu tulisi kytkeä 

kiinteämmäksi osaksi palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. 

Etelä-Savo on maaseutumaista harvaan asuttua aluetta, joka on 

vetovoimaista vapaa-ajan asumisaluetta Saimaan vesistön ja 

suomalaisen kansallismaisemansa ansiosta. Matkailu ja virkistys on 

nostettu maakuntakaavassa erityiskäsittelyyn.  Järviluontoon ja 

olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvaa matkailua tulisi kehittää 

toimivien matkailunkehittämissuunnitelmien avulla. Maakuntakaavan 

pyrkimyksenä on edistää luonnonympäristön kestävää hyödyntämistä 

matkailussa. Maakuntakaavassa onkin eritelty vain sellaisia matkailun 

painopistealueita, jotka kytkeytyvät olemassa olevaan 

yhdyskuntarakenteeseen ja joiden kehittämisessä voidaan hyödyntää 

olemassa olevaa infrastruktuuria.  Maakuntakaavassa ei ole osoitettu 

yhtään täysin uutta matkailun maakunnallista painopistemerkintää. 

Kulttuuriympäristöjen arvot ja erityispiirteet otetaan 

maakuntakaavassa huomioon yksittäisiä kohteita laajempina 

kokonaisuuksina. Tämä korostaa kulttuuriympäristöjen merkitystä 

vetovoimatekijöinä ja osana alueen identiteettiä sekä sen 

elinkeinopolitiikkaa. Yksityiskohtaisemman kuntakaavoituksen 

tehtäväksi jää puolestaan määrittää millä tavalla maakuntakaavan 

mukaiset kulttuuriympäristön kannalta merkittävät alueet ja kohteet 

huomioidaan. 
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Kunnilla on suuri vastuu maakuntakaavan toteutumisesta lupien 

myöntämisen, neuvonnan ja paikallisten kulttuuriympäristöohjelmien 

laadinnan kautta. Etelä-Savon rakentaminen on muutenkin pääosin 

niin pienimittakaavaista, että se pystytään hoitamaan 

kuntakaavoituksella. Etelä-Savon strategisen ja yleispiirteisen 

maakuntakaavan painopiste onkin tietoisesti suunnittelun 

ohjaamisessa.  

Maakuntakaavassa on osoitettu maakuntakeskus, sekä seutu- ja 

paikalliskeskukset (ks. kuva 3). Näille alueille maakuntakaava kehottaa 

strategisen yleiskaavan laatimista. Yleiskaavan tulisi määrittää myös 

maaseudun rakentamisen ohjaamisen periaatteet, jotka tukisivat 

nykyisiä kylärakenteita, ympäristöarvojen säilymistä ja paikallisten 

palveluiden saatavuutta. Ristiina on merkitty maakuntakeskuksen 

kehittämisvyöhykkeen 1 (kk1) sisälle. Ristiinassa onkin tällä hetkellä 

ehdotusvaiheessa strateginen yleiskaava, jossa erityisesti huomioidaan 

kylien tarpeet omassa kyläalueiden yleiskaavassa.  

Tarkemmassa kaavakartassa (ks. kuva 4) Ristiinan kohdalla on esitetty 

Valtatie 13:sta uusi tielinjaus, joka suoristaa Valtatien ja siihen liittyen 

on myös merkitty kaksi uutta eritasoliittymää. Ristiinan keskustan läpi 

kulkeva Brahentie on merkitty matkailutieksi, joka jatkuu 

Suurlahdentienä itään. 

Ristiinan kirkonkylään on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen 

kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue (maV 551) vanhan 

kuntakeskuksen kohdalle. Ristiinan vanha kuntakeskus on 

valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY2009 

-kohde (Museovirasto, 2009).  

Ristiinan keskusta-alueelle on merkitty paikalliskeskuksen alue 

ympyrällä ja sen sisälle keskustatoimintojen alue kohdemerkintä (ca).  

Tämä paikalliskeskuksen alue sijaitsee Ristiinan keskustan 

pohjoispäädyssä, aivan Valtatie 13 liittymän vieressä. 

Keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän sijainti Ristiinan 

keskustan pohjoispäädyssä lähempänä Mikkeliä tukee 

maakuntakaavan tavoitetta kehittää valtatieväylien ympäristöä. 

Keskustatoimintojen alueen sijainti myös vahvistaa Ristiinan asemaa 

Mikkelin alakeskuksena ja edesauttaa entisestään Ristiinan ”vaeltava 

keskusta” -ilmiötä. ”Vaeltava keskus”-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että 

Ristiinan keskusta on ajansaatossa liikkunut koko ajan pohjoisempaan 

lähemmäs Mikkeliä. Tämä on hankala ilmiö Ristiinan hajanaisen 

Kuva 3: Etelä-Savon maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkinnät. 
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taajamarakenteen kannalta. Keskusta tulee entisestään hajaantumaan 

kauemmas alkuperäisestä sijainnistaan, valtakunnallisesti 

merkittävästä kulttuuriympäristöstä Ristiinan vanhassa 

kuntakeskuksessa. Tätä kulttuuriympäristöä voisi hyödyntää Ristiinan 

vetovoimatekijänä, mutta keskustatoimintojen keskittyminen 

pohjoisen suuntaan hankaloittaa sitä. Maakuntakaavassa vanhan 

kuntakeskuksen alueelle on tosin merkitty matkakeskus, mutta 

keskustatoimintojen aluemerkinnän sijainti kauempana pohjoisessa ei 

tue sitä.  

Ristiinan kaavoitustausta  

Ristiina liittyi osaksi Mikkelin kaupunkia vuonna 2013 kuntaliitoksen 

myötä. Kuntaliitoksen jälkeen Ristiinan kaavoitus on merkittävästi 

muuttunut. Kaavoitusprosessi oli aiemmin pienessä kunnassa 

notkeampi ja kaavat liikkuivat suoraan kuntahallitukseen, eikä 

läpivientiprosessissa ollut valtakunnan käsittelyjä. (Haastattelu 

Rissanen.)  

Mikkelillä on oma kaavaosastonsa, joka muutti Ristiinan 

kaavaprosessiamerkittävästi: kaavoitukseen tuli laadukkaampaa 

ohjaamista ja se muuttui ammattitaitoisemmaksi. Nykyään alueen 

kaavoituksessa on realistisempi näkemys siitä, mikä on tarpeellista ja 

mille on kysyntää. (Haastattelu Riihelä.) 

Ristiinan keskustan taajamarakenne on nauhamainen, joka on 

rakentunut pääraitin, Brahentien varteen. Keskustan 

palvelukeskittymä on ajan saatossa liikkunut vanhasta sijainnistaan 

etelästä kirkon alueelta pohjoiseen, lähemmäs Valtatietä ja Mikkelin 

kaupunkia.  

Kirkonkylän nauhamainen taajamarakenne pohjautuu 

maantieteellisesti sijaintipaikan niemen pitkään muotoon. Taustasyynä 

on myös kulkuvälineiden kehitys ja hakeutuminen hyvien 

liikenneyhteyksienvarrelle. Kirkon ja hallintokeskuksen perustaminen 

niemelle oli luonteva ratkaisu 1600-luvulla, jolloin ensisijaisesti tehtiin 

matkaa vesiteitse ja talvisin tasaisia jääteitä pitkin. (Ahola, 2011.) 

Ristiinan kirkonkylän taajamarakenteen pääperiaatteet luotiin vuonna 

1944 vahvistetussa arkkitehti Salme Setälän suunnittelemassa 

asemakaavassa. Setälän yhdyskuntasuunnitelmissa tunnusomaista 

olivat pitkät loivasti kaartuvat katulinjat, jotka näkyvät myös Ristiinan 

keskustassa. (Ahola, 2011.) 

Kuva 4: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta Ristiinan kohdalta. 
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Ristiinan asemakaava-alue laajeni 1970-luvulla, kun laadittiin 

Kirkonseudun rakennuskaava ja rakennuskaavamuutos, jonka 

konsulttina toimi Mikkelin maanmittaustoimisto. Sen jälkeen on 

laadittu useita pienempiä asemakaavamuutoksia sekä uusia 

asemakaavoja. (Ahola, 2011.) 

Ristiinan alueelle ei ollut laadittu yleiskaavaa ennen Ristiinan 

Kirkonkylä - Pellosniemi osayleiskaavaa (ks. kuva 6) vuodelta 1995. 

Kaavan tavoitevuosi oli 2010. Kaavan laatimisaikaan Ristiinan kunnan 

asukasmäärä yleisesti ottaen väheni, mutta kirkonkylässä asukasmäärä 

nousi. Tähän keskustan väestökasvuun varauduttiin osayleiskaavassa. 

Kaavassa ennustettiin, että koko kunnan asukasmäärä tulisi 

nousemaan 5300 asukkaasta 5400 asukkaaseen vuosina 1990 - 2010. 

Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan väestömäärä Ristiinan kunnan 

alueella oli vain 4 856 vuonna 2013 (Asuminen Mikkelissä 2024, 2012). 

Maa- ja metsäalan työpaikat olivat vähenemässä Ristiinassa kaavan 

luomisaikaan, mutta palvelualan työpaikat olivat kasvussa. Keskustaan 

varatut teollisuusalueet oli jo kaavan laatimisajankohtana rakennettu, 

joten uutta teollisuusaluetta täytyi silloin varata. Nämä 

osayleiskaavassa varatut teollisuusaluevaraukset keskustan 

pohjoispuolella uusine tielinjauksineen eivät ole kuitenkaan 

toteutuneet. 

Osayleiskaavassa ennustettiin ongelmia Brahentien kanssa, koska se on 

ainut yhteys valtatiehen ja tärkeä kirkonkylän sisäisen liikenteen 

kannalta. Nykyisillään Brahentie onkin vilkas, jonka seurauksena tien 

ympäristöstä on tullut epämiellyttävä oleskeluympäristö.  

Osayleiskaavan mukaan kevyen liikenteen suunnittelussa tulisi ottaa 

puistoyhteydet huomioon. Valtatien alitse kulkee kaavassa 

alikulkutunneli, joka on toteutunut. Virkistysalueiden välille tulisi 

kaavan mukaan luoda turvalliset kevyen liikenteen väylät, mutta tämä 

ei ole kuitenkaan täysin toteutunut.  
Kuva 5: Ristiinan kirkonkylän teiden ja rakennusten rakentumisajat (Ahola, 2011, 13). 
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Osayleiskaavassa on laajoja asuinalueita, jotka eivät ole 

kokonaisuudessaan toteutuneet. Erityisesti keskustan pohjois- ja itä 

puolella on asuinaluevarauksia, jotka eivät ole koskaan toteutuneet. 

Kaavassa esitetyt asuinalueet keskustan eteläpuolella ovat melko hyvin 

toteutuneet.  Osayleiskaavan mukaan uusien asuinrakennuksien tulisi 

olla perinteisen pientalomaisia ja luonnonläheisyyden korostaminen, 

sekä kulttuurimaiseman säilyttäminen olivat asuinrakentamisen 

lähtökohtana.  

Kaupalliset palvelut tulisi osayleiskaavan mukaan sijoittaa nykyistä 

keskusaluetta tukevasti.  Paloasema, kirjastotalo, kunnasvirasto ja 

uimahalli olivat julkisia palveluita, joiden sijoittamiseen tuli kaavan 

tekoaikaan varautua. Brahentien varrelle aivan kirkon pohjoispuolelle 

on esitetty keskustatoimintojen alue. Nykyisin kohteessa on päiväkoti 

ja muita pieniä palveluita, mutta alue ei ole täysin keskustatoimintojen 

alueena toteutunut.  

Uusien matkailupalveluiden sijoittamista Ristiinan kirkonkylään tulisi 

osayleiskaavan mukaan tutkia. Suurta kehitystä matkailun saralla ei 

kuitenkaan ole Ristiinassa tehty.   

Ristiinan Kirkonkylä - Pellosniemi osayleiskaavassa on varattu torialue 

Ristiinan rantapuiston alueelle, eikä muita torialueita ole kaavassa 

esitetty. Kaavassa on myös esitetty uusi siltayhteys Ristiinan 

rantapuiston kohdalle, josta pääsisi vastakkaiselle rannalle 

Rauhaniemeen. Tämä siltayhteys ei ole kuitenkaan toteutunut.  

Ristiinan kirkonseudun rakennuskaavayhdistelmä (ks. kuva 7) on 

kokoelma Ristiinan kirkonkylän asemakaavoista. 

Rakennuskaavayhdistelmässä kaavoitetut alueet ovat suurilta osin 

toteutuneet Ristiinassa. Toteutumattomia aluevarauksia on kuitenkin 

muutamia, erityisesti kaavan pohjoisimmassa kohdassa esitetty 

asuinalue ei ole kokonaisuudessaan toteutunut.  Ristiinan keskustan 

Kuva 6: Ristiinan Kirkonkylä - Pellosniemi osayleiskaava. 
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niemen kärjessä etelässä on myös kaavassa esitetty asuinrakennuksille 

varattuja alueita, mutta nämä alueet eivät vielä ole toteutuneet.   

Kaavassa on myös merkitty tori samalle kohdalle kuin Kirkonkylä - 

Pellosniemi osayleiskaavassa, eli Ristiinan rantapuiston alueelle. 

Toinen torialue merkintä on myös Kaukaanrannan kohdalla 

pohjoisemmassa Brahentien varrella. Ristiinan rantapuiston alueelle on 

esitetty lisäksi asuin-, liike ja toimistorakennusten aluetta, joka ei ole 

toteutunut. Tälle alueelle sijoittuva rakentaminen onkin edelleen 

kiistanalaista ja päättämättä.  

Suurlahdentien varrelle on Ristiinan itäosaan esitetty KTY-merkinnällä 

toimitilarakennusten korttelialueita. Myöskään nämä alueet eivät ole 

toteutuneet. Yleisesti ottaen rakennuskaavayhdistelmä pitää 

nykyisinkin hyvin paikkansa, mutta pientä ylimitoitusta on 

asuinalueiden ja toimitila-alueiden osalta.  

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaava (ks. kuva 8) on tällä hetkellä 

vielä ehdotusvaiheessa. Ristiinan kunta aloitti vuonna 2012 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan muutoksen laatimisen ja vuoden 2013 

alussa kunta liitettiin Mikkelin kaupunkiin. Kuntaliitoksella ei ollut 

kaavaselostuksen mukaan suurta vaikutusta kaavan tavoitteisiin.  

Yleiskaavaehdotus on luonteeltaan strateginen. Strategisen 

suunnitelman tehtävänä on ohjata tarkempaa suunnittelua ja saada 

sen suuntaviivat toteutettua asemakaavoituksessa. Laaja-alaiset 

kunnan strategista kehittämistä painottavat yleiskaavat mahdollistavat 

tavoitteiden tasapainoisen yhteensovittamisen. (Ympäristöministeriö 

2003.) 

Uuden strategisen yleiskaavan laatimisen taustalla on kuntakeskuksen 

seudun yleiskaavoituksen tavoite ajantasaistaa voimassa olevat 

yleiskaavat. Edellinen yleiskaava Ristiinan keskusta-alueella oli Ristiina 

Kirkonkylä - Pellosniemi osayleiskaava (1995), jonka tavoitevuosi oli Kuva 7: Ristiinan kirkonseudun rakennuskaavayhdistelmä. 
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2010. Mikkelin seudun rakennemallissa (2012) ja 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Ristiinan kirkonkylän seudun 

yleiskaavan kohdealueelle on osoitettu kehitysvyöhykealue ja tällä 

merkinnällä toivottiin yleiskaavoituksen ajantasaistamista, joten 

Ristiinan yleiskaavan päivittämiselle oli todella tarve.  

Yleiskaavan suunnittelualue ulottuu pohjoisesta Laitialan kylästä 

entiseltä Mikkelin rajalta aina Ristiinan kirkonkylän eteläkärkeen ja 

Rahikkalan kylään saakka. Kaava jakautuu kahteen osaan: kirkonkylän 

strategiseen yleiskaavaan ja kyläalueiden yleiskaavaan. Tässä 

analyysissä keskitytään kirkonkylän osuuteen.  

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavan tavoitteena on kehittää 

Ristiinan keskustaa vetovoimaisena matkailukohteena eheyttämällä ja 

tiivistämällä sen taajamarakennetta sekä hyödyntämällä merkittäviä 

kulttuuriarvon alueita. Yleisenä tavoitteena yleiskaavassa kyläalueiden 

ja keskustan osalta on Ristiinan kehittäminen Mikkelin 

kaupunkikeskuksen eteläpuolisena alueena ja näiden keskusten 

välimatkan pienentäminen välialueen tehostamisella. 

Kirkonkylän taajamatoimintojen osalta tavoitteena on keskustan 

tiivistäminen. Väljää ja hajanaisesti rakentunutta kirkonkylän aluetta 

tulisi tiivistää ja kaavassa uusia asemakaava-alueita osoitetaan 

rajallisesti. Yleiskaavan pohjalta voidaan laatia asemakaavojen 

päivittämisohjelma, jonka avulla taajama-alueen ja sen lievealueiden 

toteuttamistavalla ja järjestykselle voidaan antaa selkeät viivat.  

Ranta-alueiden suhteen yleiskaavan tavoitteena on säilyttää vapaita 

ranta-alueita yleiseen käyttöön ja jokamiehenoikeuksien kannalta. 

Erityisesti maisemallisesti arat alueet tulisi pitää rakentamattomina. 

Ristiinan keskustan osalta tällä ei ole suurta vaikutusta, sillä suurin osa 

rantaviivasta on jo rakennettu.  

Suunnittelualueella kulkee rantareittimerkintä, joka on Saimaan 

rantoja seuraileva virkistysreitti. Reitti on osa Mikkelin imagoa Saimaan 

rantakaupunkina, joka yhdistää Mikkelin kantakaupunkia ja Ristiinan 

keskustaa. Rantareitti olisi elämysreitti, jota kehitetään taidetta, 

laadukasta kaupunkirakentamista ja herkkää viheraluetta yhdistäen. 

Reitillä voisi kulkea pyöräillen tai muuten ulkoillen. Rantareitti 

mainitaan myös Asuminen Mikkelissä 2024 –julkaisussa. Mikkelin ja 

Ristiinan välille on puhuttu ”nauhakaupungin” rakentamisesta ja tämä 

rantareitti tukisi sitä. Reittiä voisi kuitenkin kutsua enemmänkin 

kylänauhaksi kuin nauhakaupungiksi, koska tien varrella rakentaminen 

ei kuitenkaan ole ihan kaupungin tehokkuuksissa. Rantareitti 

todennäköisesti tulee toteutumaan aikaisintaan kymmenen vuoden 

päästä tulevaisuudessa. (Takala 2016.) 

Yleiskaavassa on esitetty kaksi kehitettävää viher- ja 

ulkoilureittiyhteyttä. Yksi reitti kulkee koulun viereiseltä 

urheilualueelta Linnaniemen ulkoilualueelle ja toinen reitti 

urheilukentän ja uuden asuinalueen välillä. Ulkoilureitin kehittäminen 

keskusta-alueella on suotavaa, sillä Ristiinan taajama-alueella ei ole 

paljon miellyttäviä kevyen liikenteen väyliä. Reitti kuitenkin kulkee 

monien yksityisrakennusten pihojen kautta ja tuntuu oleva 

enemmänkin biologinen kuin kuljettava reitti. Ulkoreittiyhteyden 

tarkemman toteutuksen suunnittelun yleiskaavaehdotus jättää 

asemakaavoitukseen. (Takala 2016.) 

Ristiinan rantapuistosta kirkon alueelle ulottuu matkailupalvelujen 

kehittämisalue. Strategisen yleiskaavan yhtenä painotusaiheena onkin 

keskustan matkailun kehittäminen eheyttäen ja kulttuuriarvoja 

hyödyntäen.  

Mestausahon ja sataman väliin on esitetty uusi asuinalue rantatontille, 
jota aikaisemmissa kaavoissa ei ole esitetty. Palvelu- ja hallintoalueiden 
varausmerkintä ulottuu myös Mestausahon ja kirkon välisille 
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peltoalueille, joille aikaisemmissa kaavoissa on merkitty vain 
puistoaluetta. Asuinalue ja palvelualue toteutuessaan poistavat 
peltonäkymät taajamasta, mutta paikalle on myös aiheellista esittää 
palveluita.  

Suurlahdentien varrelle on esitetty työpaikka-alue, joka on myös 
aikaisemmissa asemakaavoissa, mutta uudessa yleiskaavassa alue on 
pienempi. Asemakaavassa olleet työpaikka-alueet tällä kohdalla eivät 
ole toteutuneet kokonaisuudessaan.  

Yleiskaavaan on merkitty myös Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) 
mukainen Valtatie 13 uusi järjestely. Uuden tielinjauksen lähettyville 
on esitetty uusia työpaikka-alueita, joiden toteutuminen edellyttää 
uutta valtatielinjausta. Nämä työpaikka-alueet tukevat strategiaa 
Ristiinan kehittämisestä Mikkelin alakeskuksena sekä Mikkelin ja 
Ristiinan välimatkan pienentämistä. Ristiina alkaakin 
yleiskaavaehdotuksen mukaisesti kasvamaan enemmän kiinni 
Mikkeliin, joka tulee hajauttamaan nykyistä taajamarakennetta 
entisestään.  

Keskustatoimintojen alue sijoittuu Brahentien varteen ja ulottuu 

Valtatien risteyksestä Ristiinan rantapuiston eteläpuolelle. 

Keskustatoimintojen alueen sijoittaminen tälle alueelle edelleen 

vahvistaa Etelä-Savon maakuntakaavassa esitettyä 

keskustatoimintojen sijoittamista pohjoisempaan lähemmäs Valtatietä 

ja Mikkeliä. Aikaisemmassa Ristiinan Kirkonkylä - Pellosniemi 

osayleiskaavassa keskustatoimintojen painotus oli selkeästi enemmän 

etelässä kirkon jatkeena. Uudessa yleiskaavaehdotuksessa 

keskustatoiminnot taas ovat siirtyneet pohjoisempaan.  

Yleiskaavassa on merkitty uusi asuinalue Ristiinan keskustan 

koillispuolelle samalle kohdalle kuin Mikkelin seudun rakennemallissa 

(2012). Ristiinan taajama-alue on suurilta osin rakennettu etelässä 

täyteen, mutta siellä olisi myös rakoja rakenteen eheyttämiselle. 

Erityisesti keskustan niemen kärjen lähellä on kaavoitettuja 

rantatontteja otollisella paikalla. Täysin uuden asuinalueen 

varaaminen vaikuttaa liioitellulta, etenkin koska Ristiinassa ei ole 

odotettavissa suurta kasvua. Pienet lisärakentamisen tarpeet voisi 

varmasti toteuttaa keskustan nykyisen taajamarakenteen sisällä. 

Strategisen yleiskaavan tavoite keskustan tiivistämisestä ei tällä osa-

alueella yleiskaavassa toteudu.  Uusi asuinalue on kuitenkin lähellä 

keskustaa, joka on parempi sijainti kuin kaukana keskustasta. Tästä 

huolimatta Ristiinalla ei ole suurta tarvetta uusien asuinalueiden 

varaukselle.  

Rakentamisen paras laajenemissuunta olisi itään päin Suurlahdentien 

varrelle, sillä tältä alueelta on parempi saavutettavuus 

keskustatoimintojen alueille ja se ei hajauttaisi rakennetta entisestään 

etelä-pohjoissuunnassa. Yleiskaavaehdotuksessa onkin esitetty myös 

tälle suunnalle uutta asuinaluetta, mutta pohjoiseen uusia asuinalueita 

ei kannattaisi osoittaa, varsinkin kun aikaisemmissa kaavoissa esitetyt 

aluevaraukseen sinne eivät ole toteutuneet.  
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Kuva 8: Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaava (ehdotusvaiheessa). 
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1.1.2 Vapaamuotoiset ohjausvälineet  

Vapaamuotoisilla ohjausvälineillä tarkoitetaan ei-juridisia 

dokumentteja, joita voidaan hyödyntää maankäytönsuunnittelussa, 

tällaisia ohjausvälineitä ovat esimerkiksi rakennemallit. 

Kaavoittaminen on tarkka juridinen prosessi, joka voi ajoittain olla 

kankea ideointityön väline. Vapaamuotoiset ohjausvälineet 

mahdollistavat vapaamman ideointisuunnittelun. Perimmäinen 

tarkoitus vapaamuotoisilla ohjausvälineillä on saada niiden ideat 

siirretyiksi juridiseen kaavaan. Tämän diplomityön aineistoanalyysissa 

on analysoitu kolme Etelä-Savoon lähivuosina laadittua 

vapaamuotoista ohjausvälinettä. 

 

Mikkelin seudun rakennemalli (2012) 

Mikkelin seudun rakennemallin tavoitteena on luoda alueen 

ominaisuuksia ja vahvuuksia korostava kehityskuva, joka antaa 

yhteisen näkemyksen alueen kuntien kehittämiseen, markkinointiin ja 

maankäyttöön.  

Mikkelin seudun rakennemallin teemana on: ”Elävät keskukset ja 

sujuva arki”. Rakennemallityössä on otettu huomioon pitkällä 

tähtäimellä seudun kuntien tavoitteet aluerakenteen, asumisen, 

liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suhteen. Rakennemalli toimii 

tulevaisuudessa kuntien työkaluna maankäytön suunnittelussa. 

Rakennemallin taustalla ovat väestön supistuminen ja ikääntyneen 

väestön määrän kasvu, joiden seurauksena maaseudun ja keskuksien 

eriarvoisuus on kasvanut. Rakennemallin tehtävänä on ollut luoda 

yhtenäinen vuoteen 2030 suuntaava kehityskuva seudun kuntien 

maankäytön suunnitteluun ja markkinointiin.  

Maakuntasuunnitelmassa ja maakuntakaavassa on todettu tarve 
rakennemallille. Rakennemalli on ajankohtainen tapa toimia, joka lisää 
alueen kilpailukykyä. Rakennemallityö myös tukee 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista ja esitetyt kärkihankkeet 
yhdistävät kuntia. Se on myös lisännyt keskustelua ja 
vuorovaikutteisuutta seudun maankäytöntavoitteista.  
 
Mikkelin seudun rakennemallityöskentely jakaantui kolmeen 

vaiheeseen: ensin selvitettiin lähtökohdat rakennemallityölle ja 

laadittiin luonnos kuntien yhteisestä seutuvisiosta, toisessa vaiheessa 

viimeisteltiin seutuvisio ja esitettiin rakennemallivaihtoehdot ja 

kolmannessa vaiheessa päätettiin rakennemalli ja sen 

toteutusohjelma. Suunnitelmassa päädyttiin vaiheistettuun 

rakennemallivaihtoehtoon luonnosvaiheen kolmen toisensa 

poissulkevan rakennemallin sijaan. Vaiheistuksessa lyhyen aikavälin 

hankkeiden tähtäin on vuosi 2030 ja pitkän tähtäimen 2050. 

Ensisijaisten kärkihankkeiden tähtäin on vuosi 2020. Tarkempi 

rakennemalli laadittiin kunta- ja palvelurakenneuudistuslain (PARAS) 

169/2007 mukaiselle Mikkelin kaupunkikeskustan, Ristiinan, 

Pellosniemen taajamien, Hirvensalmen taajaman ja kunnan itäosien 

alueelle.  

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi rakennemallissa on esitetty nykyiset 

keskukset ja seudun valtaväylät. Nykyiset keskukset toimivat seudun 

vetovoiman ja kilpailukyvyn lähteinä. Seudun saavutettavuutta 

halutaan parantaa seudun ulkoa ja sisältä päin. Ensisijaisesti pyritään 

hyödyntämään nykyisiä rakenteita ja palveluita, eikä suunnitelmassa 

yhdyskuntarakenne kasva merkittävästi.  

Kehitysvyöhykehankkeet ovat tärkeimpiä hankkeita ja ne toteutetaan 

suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa. Niihin panostetaan eniten 

resursseja ja niiden toteutuminen ajaa parhaiten rakennemallin 

tavoitteita. Rakennemallin kehitysvyöhykkeet keskuksien ja palvelujen 
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solmukohtien lisäksi ovat Valtatiet 5 ja 13, sekä yhteiset valitut 

seudulliset kärkihankkeet.  

Rakennemallin vaiheistuksessa seuraavana prioriteettina ovat jatkuvan 

kehityksen hankkeet, kuten kehityssuuntien täydentäminen 

keskustojen ulkopuolella.  Vaiheittaisia hankkeita tuetaan pitkällä 

aikavälillä, erityisesti kyliä kehitetään jatkuvasti, jotta nykyiset palvelut 

säilyisivät. Kolmannessa vaiheessa keskitytään tulevaisuuden 

potentiaalialueisiin. Pääperiaatteena on, että uudet alueet avataan 

vasta kun edelliset ovat toteutuneet valmiiksi.  

Kehitysvyöhykkeitä tarkentavat toiminnalliset vyöhykkeet. Eri 

vyöhykkeet muodostavat yhdessä seudullisen kokonaisuuden. 

Päälinjauksia vyöhykkeissä ovat mm. palveluiden ja joukkoliikenteen 

tukeminen keskuksilla, monipuolisen asumisen ja loma-

asumismahdollisuuksien turvaaminen, haja-asutusalueella 

rakentaminen kestävästi ja kevyen liikenteen väylien kehittäminen. 

Toiminnallisista vyöhykkeistä OLO-alueet ovat keskusta-alueita, joista 

löytyy kaikkia eri maankäytön muotoja. Asumisen ja palveluiden lisäksi 

siellä on huomioitu vapaa-aika ja virkistys. Kevyen liikenteen väyliin ja 

paikallisliikenteeseen panostetaan tällä alueella, keskustojen välistä 

seutuliikennettä tuetaan riittävällä väestöpohjalla. Asuminen on 

pääasiassa kerrostaloissa ja kytketyissä pientaloissa vedenläheisyyttä 

hyödyntäen. Yleinen pääsy keskustan ympärillä oleville rannoille ja 

virkistysreiteille taataan. 

ASU-alueet ovat asuinalueita keskusta-alueiden yhteydessä. 

Yhdyskuntarakenne on yhtenäinen ja tiivis, joka tukee palveluita ja 

joukkoliikennettä. Kevyen liikenteen käyttö on alueella sujuvaa ja 

helppoa. Kyläverkostoissa on mahdollista asua maaseudun rauhassa 

lähellä luontoa.  

ELO-alueet tukevat nykyisiä kyliä ja niiden palveluita ja 
joukkoliikennettä. ELO-kylät ovat asumispainotteisia kyläalueita 
tiiviimmän taajaman ulkopuolella. ELO-alueet ovat kuitenkin tarpeeksi 
tiiviitä, jotta siellä pystyy sujuvasti kulkemaan ilman autoa. 
 
Ristiinan kirkonkylä on rakennemallissa kärkihankkeeksi merkityllä 

OLO-keskusta-alueella ja kehitysvyöhykkeen (Valtatie 13) varrella. 

Ristiinan taajaman pohjoisella puolella on ASU-asuntoalue, joka on 

vaiheittain toteutuva hanke. Keskustan länsipuolella on myös 

Rauhaniemessä vaiheittain toteutuva ELO-kylä alue.  

Suunnitelman mukaan Ristiinan kirkonkylän peruspalvelut säilyisivät ja 

kehittyisivät. Korjaus- ja täydennysrakentamisella nykyaikaistettaisiin 

kaupunkiympäristöä ja asumisessa hyödynnettäisiin veden läheisyyttä. 

Kuva 9: Rakennemallin vaiheistus ja erilaiset toiminnalliset vyöhykkeet. (Mikkelin seudun 
rakennemalli 2012) 
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Keskusta-alueelle sijoittuisivat kaikki kunnalliset palvelut sekä suurin 

osa kaupallisista palveluista ja työpaikoista. Palvelut sijaitsisivat 

kohtuudellisella etäisyydellä toisistaan ja kokoaisivat asiointia yhteen. 

Kevyen liikenteen verkostoa parannettaisiin ja ranta-alueiden 

merkitystä identiteetin luojina korostettaisiin. Pääsy keskustan 

ympäröiville rannoille ja viheralueille taattaisiin yhtenäisillä 

virkistysreiteillä.  

Jatkotoimenpiteenä OLO-alueella olisi keskustaajamien strategisten 

yleiskaavojen luominen, joka on jo käynnissä Ristiinassa. Muita 

toimenpide-ehdotuksia olisivat täydennysrakentamismahdollisuuksien 

tutkiminen, asemakaavojen ajantasaistaminen, kevyen liikenteen 

verkoston epäjatkuvuuskohtien kartoittaminen, pysäköinnin 

kokonaissuunnittelu sekä merkittävien kulttuurihistoriallisten 

kohteiden ja ranta-alueiden näkymien ja akseleiden hyödyntäminen. 

Ristiinassa nämä kaikki muut toimenpiteet olisivat tarpeellisia; 

Ristiinan taajamarakenne on hajanainen ja kaipaa 

täydennysrakentamista, vesistöä ja kulttuurihistoriallisia kohteita ei ole 

tarpeeksi hyödynnetty taajamakuvassa, kevyen liikenteen väylät 

kaipaavat kohentamista ja pysäköintialueet ovat liian dominoivia 

elementtejä keskustassa. 

Keskustan OLO-alueen rajaus ulottuu hieman nykyisen taajaman 

ulkopuolelle koillisessa. Tämä tarkoittaisi nykyisen keskusta-alueen 

hajaantumista entisestään. ASU-alue Ristiinan kirkonkylän 

pohjoispuolella on rakennemallin ehdottama sijainti uudelle 

asuinalueelle. Alueen sijainti lähempänä Mikkeliä vahvistaa Ristiinan 

asemaa Mikkelin alakeskuksena. Ristiinan keskusta on aikojen saatossa 

vaeltanut koko ajan pohjoisempaan päin lähemmäs Mikkeliä ja uuden 

asuinalueen sijainti rakennemallissa vielä vahvistaa tätä liikettä. 

Rakennemallissa halutaan tiivistää nykyistä keskustarakennetta, mutta 

silti ehdotetaan uusia asuinalueita nykyisen keskustan ulkopuolelle. 

ASU-alue on kytketty Ristiinan kirkonkylään ja sen tarkoitus on tukea 

keskustaa, mutta se todennäköisesti vain entisestään hajaannuttaa 

Ristiinan taajamarakennetta. 

ELO-kylä alue Rauhaniemessä ei suuresti vaikuta keskustan 

taajamarakenteeseen. ELO-alueet ovat selkeästi kyläalueita eivätkä 

kilpaile keskustan kanssa. Sijainti lähellä keskustaa tukee entisestään 

keskustaa ja luo maaseutumaisia asuinpaikkoja vesistön lähelle. 

Kylätkin tarvitsevat tukea, sillä kaikki eivät halua asua keskustassa.  

 

Mikkelin Tuiketaajamat hanke (2014)  

Mikkelin Tuiketaajamat -hankkeen tavoitteena on pienten kirkonkylien 

kilpailukyvyn parantaminen täsmäkehittämiskohteilla. Hankkeen 

taustalla on kaupungistuminen ja sen seurauksesta johtuva maaseudun 

tyhjeneminen. Mikkelin kaupunki käynnisti hankkeen vuonna 2014 

kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet 

olivat vuosille 2014 - 2017 asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön 

hyvinvointi. 

Tuiketaajamat-hankkeeseen kuului esiselvitysprojekti, jossa selvitettiin 

millä toimenpiteillä taajaman elinvoimaisuus, kehitys ja 

houkuttelevuus taattaisiin. Ideoita haettiin Anttolan, Haukivuoren, 

Otavan, Ristiinan ja Suomenniemen keskustaajamien vetovoiman 

kehittämiseksi. Selvityksessä pohdittiin ovatko kuntakeskukset 

elinvoimaisia ja houkuttelevia, ollaanko nykytilanteeseen tyytyväisiä ja 

onko kehittämiselle tarvetta. Johtopäätöksenä todettiin, että 

elinvoimaisuuden kehittämiselle oli tarvetta. 

Tuiketaajamat-hankkeen tavoitteena oli osallistaa alueiden toimijoita 

vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja kerätä ideoita keskustaajamien 

kehittämiselle. Hankkeessa oli tärkeää saada yhtenäinen näkemys 

kehittämisen prioriteeteista ja turvata kehityksen jatkuvuus projektin 



23 

päättymisen jälkeen. Heikon taloustilanteen takia täytyi miettiä uusia 

keinoja, joilla maanseudun tulevaisuus turvattaisiin.  

Ideoita projektissa kerättiin verkossa, julkisissa tilaisuuksissa ja 

haastatteluilla. Tuiketaajamat-hankkeella oli oma karttapohjainen 

sovellus, johon pystyi merkitsemään omia ideoita alueen 

kehittämiseksi. Projektista saatiin kokemusperäistä tietoa 

yhteisömuotoilun soveltuvuudesta pienten keskusten kehittämiseen. 

Yhteisömuotoilulla tarkoitetaan asukkaiden ja yrittäjien osallistumista 

taajaman suunnitteluun. Työryhmät arvioivat ehdotetut ideat ja 

valitsivat 1-3 kehittämiskohdetta taajamaa kohden jatkosuunnittelua 

varten.  

Projektin alussa hankkeen vetäjä kartoitti kaavoittajan kanssa 

keskustaajama-alueet ja dokumentoi niiden epäkohdat. Samalla he 

haastattelivat yrittäjiä ja asukkaita toivotuista toimenpiteistä. Aluksi 

kyselyiden perusteella haastateltavat tuntuivat olevan tyytyväisiä 

tämän hetkiseen tilanteeseen, mutta kun heiltä kysyttiin: ”Mitkä asiat 

saisivat sinut muuttamaan alueelle uudestaan tai miten suosittelisit 

aluetta uusille yrityksille tai asukkaille?”, heillä ei ollut vastausta. 

Paikalliset eivät enää luottaneet alueidensa tulevaisuuteen paikallisten 

palveluiden vähennyttyä.  

Selvästi eniten alueilla kaivattiin satamien, torialueiden, matkailun ja 

taajamien sisääntulojen houkuttelevuuden kehittämistä. Alueiden 

vahvuuksien tuotteistamista, kuten Ristiinan Brahenlinnan raunioiden 

ja kalliomaalausten parempaa hyödyntämistä toivottiin. Identiteetin 

tulisi myös säilyä ja ratkaisuiden tulisi olla maaseutumaisia. Etätöiden 

mahdollisuudella voitaisiin myös hyödyntää maaseudun 

houkuttelevuutta.  

Lopulliset toimenpiteet olivat yleisesti pieniä ja helposti toteutettavia 

konkreettisia kehityskohteita. Ehdotuksena oli esimerkiksi 

opastekylttien kunnostusta, toritoimintojen lisäämistä, uuden 

valaistuksen asentamista, uusien alueiden kaavoittamista ja 

liikenneväylien parannusta. Osa kehitysideoista ei vaatinut suurta 

rahallista panostusta, kuten esimerkiksi toritoiminta, jota voisi kehittää 

yhteistyöllä ja kyläkehittäjän avustuksella.  

Ristiinan täsmäkehittämiskohteet Tuiketaajama-hankkeessa olivat 

ulko- ja hiihtoreittien suunnittelu koulukeskukselle, Ristiinan kaikkien 

opastekylttien kunnostus ja vanhan sotakoulun kunnostus.  

Suureen osaan kehityskohteista oli jo hankkeen aikana saatu vastaus 

jatkotoimenpiteiden etenemisestä. Tuiketaajamat-hanke on hyvä 

esimerkki konkreettisista kehityshankkeista, joissa asukkaat pääsevät 

mukaan vaikuttamaan. Kehitysideoiden toteutuminen jo hankkeen 

aikana osoittaa pienten kehittämisideoiden voiman ja tärkeyden.  

 

Asuminen Mikkelissä 2024 (2015) 

Asuminen Mikkelissä 2024 -työn tavoitteena oli lisätä kaupungin 

vetovoimaisuutta, joka näkyisi muuttovoittona ja asuntojen hintojen 

positiivisena kehityksenä. 

Palvelujen saatavuuteen ja elinvoimaisuuteen perustuva 

kaupunkikeskustojen vetovoimaisuuden kasvu edellyttää tiivistyvää 

kaupunkirakennetta. Toisaalta Luonto-Suomen vetovoimaisuus on 

kasvussa ja yksilöllisempien asumisen ratkaisujen kysyntä kasvaa. 

Pitäjiin ja haja-asutusalueelle voi muodostua elinvoimaisia ja 

luonnonläheisiä pieniä keskuksia. Tähän antavat digitaalisuus ja 

biotalouden nousu aivan uusia mahdollisuuksia. 

Rakennuskantamme on Suomessa suurilta osin suunniteltu perheille, 

mutta nykyisessä maailmantilanteessa pienten asuntojen kysyntä on 

kasvanut ja toisaalta kiinnostus yhteisöllisempään asumiseen lisääntyy 

ikääntyneiden ja yksin elävien ihmisten määrän kasvaessa. 
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Ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä Suomen seitsemän suurinta 

kaupunkia kasvavat miljoonalla asukkaalla. Tämän kaltainen muutos 

tulee väistämättä vaikuttamaan myös muuhun Suomeen, eikä 

kehitystä voi passiivisesti seurata sivusta. Asuminen Mikkelissä 2024 –

julkaisun mukaan vahvuuksiin perustuvia paikkasidonnaisia valintoja 

tekemällä tullaan näkemään myönteinen muutos asumisessa ja 

elinvoimaisuuden kasvamisessa ruutukaavakeskustassa, pitäjillä ja 

kylillä. 

Asuminen Mikkelissä 2024 jakaantuu strategiseen osaan ja 

taustoittavaan osaan. Strategisessa osassa asetetaan tavoitteita 

asumisen kehitykselle. Elävät kaupunkikeskukset ja sujuva arki -

julkaisussa määritettiin Mikkelin alueelta tärkeimmiksi kehityskohteiksi 

nykyiset keskukset sekä Mikkelin ja Ristiinan välinen kehityskäytävä.  

Asuminen Mikkelissä 2024 -työn yleiset linjaukset voi kiteyttää 

kolmeen kehityskohteeseen: yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, 

Satamalahden alue ja rantarakentaminen. Satamalahdesta on tarkoitus 

luoda ympäristöä säästävä ja digitaalisuutta hyödyntävä asuin- ja 

toimintaympäristö. Esimerkki rantarakentamiseen painottamisesta on 

Kirkonvarkauden tulevan asuinalueen kaavoitus. Ranta-asumista 

pyritään lisäämään myös muuttamalla nykyisiä vapaa-ajan asuntoja 

ympärivuotiseen asumiseen.  

Mikkelin kaupungin tavoite on monipuolistaa asumisen rakennetta, 

tätä edistetään maanpolitiikan keinoin. Omistus- ja vuokra-asumisen 

sekä muiden välimuotojen sekoittamista pyritään lisäämään. 

Nykyisillään Mikkelin kerrostaloalue on keskittynyt ruutukaava-

alueelle ja välittömästi tämän alueen ulkopuolella alkaa 

omakotitalovaltaisen rakentamisen vyöhyke. Omakotiasuminen on 

pääasiallinen asumisen muoto Mikkelissä ja siinä asemassa se tulee 

säilymäänkin. Tulevaisuudessa tämä selkeä vyöhykejaottelu tulee vielä 

entisestään korostumaan. Samanlainen jaottelu on nähtävissä myös 

kaupungin pienemmissä pitäjissä.  

Mikkelissä on selkeä kahtiajako kaupunkimaisen taajaman ja haja-

asutetun maaseudun välillä. Haja-asutus tulee lisääntymään 

tulevaisuudessa, erityisesti nykyisten loma-asuntojen muuttamisella 

ympärivuotiseen asumiseen. Etelä-Savolle haja-asutus on 

luonteenomaista, mutta haja-asutusalueen palveluiden säilyttäminen 

on haasteellista. Kaupunkiseudun ja maaseudun toimenpiteet 

elinvoimaisuuden saavuttamiseksi eroavat toisistaan. 

Kaupungistuminen on edelleen käynnissä ja maaseutu tyhjenee. 

Maaseudun autioitumiseen vaikuttaa suuresti myös se, että haja-

asutus alueella väestö on hyvin ikääntynyttä.  

Asuminen Mikkelissä 2024 strategisen ohjelman toisessa osassa on 

kuvattu alueittain väestörakennetta ja maankäytön tunnuspiirteitä. 

Keskusta-alue nousee selvästi esiin omana alueenaan ja siellä asuu 70% 

Mikkelin väestöstä. Seuraavaksi suurin keskittymä on Ristiinassa. 

Väestörakenne on tasapainoinen erityisesti Mikkelin keskustassa ja 

Otavassa. Muissa keskuksissa ikääntyneet ovat selvästi suurin 

ikäluokka.  

Mikkelin väestöstä puolet asuu omakotitaloissa. Rakennuskannasta 

vain 10% on rivi- tai kerrostaloja. Keskustassa on tästä eroten hyvin 

tiivis ja tehokkaampi rakennuskanta. Mikkelissä ei ole tarvetta 

väljemmälle asumistiheydelle, koska asunnon pinta-ala henkilöä 

kohden on 41,3 m2 (valtakunnallinen taso on 39,6 m2). Keskustalla, 

entisellä Mikkelin maalaiskunta-alueella ja Ristiinalla on yhteensä 80% 

osuus kaikista myönnetyistä rakennusluvista.  

Osana Asuminen Mikkelissä 2024 työtä laadittiin internetkysely. 

Kyselyn tarkoituksena oli informoida työn laadinnasta ja osallistaa 

asukkaita. Vastausten määrä jäi vaatimattomaksi, mutta erityisesti 

kyselyssä nousivat esiin rantarakentaminen ja senioriasumisen 
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monipuolistaminen. Rannat myös haluttiin säilyttää julkisessa 

käytössä.  

Asuminen Mikkelissä 2024 työssä päädyttiin kolmeen asumisen 

teemaan Mikkelissä. Nämä teemat olivat Rannat, Roolit ja Räätälöinti. 

Mikkelissä on ainoana kuntana Suomessa yli 10 000 vapaa-ajan 

asuntoa. Puhdas järviluonto on tärkeä vetovoimatekijä alueella. 

Rantarakentamista oli käsitelty city- ja maaseuturantojen 

näkökulmasta. Toimenpiteet cityrantojen parantamiseksi olivat mm. 

rantaväylien ja rantapuistojen kaavoittaminen yleiseen käyttöön sekä 

tiiviin keskustarakentamisen ulottaminen ranta-alueille.  Maaseudulla 

asuntorakentamisen painopiste suunnattaisiin rannoille. Vapaa-ajan 

asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi ja omarantaisten tonttien 

kaavoittaminen olivat toimenpiteitä maaseuturantojen 

parantamiseksi. 

Rooleiksi työssä nousivat digitaalisuus ja ekologisuus. Digitaalisuuden 

toimenpiteet olisivat mm. rakentamisesta tiedottaminen ja 

mielekkäiden kohtaamispaikkojen luominen. Ekologisuus näkyisi 

rakennuskannan tiivistämisellä, korjausrakentamisella ja kevyen 

liikenteen edistämisellä. Räätälöinti teemalla haluttiin ottaa huomioon 

asukkaiden erilaiset tarpeet. Tärkeä osa-alue oli iäkkäiden asuminen ja 

erityisesti esteettömyyden huomioiminen kaavoituksessa, lisäksi 

haluttiin parantaa opiskelijoiden asumisviihtyvyyttä.  

Asuminen Mikkelissä 2024 suunnitelmassa Ristiina on Mikkelin kasvava 

alakeskus. Alakeskuksella tarkoitetaan Mikkelin monikeskuksisen 

kaupunkiseudun osaa, joka on palveluiltaan monipuolinen ja 

rakenteeltaan tiivis. Alakeskuksessa on selkeitä julkisia tiloja kuten 

satama, pääkatu tai tori. Suunnitelman mukaan Ristiinassa asumisen 

painopiste tulisi olla rannoilla. Suunnitelman mukaan keskustassa 

edistettäisiin kevyttä- ja joukkoliikennettä sekä taajamarakennetta 

tiivistettäisiin täydennysrakentamisella.   Kuva 10: Asumisen kolme teemaa Mikkelissä. (Asuminen Mikkelissä 2024, 2015)  
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Johdanto 

Diplomityön analyysiosuuteen kuuluu Etelä-Savossa työskentelevien 

kaavoituksen asiantuntijoiden haastattelu. Diplomityötä varten 

haastateltiin kahdeksaa maankäytönsuunnittelun parissa 

työskentelevää henkilöä Etelä-Savon liitolta, Mikkelin kaupungilta ja 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö (ELY) -keskukselta. 

Haastattelut toteutettiin nauhoitettuina puhelinhaastatteluina. 

Haastatteluissa keskusteltiin aihe-alueittain ennalta määrätyistä 

teemoista liittyen maankäytön suunnitteluun Etelä-Savossa.  

Haastattelujen alussa pohjustin keskustelua esittelemällä läpi käytävät 

aihe-alueet, joista sitten haastateltavat jakoivat omia näkemyksiään ja 

ehdotuksiaan. Aihe-alueina haastatteluissa olivat maakuntakaavan 

rooli ja tarkkuus, ristiriitatilanteet kaavoituksessa sekä 

rakennemallityöskentely. Haastatteluissa tärkeää oli saada selkeä 

käsitys siitä, miten maakuntakaavan vaikutus tulee esille käytännön 

työskentelyssä.  

Haastatteluista on laadittu yhteenveto, joka on esitetty seuraavissa 

kappaleissa teemoittain jaoteltuna. Jokaisen teeman kohdalla on käyty 

läpi haastatteluissa esille tulleita eriäviä näkemyksiä. Eri tahojen 

mielipiteitä on peilattu heidän asemansa ja työtehtävänsä mukaan. 

Diplomityössä pyrittiin selvittämään, miten kuntakaavoituksen, 

maakuntakaavoituksen ja ELY-keskuksen työntekijöiden mielipiteet 

eroavat toisistaan ja mistä nämä erot johtuvat. Haastatteluista on 

nostettu esiin sellaisia sitaatteja, joista erilaiset näkemykset tulevat 

hyvin ilmi.  

Haastattelujen yhteenveto 

Maakuntakaavan rooli 

Haastattelujen aikana tuli hyvin selväksi, miten muut kaavoittajat ovat 

ymmärtäneet maakuntakaavan tehtävän. Osa haastateltavista ei ehkä 

aina arkisessa työssään muista, miksi maakuntakaava on Etelä-Savossa 

nykyisin sellainen kuin se on. Kokonaisuuteen vaikuttavat keskeiset 

tekijät maakuntakaavan tarkoitus ja kaavoituksen elementtien erilaiset 

roolit ovat sellaisia asioita, jotka tuntuvat jäävän arkisessa 

työskentelyssä taka-alalle. Haastatteluista saa sellaisen käsityksen, että 

kunnissa maakunta- ja kuntakaavoitusta ei kovin helposti nähdä 

kokonaisvaltaisena maankäyttöpoliittisena sopimuksena ja yhteisesti 

kehitettävänä tonttipalveluketjuna. Erityisesti kaupungin työntekijät 

tuntuvat tarkastelevan maakuntakaavoitukseen liittyviä seikkoja 

pelkästään kaupungin näkökulmasta. Maakuntakaavan ja 

kuntakaavoituksen suhdetta tarkastellaan usein enemmän 

käytännönläheisesti, tapauskohtaisesti ja perinteisesti kaavajuridiikan 

kautta. Tämän hetkinen kaavajärjestelmä Etelä-Savossa on ikään kuin 

tonttipalveluketju, jossa maakuntakaava on yhdessä päädyssä ja 

asemakaava ja rakennuslupa ovat toisessa päädyssä. Tämä 

tonttipalveluketju on muovautunut nykyiseen muotoon, koska se on 

haluttu tehdä mahdollisimman sulavasti toimivaksi. Yhtään investointia 

ei ole varaa jättää toteuttamatta siksi, koska kaavajärjestelmä ei toimi. 

Kaavoitus on joukkuepeli, jossa jokaisen kaavatason sektorin täytyy 

pyrkiä yhteiseen tavoitteeseen. Jokaisella tasolla on oma tehtävänsä ja 

yhteisenä tavoitteena on saada hankkeet mahdollisimman sujuvasti 

toteutettua.  

1.2 Haastattelut 
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Haastateltavat olivat haastatteluissa yleisesti sitä mieltä, että 

maakuntakaava on tarpeellinen ja sen vaikutus myös näkyy selkeästi 

muissa kaavatasoissa. Tosin useiden haastateltavien mielestä 

maakuntakaavan tehtäviä voisi miettiä uudelleen.  

Maakuntaliiton työntekijöiden mielestä on hyvä, että on olemassa 

taho, joka tarkastelee ja arvioi ylikunnallisia asioita. Heidän mukaansa 

on tärkeää, että maakuntakaava määrittää tarkasti virkistysalueet, 

kulttuurihistorialliset kohteet ja suojelualueet. Varsinkin haja-

asutusalueella maakuntakaava on usein ainut voimassa oleva kaava. 

Tällaisia ”ei-alueita” ei mikään muu taho ota huomioon, joten on 

tärkeää, että ne huomioidaan ainakin maakuntakaavassa.  

Mikkelin kaupungin työntekijöiden mielestä maakuntakaavaprosessi 

on liian hidas, eikä se vastaa tarpeeksi nopeasti yritysmaailman 

tarpeisiin. Toisaalta ELY-keskuksen edustajan mielestä taas on hyvä 

asia, että kaavajärjestelmä ei ole liian nopea. Se luo vakautta, eikä täten 

tule tehtyä liian nopeita päätöksiä. Tärkeintä kuitenkin olisi, että 

maakuntakaavaa ei tarvitsisi joka hankkeen takia muuttaa. Siksi 

kuntakaavoitukselle pitää jättää riittävästi tilaa.  

Haastatteluissa Mikkelin kaupungin työntekijöitä mietitytti maakunnan 

rooli Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa, jossa kasvua ei oikeastaan 

ole. Maakuntakaava sopii hyvin kasvun suunnitteluun, mutta 

supistuvilla seuduilla sen rooli jää melko pieneksi. Haastateltavat 

ehdottivat, että maakuntakaava voisi olla tiettyihin näkökohtiin 

erikoistuneempi ja samalla suppeampi. Erityisesti palvelukeskittymien 

ja ylikunnallisten hankkeiden vaikutusta maakuntakaavassa voisi 

kaupungin työntekijöiden mielestä tutkia tarkemmin. Lisäksi 

haastateltavat haluaisivat nähdä maakuntakaavan ottavan kantaa haja-

asutusalueisiin. Haastateltavat olivat kiinnostuneita siitä, miten 

kylätaajamat tulisi osoittaa maakuntakaavassa. 

”Tärkeää on, että maakuntakaava on saanut yleiskaavatyön kunnissa 

liikkeelle. Kuntien kaavoitus kuitenkin elää vieläkin vähän omaa 

peliään. Olisi hyvä kokonaisuuden kannalta, jos tajuttaisiin, että 

kaavoitus on joukkuepeliä. Kaikkia investointitarpeita pitäisi pystyä 

palvelemaan. Kunnat eivät pysty käsittelemään koko skaalaa ja myös 

seudullista näkemystä tarvitaan.”  

- Jarmo Vauhkonen, aluesuunnittelujohtaja, Etelä-Savon liitto 

 

”Maakuntakaavan rooli ei nykyisin ole kovin suuri. Sillä kyllä yhteen 

sovitetaan kuntien eri tavoitteita, mutta Etelä-Savossa se rajoittuu 

pitkälti kaupan suuryksiköihin. Etelä-Savossa mittasuhteet ovat niin 

pienet, että ei oikeastaan jouduta miettimään, miten päätökset 

vaikuttavat muihin kuntiin. Maakuntakaavan sisältö voisi olla 

suppeampi ja erikoistuneempi. Etelä-Savon kaltaisella alueella 

maakuntakaavasta ei ole paljoa hyötyä. Jos ei rakenneta mitään, niin 

ei myöskään tarvita kaavoja.”  

- Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, Mikkelin kaupunki 

 

 
”Elinkeinoelämän hankkeissa on usein nopeat aikataulut ja kiire ei 

ole aina täysin aitoa. Kaavajärjestelmä luo vakautta, mutta se voi olla 

vähän hidas, toisaalta hitaus voi olla ihan hyväkin asia. Päätöksiin voi 

oikeasti luottaa, kun ne mietitään ajallaan. Ympäristöä 

suunnitellessa vaikutukset voivat olla merkittäviä jopa satojen 

vuosien päähän.”  

- Eero Korhonen, yksikön päällikkö, Alueiden käytön ja luonnonsuojelun 

palvelut, Etelä-Savon ELY-keskus 
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ELY-keskuksen edustajan mukaan maakuntakaavan vaikutus näkyy 

heidän tahollaan hyvin. Hankkeet, joilla on takana maakuntakaavan 

tuki, otetaan ELY-keskuksessa paremmin huomioon. 

 

Maakuntakaavan skaala ja tarkkuus 

Etelä-Savon liiton ja ELY-keskuksen työntekijät pitivät nykyistä 

maakuntakaavan tarkkuusastetta hyvänä. Nykyisin on trendinä, että 

maakuntakaava menee entistä yleispiirteisempään suuntaan. Etelä-

Savon maakuntakaava onkin nykyisillään jo hyvin yleispiirteinen. 

Maakuntaliiton työntekijät nostivat esille sen, että kaavaa ei pysty 

nykyisestä helposti yksinkertaistamaan. Tämä johtuu muun muassa 

siitä, että esimerkiksi kulttuurihistorialliset suojelualueet täytyy 

osoittaa maakuntakaavassa tarkasti. Luontoarvojen ilmeneminen 

kaavassa on tärkeää, koska sitä ei muiden tasojen kaavoissa käsitellä 

oikeastaan ollenkaan. Myös Mikkelin kaupungin työntekijöiden 

mielestä luontoarvot ja isot linjaukset, kuten valtatiet ovat tärkeitä 

teemoja maakuntakaavassa.  

Tällä hetkellä maakuntakaavassa on hyvin eri tarkkuusasteisia 

merkintöjä. Maakuntakaavassa esitetään mm. jokainen kuppikivi, kun 

taas kuntakeskukset esitetään pelkästään symbolirinkuloina samassa 

kaavassa. Merkintöjen kirjo on laaja, hyvin yleispiirteisistä todella 

yksityiskohtaisiin merkintöihin. Erityisesti maakuntakaavan työntekijät 

ihmettelivät tätä tarkkuusasteiden kirjoa. Tosin osa maakuntaliiton ja 

ELY-keskuksen työntekijöistä oli sitä mieltä, että tietyt asiat pitääkin 

esittää eri tavalla.  

”Tuntuu että halutaan vain, että kaikilla on kaikkea, eikä keskustella 

siitä voisiko palvelukeskuksia rajata ettei tulisi päällekkäisyyksiä ja 

hajautusta. Maakuntakaava on hyvä väline tämän tutkimiseen. Olisi 

mielenkiintoista nähdä ruvetaanko maakuntakaavassa 

määrittämään tarkemmin palvelukeskuksia.”  

- Eveliina Könttä, yleiskaava-arkkitehti, Mikkelin kaupunki 

 

”Maakuntakaava ei edes yritä ohjata rakentamista, se on enemmän 

strategisen suunnittelun ja maakäyttöpolitiikan yhteinen julistus. 

Vastuu on siirretty kunnille. Maakuntakaava on ensisijaisesti 

strategisen maankäyttöpolitiikan, ei rakentamisen ohjaamistyökalu. 

Rakentamisen ohjaaminen on haluttu tuoda mahdollisimman lähelle 

lupamenettelyjä. Maakuntakaavan ja yleiskaavan tulisi olla sellaisia, 

että niitä tarvitsisi mahdollisimman harvoin muuttaa, jotta 

rakennushankkeet pääsevät nopeasti etenemään.”  

- Jarmo Vauhkonen, aluesuunnittelujohtaja, Etelä-Savon liitto 

 

”Vaikka maakuntakaava on yleispiirteinen, sen pohjaksi pitää tehdä 

hyvin tarkkoja selvityksiä. Maakuntakaava voisi olla tietyiltä osin 

tarkempi ja toisilta osin yleispiirteisempi. Kuntakaava ei ulotu kaikille 

alueille ja joillain alueilla maakuntakaava on ainut vaikuttava kaava. 

Siellä missä maakuntakaava on ainoa voimassa oleva kaava, voisi se 

olla myös vähän yksityiskohtaisempi. Luonnonvarojen 

kaavoittaminen maakuntakaavassa on tärkeää, koska kukaan muu ei 

sitä tee. Näillä ei-rakentamisen alueilla maakuntakaavan on vähän 

pakko olla tarkempi. Etenkin taajamissa maakuntakaava voisi olla 

yleispiirteisempi. Taajaman ulkorajat on hyvä määrätä, mutta 

tarkemman rakentamisen suunnittelun voi jättää kunnille.”  

- Sanna Poutamo, ympäristöpäällikkö, Etelä-Savon liitto 
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Mikkelin kaupungin työntekijät olivat hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, 

että maakuntakaava voisi olla nykyistä yksinkertaisempi ja 

strategisempi. Heidän mielestään maakuntakaavan ei erityisesti  

 

tarvitse ottaa kantaa rakentamiseen ollenkaan. Taajamatoimintojen 

osalta maakuntakaava on hyvin yleispiirteinen, joka on myös 

maakuntaliiton työntekijöiden mielestä hyvä asia ja se antaa 

kuntakaavoitukselle hyvin tilaa.  

Haastatteluissa oli ristiriitaista palautetta maakuntakaavan 

rakentamisen ohjaamisen puolesta. Toisten haastateltavien mielestä 

maakuntakaavan pitäisi antaa tarkempia ohjeita taajamien 

maankäyttöön ja toisaalta joidenkin haastateltavien mielestä sen ei 

pitäisi ottaa ollenkaan kantaa rakentamiseen.  Useiden haastateltavien 

mielestä rakentamisen ohjaaminen tulisi jättää kuntien tehtäväksi. 

Tämän hetkinen maakuntakaava ottaa todella vähän kantaa 

rakentamiseen. Suuremmissa kasvukeskuksissa, kuten 

pääkaupunkiseudulla, rakentamiseen puuttuminen on aiheellista, 

mutta pienen kasvun alueilla se ei ole tarpeen.  

Erityisesti kauppojen suuryksiköiden sijainnin määrääminen 

maakuntakaavassa on osittain hyvä ja osittain huono asia. Kunnan 

työntekijöistä tuntuu, että heidän asioihinsa puututaan ja toisaalta on 

huono, jos sijoituksen vaikutuksia ei mietitä ollenkaan ylikunnallisella 

tasolla.  

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että maakuntakaavaa tarvitaan 

ja sillä on selkeät tehtävät, jotka sen täytyy säilyttää. Tällaisia tärkeitä 

tehtäviä ovat mm. luontoarvojen ja valtaväylien suunnittelu. Hyvin 

eritasoisten merkintöjen kirjo kaavassa hämmentää ihmisiä helposti, 

mutta maakuntakaavaa ei pysty nykyisestään enää kovinkaan 

yksinkertaistamaan. Kuitenkin yhteinen linjaus eri tason merkinnöille 

voisi helpottaa kaavan luettavuutta. Uudessa maakuntakaavassa 

kuppikivet ja muut tarkat merkinnät onkin siirretty liitekartalle. ELY-

keskus ei aluksi osannut suhtautua tähän uuteen maakuntakaavaan, 

mutta nyt he ovat lämmenneet sille. 

 

”Maakuntakaava voisi olla isommalla skaalalla suunniteltu ja sen 

tehtävä voisi olla enemmän strateginen ja teemallinen. Kaupungit ja 

kunnat osaavat itse päättää miten niiden alueita pitäisi kehittää. 

Maakuntakaavalla ei ole tarvetta ottaa kantaa pienen mittakaavan 

asioihin. Kunnan sisällä tiedetään paremmin esimerkiksi mihin kohti 

kaupan yksikkö olisi parasta sijoittaa. Kaupan sijoittamisella ei 

Mikkelin seudulla ole edes niin suuri vaikutus muihin kuntiin, koska 

lähellä ei ole muita suuria kuntakeskuksia.”  

- Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Mikkelin kaupunki 

 

”Muihin maakuntiin verrattuna Etelä-Savossa on hyvin strateginen ja 

yleispiirteinen maakuntakaava. Nykyinen tarkkuustaso 

maakuntakaavassa on hyvä. Vaikka kaavassa onkin hyvin eri skaalan 

merkintöjä, se ei ole haitaksi. Maakuntakaava toimii eri tavalla eri 

aihepiireissä. Erityisesti rakennussuojelu tarvitsee jonkin 

ylikunnallisen tuen, joten on hyvä, että ne otetaan huomioon 

maakuntakaavassa. Kuntakaavoituksessa ei välttämättä haluta 

laittaa rahaa suojelukohteisiin, joilla saattaa kuitenkin olla 

ylikunnallisia vaikutuksia.”  

- Eero Korhonen, yksikön päällikkö, Alueiden käytön ja luonnonsuojelun 

palvelut, Etelä-Savon ELY-keskus 
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Ristiriitatilanteet muiden kaavatasojen kanssa 

Etelä-Savossa ei usein tule esiin ristiriitoja muiden kaavatasojen välillä. 

Myös ELY-keskuksen ja kuntien välillä yhteistyö toimii yleensä ottaen 

mutkattomasti. Toisaalta ristiriidat ja keskustelut kuuluvat lähes 

poikkeuksetta kaavoitukseen, minkä vuoksi asioista onkin useita tahoja 

päättämässä. 

Maakuntaliiton työntekijät nostivat esille erityisesti virkistysalueet 

ristiriitatilanteina. Kuntien omistamilla alueilla olevia virkistysalue-

merkintöjä halutaan usein kunnan toimesta muuttaa. Erityisesti ranta-

alueet haluttaisiin realisoida tonteiksi.   

Mikkelin kaupungin työntekijät nostivat toisaalta esille kauppojen 

suuryksiköiden sijoittamisen ristiriitatilanteeksi. Ristiinan osalta 

kaupan suuryksiköt eivät ole kuitenkaan olleet suuri ongelma. Osa 

haastateltavista olivat sitä mieltä, että Etelä-Savossa kaupan 

sijoittamisella ei ole paljoa merkitystä, koska kuntakeskukset ovat niin 

kaukana toisistaan. Toisaalta joidenkin Mikkelin kaupungin 

työntekijöiden mielestä on hyvä katsoa kaupan sijoittamista myös 

ylikunnallisella tasolla, koska sillä voi olla suuri hajauttava merkitys. Kun 

asukkaita on vähän, juuri silloin kaupan sijoittamisella on merkitystä. 

Haastateltavina olleet eri tahot selvästi kiinnittivät huomiota eri 

aiheisiin ristiriidoissa. Haastatteluissa otettiin esille pääosin vain 

toisista kaavatasoista lähtevät seikat, jotka vaikeuttavat oman tason 

kaavan tekemistä. On ymmärrettävää, että asioita tarkastellaan vain 

omasta näkökulmasta, eikä välttämättä huomioida toisten tahojen 

näkemyksiä. Kuitenkin yleisesti ottaen kaavoitus Etelä-Savossa on 

hyvin sopuisaa, eivätkä ristiriidat ole kehittyneet 

ylitsepääsemättömiksi. Joltain osin kaavajärjestelmää olisi kuitenkin 

varaa sujuvoittaa.  

 

 

Rakennemallityöskentely 

Haastateltavilta löytyi paljon eriäviä mielipiteitä rakenne-

mallityöskentelystä. Haastatteluista voidaan huomata, että Mikkelin 

kaupungin työntekijät olivat myönteisempiä rakennemallien suhteen, 

kun taas maakuntaliiton edustajat olivat varautuneempia. Etelä-Savon 

liiton työntekijät korostivat rakennemallityöskentelyprosessin 

tärkeyttä, mutta eivät olleet vakuuttuneita rakennemallien lopullisista 

vaikutuksista.  

Etelä-Savon liiton työntekijät olivat yleisesti sitä mieltä, että 

rakennemallityöskentelytapoja voisi joko muuttaa tai rakennemalleja 

voisi hyödyntää eri tavalla. Erityisesti maakuntaliiton työntekijät 

kokivat, että rakennemallit eivät ole nykyisellään paras mahdollinen 

maankäytönsuunnittelun työkalu.   

Maakuntaliiton ja ELY-keskuksen edustajat olivat saamaa mieltä siitä, 

että rakennemallityöskentely sopisi parhaiten 

”Virkistysalueet saattavat synnyttää ristiriitoja eri kaavatasojen 

välillä. Suojelualueilla on selkeä korvaaja, se menee luonnon-

suojelulain mukaisesti. Niissä kohteissa toimii ns. rahat tai lupa 

periaate. Virkistysalueiden toteuttamisen vastuu kuuluu kunnalle. 

Jos joku haluaa esimerkiksi rakentaa rantatontteja virkistysalueelle, 

kunnan pitäisi lunastaa virkistysalueet maanomistajilta, mutta 

harvoin tätä tapahtuu. Maakuntakaavassa virkistysalueet on usein 

kaavoitettu kunnan tai seurakunnan maille, jotta ei tulisi ristiriitoja 

yksityisten omistajien kanssa. Kunnat ja seurakunnat ovat nykyisin 

alkaneet realisoimaan virkistysalueitaan ja kaavoittamaan niille 

rantatontteja yms. ja tämä vaatii tietysti myös maakuntakaavan 

muutoksen. ”  

- Sanna Poutamo, ympäristöpäällikkö, Etelä-Savon liitto 
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kansalaiskeskustelunavaajaksi. Rakennemallityöskentelyssä prosessi 

koettiin tärkeämmäksi kuin tulos. Työskentelyn kautta voitaisiin saada 

ihmiset enemmän osallistumaan ja keskustelemaan maankäytön 

suunnittelusta. Tässä tarkoituksessa rakennemalleja ei välttämättä 

kuitenkaan ole hyödynnetty tarpeeksi ja ongelmaksi on koettu se, että 

usein rakennemalleista ovat keskustelemassa samat henkilöt. 

Mikkelin kaupungin työntekijöistä monella oli hyviä kokemuksia 

rakennemalleista. Useita kuitenkin harmitti se, että rakennemallit 

mahdollistavat kaiken ja suuntaavat pelkästään kasvuun. Onko 

tällainen ainaisen kasvun suunnittelu mielekästä alueella, jolla kasvua 

ei oikeastaan ole? Voitaisiinko rakennemalleja hyödyntää supistuvan 

aluerakenteen priorisointiin? Pienen kasvun alueilla, kuten Etelä-

Savossa, rakennemallit eivät ole yhtä hyödyllisiä työvälineitä kuin 

suurissa kasvukeskuksissa. Rakennemalleja usein kritisoidaan siitä, että 

niissä on aina kaikille kaikkea, eivätkä ne rajoita tarpeeksi. 

Rakennemallien kasvun odotukset koetaan myös usein epärealistisiksi.  

Joidenkin kaupungin työntekijöiden mielestä maakuntakaavoituksessa 

voisi tehdä enemmän ei-juridisia strategioita, jotka eivät hidastaisi 

muita kaavoja, vaan antaisivat hyviä eväitä muiden tasojen 

kaavoitukseen. Rakennemalli olisi myös kevyempi tehdä kuin 

maakuntakaava. 

Osa kaupungin edustajista oli sitä mieltä, että rakennemallit voisivat 

olla entistä yleispiirteisempiä. Rakennemalleja ei koettu tarpeeksi 

ketteriksi työvälineiksi ja ne saattavat olla haastavia siirtää 

kaavoitukseen. Joissain haastatteluissa koko rakennemallien 

laatiminen yleisesti ottaen kyseenalaistettiin. Prosessi koettiin liian 

työlääksi tuloksiin verrattuna. Kyseenalaista oli mm. se, että onko 

ollenkaan mielekästä laatia rakennemalleja, varsinkin Etelä-Savossa, 

jossa ei ole kasvua. 

Yleisesti haastateltavien mielestä on kuitenkin hyvä, että kaavoituksella 

on käytössä tällainen ei-juridinen työväline. Rakennemallit toimivat 

hyvin ideointivälineinä, koska ne eivät ole niin kankeita kuin kaavat. 

Rakennemallit ovat vielä verrattain uusi tapa työskennellä ja niistä ei 

ole vielä niin paljoa kokemusta, jotta niitä osattaisiin Etelä-Savossa 

hyödyntää tarpeeksi.  

”Rakennemalleja voisikin käyttää enemmän palveluverkon 

miettimiseen. Kunnilla on yleensä aivan liikaa kiinteistöjä ja 

infrastruktuuria, ne pitäisi osata hyödyntää paremmin. Esimerkiksi 

koulujen lakkautuspäätöksiä saatetaan tehdä välillä liian 

lyhytkatseisesti. Jotain rakennemallin tapaista työkalua voisi myös 

käyttää tämmöiseen suunnitteluun, kaavoitus ei ole siihen oikea 

työkalu.”  

- Eero Korhonen, yksikön päällikkö, Alueiden käytön ja luonnonsuojelun 

palvelut, Etelä-Savon ELY-keskus 

 

”Poliitikoille on mieleistä kaavoittaa vain kasvua eikä haluta olla liian 

negatiivisia tulevaisuuden suhteen. Mutta ketä ainainen kasvun 

suunnittelu palvelee ja mitä sillä saadaan aikaan? Onko se tehokasta 

maankäyttöä? Kun resurssit ovat rajalliset ja joka paikkaan laitetaan 

vähän kaikkea, tuleeko minnekään oikeasti mitään kunnollista? Jos 

resurssit hyvin tiukasti kohdistettaisiin johonkin tarkkaan 

kohteeseen, voisi saada paljon enemmän aikaan. 

Mikkelin seudun rakennemallityössä oli hyvät päälinjat, mutta se 

olisi voinut olla vieläkin yksinkertaisempi. Strategisen suunnitelman 

pitäisi olla hyvin ketterä. Jos on liian tarkka strategia, voivat 

yksityiskohdat olla jo vanhentuneita, kun ne siirretään 

kaavoitukseen.”  

- Eveliina Könttä, yleiskaava-arkkitehti, Mikkelin kaupunki 
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Etelä-Savon maankäytönohjausvälineiden tavoitteiden välillä ei löydy 

suuria epäjohdonmukaisuuksia. Ohjausvälineet toistivat selvästi 

ylemmän tason ohjausvälineiden tavoitteita ja pääperiaatteita. 

Vapaamallisista ohjausvälineistä on myös otettu selvästi vaikutteita ja 

ohjausvälineiden tukeminen vaikuttaisi toimivan. 

Aineistoanalyysissä läpikäytyjen maankäytön ohjausvälineiden 

tavoitteena on hillitä Etelä-Savossa hyvin selkeästi havaittava 

kaupungistuminen ja maaseutujen tyhjeneminen. Etelä-Savossa, 

varsinkin haja-asutusalueella, väestö ikääntyy ja nuoret muuttavat 

kaupunkeihin. Suunnitelmissa toivotaan, että väestömäärä kasvaisi, 

mutta tämän toiveen täyttäminen on nykyisessä tilanteessa hyvin 

haastavaa. Etelä-Savossa väestömäärän kasvu on niin pientä, että 

yhdyskuntarakenteeseen ei oletettavasti ole suuria muutoksia tulossa.   

Painopiste Etelä-Savon maankäytön suunnittelun ohjausvälineissä 

keskittyy olemassa oleviin keskuksiin ja liikenneväyliin. Valtatiet 5 ja 13, 

sekä niiden ympäristö ovat tärkeitä kehityskohteita. Myös haja-asutus 

alueille osoitetaan kehityskohteita, mutta pääasiallinen fokus on 

keskustoissa ja olemassa olevissa taajamissa. Ohjausvälineissä 

yhdyskuntarakenteen tiivistäminen onkin usein toistuva teema.  

Etelä-Savo tunnetaan sen vesistöistään ja rantarakentaminen on myös 

vahvasti esillä oleva teema kaikissa Etelä-Savon ohjausvälineissä. 

Suunnitelmien avulla on pyritty tuomaan esille seudun 

vetovoimatekijät ja luonto on Etelä-Savossa sen tärkein 

vetovoimatekijä. Etelä-Savon seudulla on huomattavan paljon vapaa-

ajan asuntoja ja niiden asemaa haluttaan korostaa. Ehdotuksena on 

ollut esimerkiksi loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi 

asunnoiksi. 

Mikkelin Tuiketaajamat-hankkeessa halutaan selvästi korostaa pienten 

keskusten asemaa. Asuminen Mikkelissä 2024 taas keskittyy enemmän 

Mikkelin keskustan kasvuun ja suunnitelmassa on huomioitu hyvin 

pienet kylät, mutta pääpaino on Mikkelin keskustassa. 

Vapaamuotoisten ohjausvälineiden tehtävä on kaivaa esille alueen 

vetovoimatekijät ja korostaa niitä maankäytönsuunnittelun keinoin. 

Osa kehitysehdotuksista jää kuitenkin hyvin yleiselle tasolle: 

ohjausvälineissä on mainittu trendikkäitä teemoja kuten digitaalisuus 

ja ekologisuus. Teemat jäävät kuitenkin usein maininnan tasolle. 

Ekologisuutta korostetaan kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämisellä, 

mutta keinot niiden kehittämiseen jäävät melko vaisuiksi.  

Tuiketaajamat-hankkeessa on päästy muista ohjausvälineistä poiketen 

hyvin konkreettisiin ja helposti toteutettaviin toimenpiteisiin. 

Erityisesti paikallisille asukkaille konkreettiset toimenpide-ehdotukset 

ovat helposti käsiteltäviä. Strategiset suunnitelmat jäävät helposti vain 

suunnitelmien tasolle, mutta käytännön toimenpide-ehdotukset ovat 

paljon helpompia toteuttaa.  

Rakennemallityöskentely sai osakseen paljon kritiikkiä haastatteluissa. 

Rakennemallit, jotka tyypillisesti eivät rajoita maankäyttöä tarpeeksi, 

vaan pyrkivät ottamaan kaikki mahdolliset osapuolet huomioon, ovat 

osoittautuneet ongelmallisiksi. Näistä rakennemalleista ei tunnu 

saavan muuta hyötyä irti kuin sen, että kaavoittajat voivat viitata niihin 

perustellakseen suunnitelmansa. Etelä-Savon liiton työntekijät 

vaikuttivat tämän vuoksi olevan varautuneita rakennemalleja kohtaan, 

sillä he olivat nähneet rakennemallityöskentelyn läheltä ja kokeneet 

sen toimimattomaksi. Osa Mikkelin kaupungin työntekijöistä oli 

hyödyntänyt laadittuja rakennemalleja aikaisemmin työssään, joten he 

olivat kokeneet niiden hyödyt. Mikkelin seudun rakennemalli myös 

suurilta osin mahdollistaa paljon, joten Mikkelin kaavoittajien on ollut 

helppo viitata siihen perusteena suunnitelmilleen.  

Mitä suuremman skaalan ohjausväline on kyseessä, sen vaikeampi sen 

tarkkaa tavoitetta on selvittää. Tämän voi huomata erityisesti Etelä-

1.3 Aineistoanalyysin tulokset 
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Savon maakuntakaavan ja Mikkelin seudun rakennemallin osalta. Mitä 

isompi alue on kyseessä, sitä enemmän eri intressejä joudutaan 

sovittamaan yhteen, joten päätavoitteet usein jäävät melko yleiselle 

tasolle. Tuiketaajamat-hanke on tämän vastakohta. Tuiketaajamat-

hankkeessa päästiin pienillä täsmäkehittämishankkeilla konkreettisiin 

tuloksiin, joita voitiin helposti toteuttaa. Suuren skaalan suunnitelmien 

siirtäminen käytäntöön on usein ongelmallista, koska se jättää paljon 

vastuuta kuntakaavoittajille.   

Haastatteluista saa käsityksen siitä, miten maakuntakaava vaikuttaa 

käytännön maankäytönsuunnittelutöissä muihin kaavatasoihin. 

Maakuntakaavan nykyinen rooli ja tarkoitus voivat helposti unohtua 

käytännön työskentelyn lomassa. Haastatteluista saa sellaisen 

käsityksen, että kaupungin työntekijät näkevät maakuntakaavassa vain 

sen hankaloittavat tekijät kuntakaavoituksen osalta ja unohtavat, että 

maakuntakaavan tehtävä on juurikin palvella tonttipalveluketjua ja 

kuntakaavoitusta.  

Suomalainen maaseututaajama muutospaineessa -raportissa 

(Aarrevaara, 2015) todettiin, että ongelmana maaseutukeskuksien 

maankäytön suunnittelussa on yhdyskuntarakenteen hajaantumisen 

jatkuminen. Kaavoihin liian laajoina merkityt taajama-alueet olivat 

vaikuttavin tekijä tähän ongelmaan. Taajama-alueet on merkitty 

maakuntakaavoihin usein kuntien yleiskaavatilanteen mukaan 

vertaamatta niitä todelliseen taajamaan.  

Mikkelin seudun rakennemallissa ja ehdotusvaiheessa olevassa 

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassa kummassakin oli merkitty 

uusi asuinalue Ristiinan keskustan koillispuolelle. Uuden asuinalueen 

varaaminen on kuitenkin kyseenalaista, eikä toteuta kaikissa 

ohjausvälineissä toistunutta taajamarakenteen eheyttämistä. Ristiinan 

kirkonkylän rakentamispaineet eivät ole niin suuret, että uuden 

asuinalueen varaaminen olisi tarpeen. Ristiinan keskustan 

rakentamistarpeet varmasti pystyisi toteuttamaan nykyistä taajamaa 

täydennysrakentamalla. Tietysti tätä usein hankaloittavat 

maanomistajuusseikat. Mikäli maanomistajat eivät suostu myymään 

tonttejaan, voi keskustan alueelle helposti jäädä tyhjiä ”pusikoituvia” 

tontteja.  

Ristiinan taajama on nykyisellään rakennettu melko täyteen, mutta 

tästä huolimatta uuden asuinalueen varaaminen kauemmas 

keskustasta voi olla riskialtista. Uusia asuinalueita ei kuitenkaan ole 

tarkoitus heti rakentaa ja ne ovat vain tonttireservejä, mutta yleisesti 

ottaen tällaisten varauksien hyödyt ja tarpeellisuus tulisi 

kyseenalaistaa. Liian laajat aluevaraukset kaavoissa voivat johtaa 

voimakkaaseen taajaman hajaantumiseen. Useissa kaavoissa, kuten 

Ristiinan Kirkonkylä - Pellosniemi osayleiskaavassa on liian suuria 

aluevarauksia, jotka eivät ole ikinä toteutuneet. Kaavoja tulisi päivittää 

ja nämä toteutumattomat aluevaraukset tulisi poistaa. Ristiinan osalta 

yleiskaavaa on onneksi alettu päivittää, mutta ehdotusvaiheessa 

olevassa Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassa löytyy myös turhan 

isoja aluevarauksia, jotka eivät oletettavasti tule koskaan toteumaan.    

Ristiinan osalta maankäytön ohjausvälineissä toistuu sama edellä 

mainittu ikävä ilmiö: taajamarakenteen hajauttaminen. "Vaeltava 

keskusta" -ilmiötä vahvistetaan Ristiinassa maankäytön suunnittelulla, 

jossa keskustan palvelukeskittymiä osoitetaan vielä kauemmas 

alkuperäisestä sijainnistaan vanhassa kuntakeskuksessa. 

Keskustatoimintojen liikkuminen on selvästi nähtävissä kun Ristiinan 

vanhoja kaavoja vertaa uusiin kaavoihin. Ristiinan Kirkonkylä - 

Pellosniemi osayleiskaavassa keskustan keskipiste oli vielä Brahentien 

keskellä Ristiinan rantapuiston kohdalla. Ehdotusvaiheessa olevassa 

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassa keskustan keskipiste taas on 

selvästi siirtynyt pohjoisempaan ja keskustatoimintojen alue loppuu 

rantapuiston kohdalle, jossa aikaisemmin oli koko keskustan keskipiste.  
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Maakuntakaavassa ja yleiskaavaehdotuksessa taajamatoimintojen 

keskittymisalue Ristiinassa painottuu pohjoiseen lähemmäs Valtatietä 

ja Mikkeliä. Se vastaa tavoitetta kehittää Ristiinaa Mikkelin 

alakeskuksena, mutta ei välttämättä ole Ristiinan kirkonkylän kannalta 

paras ratkaisu. Erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävän vanhan 

kuntakeskuksen ja kirkon alueen hyödyntäminen matkailutarkoituksiin 

vaikeutuu, kun palvelukeskittymä vaeltaa edelleen kauemmas siitä.  

Ristiinaa käsitellään aineistoanalyysin maankäytön ohjausvälineissä 

suurilta osin vain Mikkelin alakeskuksena. Tuiketaajamat-hankkeessa 

Ristiinaa tosin käsitellään täysin omana keskuksenaan. Mikkelin seudun 

rakennemallissa, Asuminen Mikkelissä 2024 ja ehdotusvaiheessa 

olevassa Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassakin näkyy painotus 

Ristiinan kehittämisenä Mikkelin alakeskuksena. Ristiinan kirkonkylän 

seudun yleiskaavan selostuksessa sanotaan, että kuntaliitos Mikkelin 

kanssa ei ole vaikuttanut sen tavoitteisiin, mutta asia voi 

todellisuudessa olla toisin. Yleiskaavaehdotus kehittää selvästi Ristiinaa 

juuri Mikkelin alakeskuksena, eikä omana keskuksenaan. Maaseudun 

pienkeskuksia kehitettäessä isomman kaupungin alakeskuksena on 

riskinä se, että maaseutukeskuksen oma identiteetti laiminlyödään. 
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2 – Ristiinan kirkonkylän strateginen maankäytön 

kehityskuva  
 

  

OSA 2 
Ristiinan kirkonkylän strateginen 

maankäytön kehityskuva 
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Ristiina sijaitsee Etelä-Savossa 20 kilometrin päässä Mikkelin 

keskustasta etelään. Valtatie 13 on tärkeä tieyhteys Kokkolasta 

Jyväskylän ja Mikkelin kautta Lappeenrantaan, joka kulkee aivan 

Ristiinan keskustan vierestä. Tiellä on suuri merkitys alueen kuntien 

elinvoimaisuudelle ja yritysten kilpailukyvylle. (Ristiinan kirkonkylän 

seudun yleiskaavan kaavaselostus, ehdotus 15.12.2015.) 

 
Ristiinassa on erityisen paljon rantaviivaa Saimaan rannalla. Vapaa-ajan 

asuntoja Ristiinassa on huomattavan paljon, lähes kolminkertainen 

määrä muihin asuinrakennuksiin verrattuna. Ristiina onkin Suomen 

suosituimpia vapaa-ajan asutuskohteita. (Asuminen Mikkelissä 2024, 

2012, 33.) 

Ristiinan kunta on perustettu vuonna 1649. Perustaja oli Kreivi Pietari 

Brahe ja Brahenlinnan rauniot ovat edelleen Ristiinassa nähtävillä. 

Ristiinasta löytyy paljon kulttuurihistoriallisia kohteita, erityisesti 

vanhan kuntakeskuksen alueelta kirkonkylältä. (Mikkelin kaupunki, 

2016.)  

Vuoden 2013 kuntaliitoksessa Ristiina liittyi osaksi uutta Mikkelin 

kaupunkia, kun Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi muodostivat yhteisen 

kaupungin. Ristiinan kunnassa asui juuri ennen liitosta 4 856 ihmistä 

(Mikkelin kaupunki, 2016). Väestöennusteen mukaan Ristiinan ja 

Mikkelin väkiluku tulee vähenemään. Ennusteen mukaan Ristiinan 

väestö tulee laskemaan 4895 henkilöstä 4533 henkilöön vuosien 2010 

ja 2040 välillä. Toisin kuin väestökehitys, on työpaikkojen määrän 

kehitys lievästi kasvussa. Mikkeliin ja Ristiinaan syntyi vuosina 2000–

2007 noin 1500 uutta työpaikkaa. Teollisuustyöpaikkojen osuus on 

Ristiinassa merkittävä johtuen Pelloksen tehtaasta. Pelloksen tehdas 

on UPM-Kymmene Wood Oy:n vaneritehdas Ristiinan Pellosniemessä. 

(Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavan kaavaselostus, ehdotus 

15.12.2015.) 

2.1 Taustaa 

Kuva 11: Ristiinan väestön ikärakenne ja asuntomäärä. (Asuminen 
Mikkelissä 2024, 2012, 33.) 

 



37 

Ristiinassa suurin ikäluokka ovat 45 – 64-vuotiaat, mutta siellä on 

kuitenkin paljon nuoria eläkeläisiä. Väestö silti ikääntyy vahvasti 

Ristiinassa, koska nuoret muuttavat kaupunkiseuduille. (Asuminen 

Mikkelissä 2024, 2012, 33.) 

Tämän diplomityön aineistoanalyysissä käytiin läpi Ristiinaan 

vaikuttavat maankäytön ohjausvälineet ja työn suunnitteluosuudessa 

sovelletaan tätä tietoa. Suunnittelutehtävän pohjustukseksi on ensin 

laadittu Ristiinan kirkonkylästä taajama-analyysi, minkä tulosten 

pohjalta suunnittelutyö tehdään. Suunnittelutyön tavoitteena on tutkia 

konkreettisen esimerkin kautta eri ohjausvälineiden esittämien 

tavoitteiden skaalautumista. Suunnitelmaosuuden lopputulos on 

strateginen maankäytön suunnitelma Ristiinan kirkonkylään, jossa 

Ristiinan kehitykselle on kehitetty uusi vetovoimatekijä. 
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Taajama-analyysi aloitettiin kenttäkäynnillä Ristiinaan heinäkuussa, 
joka on Ristiinassa vilkkainta aikaa vuodesta, sillä alueen väkimäärä 
moninkertaistuu kesälomakaudella. Kenttäkäynnin aikana vallitsi 
kaunis hellesää, minkä johdosta aluetta päästiin tarkkailemaan 
vilkkaimpana ja otollisimpana hetkenä.  
 
Ensimmäisiä huomioita Ristiinan kirkonkylästä olivat sen väljyys ja 

rakennusten hajanaisuus. Keskusta-alue on monen pienen 

paikkakunnan tavoin muodostunut nauhamaisesti pääraitin eli 

Brahentien varrelle. Tästä johtuen tarkkaa keskusta-alueen 

keskipistettä on hankala määrittää. Ristiinan keskustapalvelut ovat 

suurilta osin hyvin lähellä järven rantaa, mutta vesistöä on hyödynnetty 

harmittavan vähän. Potentiaalia vesistön hyödyntämiseen olisi paljon, 

mutta nykyisin järvimaisema vain pilkahtelee paikoittain pääraitille. 

Yleisesti ottaen keskusta on autojen valtaama, eikä ihmisiä näy 

kovinkaan paljon liikkumassa kevyen liikenteen väylillä. 

Ristiinassa on selkeästi nähtävillä Suomen maaseutukunnissa hyvin 

yleinen ilmiö ”vaeltava keskusta”.  Kuntakeskus on ollut alun perin 

Ristiinan kirkon alueella, mistä se on jatkuvasti liikkunut 

pohjoisempaan lähemmäs Valtatietä ja Mikkeliä. Brahentietä pitkin 

kulkiessa etelään päin voi nähdä kuinka rakennukset vanhenevat ja 

ympäristö on hiljaisempaa.  

Taajama-analyysin apuvälineenä on käytetty artikkelissa 

Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon integroiva malli ja sen 

soveltaminen maankäytön suunnittelussa (Rönkkö, 2015) esitettyä 

TRIM-työkalua. TRIM-analyysin avulla pyritään selvittämään mitkä ovat 

ympäristön keskeiset arvot ja mitkä tekijät ovat tärkeitä alueen 

ominaislaadun säilyttämiselle. TRIM-työkalussa (ks. kuva 12) 

tarkastellaan aluetta neljän eri kategorian kautta 1) toiminnallinen 

ympäristö, 2) fyysinen ympäristö, 3) aistiympäristö ja 4) 

merkitysympäristö.  

Toiminnallisen ympäristön osalta on tärkeä hahmottaa erilaisia 

yhteiskunnallisia toiminnan muotoja kuten elinkeino, asuminen ja 

tuotanto. Toiminnallisen ympäristön tarkasteluaiheina ovat taajaman 

perustoiminnot, toiminnalliset verkostot, keskustatoimintojen 

keskipiste, toiminnalliset säteet ja saavutettavuus sekä yhteydet 

liikenneverkostoihin. (Rönkkö, 2015.) 

Fyysisellä, eli rakennetulla ympäristöllä, tarkoitetaan taajaman 

kokonaisrakennetta. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat 

maisemarakenne, rakeisuus, mittakaava, laajentumissuunnat, 

liikenneinfrastruktuuri, yksittäiset esiin nousevat rakennukset ja 

temaattiset alueet, kuten yhtenäiset asuinalueet. (Rönkkö, 2015.) 

Aistiympäristöön kuuluvat kaikki eri aisteilla havaitut kokemukset 

alueesta. Aistiympäristöä tutkitaan näkymien, taajamakuvan 

eläväisyyden, tyylillisten ominaispiirteiden, ihmisten määrän, 

materiaalien ja aistiympäristön kautta. (Rönkkö, 2015.) 

Ihminen käsittelee havaintoympäristöään merkitysympäristönä, sillä 

hän kokee ympäristönsä arvoväritteisesti. Merkitysympäristön avulla 

kolmiulotteisesta fyysisestä ympäristöstä muodostuu neliulotteinen 

kokonaisuus: kulttuuriympäristö. Merkitysympäristön osalta 

tutkimiskohteet ovat kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja 

maisemalliset arvot, sosiaaliset ympäristöt, tapahtumat ja 

yhteisöllisyys. (Rönkkö, 2015.) 

 

2.2 Ristiinan kirkonkylän taajama-analyysi 
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Kuva 12: TRIM työkalu. 
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Toiminnallinen ympäristö  

Ristiinan kirkonkylä on pääasiallisesti asumistaajama, josta löytyy 

kohtuullisen hyvät peruspalvelut. Kesäkautena Ristiinan kirkonkylä on 

vilkkaimmillaan ja kausiasukkaat mahdollistavat hyvän 

palvelutarjonnan.  

Kuten aiemmin todettiin, Ristiinan keskustan toiminnallista 

keskipistettä on haastava määrittää. Yleisesti toiminnalliset ympäristöt 

sijoittuvat Brahentien varrelle, mutta Ristiinan keskustan 

palvelukeskittymä on ajan saatossa liikkunut Brahentien varrella 

pohjoisempaan. Tämä muutos on johtanut taajamarakenteen 

hajaantumiseen. Nykyisellään palvelut ovat edelleen ripoteltuina 

Brahentien varteen hajallaan ja kaukana toisistaan.  

Kirkonkylä on toiminnallisten keskittymien osalta kolminapainen. 

Valtatieltä Brahentielle käännyttäessä alkaa yksi toiminnallinen 

keskittymä: heti taajaman alussa on kaksi huoltoasemaa, ravintola ja 

ruokakauppa. Alueeseen kytkeytyy myös Kaukaanrannan asiointilaituri 

ja siihen liittyvä torialue. Tämän torialueen lähettyvillä sijaitsee 

ruokakauppa, terveysasema, apteekki ja paljon muita palveluita.  

Toinen keskittymä on Ristiinan rantapuiston alueella, joka kytkeytyy 

lisäksi Mestausahon alueen entiseen palvelukeskittymään. 

Mestausaho kuuluu Ristiinan vanhimpiin kauppapaikkoihin. 

Päivittäistavarakaupat ovat kohteesta jo kadonneet, mutta alueella on 

edelleen palveluita, kuten pankki, ravintola, kahvila ja erikoisliikkeitä.  

Vanhan kuntakeskuksen alueella on aikaisemmin sijainnut 

alkuperäinen Ristiinan keskustan toiminnallinen keskus. Kauppoja 

alueelle ei enää ole, mutta sieltä kuitenkin löytyy vilkas satama, 

päiväkoti, seurakuntatalo, kunnan palveluita sekä kesäisin matkailua 

palvelevaa yritystoimintaa, kuten teatteri ja kahvila. Vanha 

kuntakeskus on edelleen yksi Ristiinan kirkonkylän toiminnallisista 

keskuksista, vaikka se onkin aikaisemmasta loistostaan hiljentynyt.  

Ristiinan omassa infokartassa kirkonkylän keskus on merkitty 

rantapuiston kohdalle. Samalle kohdalle on kartassa merkitty myös 

tori, mutta kenttäkierroksen aikana torialue oli vain 

autopaikoituskäytössä, mikä onkin hyvin yleinen ilmiö 

Kuva 12: Kartta Ristiinan taajaman toiminnallisista keskittymistä, joka havainnollistaa myös 
palvelukeskittymän liikkumisen ajan saatossa.  

Kuva 13: Kartta Ristiinan toiminnallisista keskuksista, joka havainnollistaa myös Ristiinan keskipisteen 
vaeltamisen ajan saatossa. 
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maaseututaajamissa. Tällaisissa tapauksissa varsinaista toria ei usein 

ole nähtävissä, vaan ainoa havaittava alue on parkkipaikka. Torialuetta 

käytetään yleensä varsinaiseen tarkoitukseensa pelkästään 

markkinoiden aikaan. Rantapuiston alue on selvästi Ristiinan 

miellyttävimpiä alueita, mutta se ei silti kuitenkaan nykyisessä 

muodossaan tunnu keskustan keskipisteeltä. Brahentien varsi on tältä 

kohdin erityisen väljä, eikä alue tämän vuoksi tunnu keskustan 

kiintopisteeltä.  

Maakuntakaavassa paikalliskeskuksen alue ja keskustatoimintojen alue 

on merkitty Valtatien ja Brahentien liittymän viereen aivan kirkonkylän 

pohjoisosaan. Paikan päällä Ristiinassa vieraillessa saa tunteen, että 

Kaukaanrannan asiointilaiturin alue olisi kirkonkylän toiminnallinen 

keskuspiste. Alueella on useita palveluita, sekä Kaukaanrannan 

asiointilaituri ja sen pieni torimainen aukio, jotka ovat alueen helmiä. 

Tori on aktiivisesti käytössä, ihmisiä kulkee alueella paljon ja kohde on 

selvästi paikallinen kohtaamispaikka varsinkin kesäaikaan.  

Kaukaanrannan alueen ja Ristiinan rantapuiston väliin jää hyvin 

irtonaiselta tuntuva osa Brahentien taajamakuvassa. Kyseisellä alueella 

on pitkä pätkä, jossa ei ole muita palveluita kuin kirjasto. Tien varrella 

on pääasiassa omakotitaloja, eikä alue tunnu kovin julkiselta. Tämä 

välialue Brahentien varrella on toiminnallisesti kuihtunut kohta 

Ristiinan kirkonkylän verkoston kannalta ja se saa taajaman tuntumaan 

hyvin epäyhtenäiseltä.  

Ristiinan kirkon alueella liikkuu selkeästi vähemmän väkeä kuin 

kirkonkylän pohjoispuolella. Brahentietä kuljettaessa etelään päin 

ympäristö hiljenee tasaisesti.   Toiminnot ovat nykyisin selvästi 

painottuneet pohjoisempaan.  

Koulun ja urheilukentän alue ovat oma toiminnallinen keskittymänsä 

Brahentien ulkopuolella. Alueella ei ole kaupallisia palveluita, mutta 

toimintaa siellä on kesälläkin. Koulun parkkipaikalla on aikaisemmin 

vietetty markkinoita. Terveysaseman viereen on myös merkitty yksi 

torialue. Torit ovat selvästi toistuva teema Ristiinassa: keskustassa on 

kolme eri kohtaa, jotka on määritetty ”toriksi”, mutta käytännössä ne 

ovat parkkipaikkoja. Ristiina kaipaa yhtä aidosti torina toimivaa aluetta, 

joka on samalla todellinen keskustan keskipiste.  

Ristiina on pääasiassa ulkopuolelta saavutettavissa autolla. Linja-autoja 

kulkee Ristiinan keskustan läpi muutama päivässä ja linja-autoaseman 

toiminnot sijaitsevat Mestausahon alueella. Juna-asemaa Ristiinan 

kirkonkylän alueella ei ole. Lähin lentoasema Ristiinasta katsottuna on 

Mikkelissä. Helsingistä Ristiinaan on matkaa noin 2 tuntia autolla. Suuri 

osa vapaa-ajan asukkaista tuleekin Ristiinaan Etelä-Suomesta omilla 

ajoneuvoillaan. Vesistön kautta Ristiinaan on hyvät yhteydet Saimaan 

ansiosta. Ristiinan keskustassa on useita venelaitureita ja 

Kaukaanrannalla sijaitsee vierasvenelaituri.  
Kuva 14: Kaukaanrannan asiointilaiturin torin alue, joka todetaan taajama-analyysissä Ristiinan kirkonkylän 
keskipisteeksi. 
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Ristiinan kirkonkylän tärkeimmät kulkuväylät ovat Brahentie, joka 

liittyy keskustan pohjoisosassa Valtatiehen. Suurlahdentie on toinen 

vilkas reitti, joka alkaa taajamassa Saimaantienä ja jatkuu 

Suurlahdentienä taajamasta itään päin. Ristiinan keskustassa ei 

kovinkaan näy kävelijöitä tai pyöräilijöitä ja auto on päätoiminen 

kulkuvälinen taajamassa. Taajamatoimintojen hajanaisuus 

hankaloittaa kevyen liikenteen käyttöä suurten välimatkojen takia.  

Pike-hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan Ristiinan liiketiloista 12 

prosenttia sijaitsee halkaisijaltaan 400 metriä suuruisen ympyrän 

sisällä (Jarmo Vauhkonen 2016). Tämä on Etelä-Savon alueella alhaisin 

liiketilojen keskittymää kuvaava lukuarvo, mikä selvästi viestii sitä, että 

Ristiinassa olisi tarvetta palvelutarjonnan keskittämiselle.  

Ristiinan kirkonkylän elinvoimaisuuden parantamisen kannalta olisi 

tärkeää selkeyttää toiminnallisen keskittymän sijaintia. Hajanainen 

taajamarakenne vaikeuttaa keskustassa asiointia ja liikkumista. 

Palvelujen sijoittelu ei tällä hetkellä tue kävellen tai pyörällä 

liikkumista.   

 

Fyysinen ympäristö 

Taajamarakenne Ristiinan kirkonkylässä on yleisesti hajanainen ja väljä. 

Kirkonkylän alue on rakennettu kauttaaltaan täyteen pientaloja. 

Rakennusten koko ja sijoittelu saavat taajamanäkymät tuntumaan 

hyvin hajanaisilta. Yleisesti ottaen Ristiinan kirkonkylä on kauttaaltaan 

samankaltaista omakotitaloasuinaluetta.  

Tärkeimmät julkiset ja kaupalliset rakennukset sijoittuvat Brahentien 

varteen. Brahentien varrella rakennukset ovat 1-2-kerroksisia ja 

korkeimmat rakennukset löytyvät pohjoispäädystä, jossa on 4-

kerroksisia kerrostaloja. Isoimmat rakennusmassat sijoittuvat myös Kuva 15: Rakeisuuskaaviosta näkee hyvin Ristiinan kirkonkylän rakennusmassojen pienipiirteisyyden. 
Isoimmat rakennusmassat erottuvat keskustan pohjoispuolella. 
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taajaman pohjoisosaan. Koulu ja kerrostalot ovat suurimpia 

rakennusmassoja Ristiinan kirkonkylässä kirkon ohella.  

Brahentien katunäkymä on hyvin hajanainen, koska rakennuksia ei ole 

rajaamassa katua ja katulinja jää jäsentymättömäksi. Autopaikoitus on 

usein sijoitettu kadun puolelle, mikä hajauttaa rakennetta entisestään.  

Katunäkymässä on monessa kohdassa nähtävillä paljon puustoa, eikä 

lainkaan rakennuksia. Lisäksi osa rakennuksista on katua 

matalammalla, sillä ranta laskee hyvin jyrkästi veteen päin.  

Brahentien varrella rakennukset ovat suurilta osin sijoiteltu tasaisen 

väljästi kadun suuntaisesti. Mestausahon kulmaukseen muodostuva 

pieni kiilamainen aukio on piristys nauhamaisessa taajamarakenteessa. 

Rakennuksia on Mestausahon alueelle sijoiteltu muusta 

taajamarakenteesta poiketen, mikä luo erilaisia ja kiinnostavia 

katunäkymiä. Rakennusten sijoittelu saa aikaan yllättävän 

kaupunkimaisen tunnelman, jota ei muualla taajamassa ole.  

Kuva 16: Mestausahon alueella rakennukset on sijoiteltu muusta taajamarakenteesta hieman poiketen. 

Kuva 17: Analyysikartta Ristiinan kirkonkylän maastomuodoista. 
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Rakennuskanta Ristiinan keskustassa, etenkin pohjoispuolella, on 

yleisesti 1960, 1970 ja 1980-luvuilta (Ahola, 2011). Vanhempia 

rakennuksia löytyy vanhan kuntakeskuksen ja Mestausahon alueelta. 

Uusia 2000-luvun puolella rakennettuja rakennuksia ei juurikaan ole, 

mutta kirkonkylän pohjoispäädystä niitä löytyy muutamia. 

Suurimmat vaihtelut maastomuodoissa Ristiinan kirkonkylässä ovat 

keskustan niemen päässä Linnaniemellä ja Brahenlinnan raunioiden 

kohdilla. Brahenlinna on rakennettu yhdelle korkeimmista paikoista 

Ristiinaan kirkonkylässä. Keskustan keskiosa on hyvin tasainen ja 

maaston korkeus kasvaa pohjoiseen päin. Yleisesti ottaen suuria 

maastoeroja keskustan alueella ei ole, mutta rantaan päin maasto 

laskee jyrkästi. 

Ristiinan kirkonkylässä on eheyden suhteen paljon kehitettävää. Väljä 

mittakaava kaipaisi täydennystä ja erityisesti Brahentien varsi kaipaa 

lisää jäsentämistä ja selkeämpää rajaamista.  

 

Aistiympäristö 

Ristiinan kirkonkylän ympäristö on yleisesti ottaen melko rauhallinen ja 

luonto on merkittävässä roolissa. Puustoa on toisaalta osittain liikaakin 

ja se estää monessa kohtaa näkymän vesistöön. Brahentie kulkee aivan 

rannan lähellä, mutta vesistön läheisyys unohtuu tietä kulkiessa 

helposti, sillä vesistöön ei ole suoraa näköyhteyttä lähes koko matkalla. 

Näkymät taajamassa ovat melko yllätyksettömiä ja montakaan 

visuaalisesti merkittävää kohdetta Brahentien varrella ei ole. Brahentie 

kaartelee loivasti, mikä tuo pientä vaihtelua näkymiin.  

Kaukaanrannan ja Ristiinan rantapuiston välinen alue Brahentiellä on 

hieman yksitoikkoinen kohta pääraitilla. Tie on tällä välillä suora, mikä 

vahvistaa edellä mainittua vaikutelmaa. Kyseisellä ”välialueella” 

rakennukset ovat hyvin matalia ja osa tien varressa sijaitsevista 

vanhemmista rakennuksista on melko huonossa kunnossa, mikä antaa 

huolittelemattoman yleiskuvan alueesta. Kyseinen osuus Brahentien 

varrella vaikuttaa enemmän asuinalueelta, eikä kovin julkiselta tilalta. 

Suurin osa muusta taajamasta Brahentien ulkopuolella on hyvin 

samankaltaista aluetta: väljää omakotitaloaluetta. ”Välialuetta” tulisi 

kehittää kiinnostavammaksi, jotta se kannustaisi ihmisiä liikkumaan 

kävellen tai pyörällä. 

Parhaimmat näkymät ja rakennustaiteelliset kohteet Ristiinassa 

löytyvät vanhan kuntakeskuksen ja Mestausahon alueelta. 

Maamerkkejä taajamakuvassa ovat kirkko, vesitorni etelässä ja 

urheilukentän korkeat rakenteet pohjoisessa.  

Kirkko on suuri dominoiva rakennuselementti keskustassa, joka näkyy 

kauas. Kirkon kohdalla tien varrelta näkee miellyttävästi vesistöön ja 

venelaiturille. Brahentie sijaitsee venelaituriin nähden paljon 

korkeammalla, minkä vuoksi sieltä näkee hyvin järvimaiseman. Tämä 

on mukavaa vaihtelua muuhun keskustaan, missä vesistöä ei paljoa 

Kuva 18: Valtatieltä käännyttäessä Ristiinan keskustaan näkymän päätteenä on ruokakaupan seinä. 
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näy. Venelaituri on toiminnaltaan eläväinen ja ihmiset viihtyvät alueella 

kesän aikaan. Vesistön tärkeys ristiinalaisille on aistittavissa 

venelaiturin alueella selkeästi. 

Valtatieltä käännyttäessä Ristiinan keskustan suuntaan, visuaalisesti 

dominoivin näkymän elementti on ruokakauppa risteyskulmassa. 

Näkymä ei kovinkaan houkuttele kääntymään ja käväisemään 

Ristiinassa.  

Viihtyisiä kauppojen edustoja löytyy erityisesti Mestausahon alueelta, 

missä on vanhoja ja miellyttäviä rakennuksia. Toisin on pohjoisemman 

palvelukeskittymän alueella, missä liikerakennukset ovat niin 

autopaikkojen valtaamia, että niiden läheisyydessä oleskelu ei ole 

kovinkaan mieluisaa.  

Brahentien melu voi ajoittain olla häiritsevää. Auto on pääasiallinen 

kulkuvälinen keskustassa ja autoja kulkee Brahentiellä tiuhaan. 

Parkkipaikat ovat suuressa roolissa taajamanäkymässä ja 

pohjoispäädyssä keskustaa autojen rooli korostuu. Brahentien vilske 

saa alueen tuntumaan melko rauhattomalta.  

Pohjoisessa on muutamia mielenkiintoisia rakennuksia, mutta 

taajamarakenne ei tue tarpeeksi hyvin alueella oleskelua. 

Kaukaanrannan vierailijalaiturin puolella on toisaalta viihtyisää 

oleskella, mutta autotie katkaisee rauhallisuuden ja kadun puolella 

ympäristö on hieman rauhaton.  

Rantapuiston alue on Ristiinan keskustan onnistuneimpia alueita, sillä 

siellä on hyvin miellyttävää oleskella ja ihmisiä olikin alueella 

kenttävierailun aikaan paljon. Alueen ympäristö on yleisesti hyvin 

rauhallinen, taustalla kuuluvat ihmisten puhe ja veden äänet. Rannan 

uimaranta on myös suosittu paikka, missä lapsiperheitä käy erityisen 

paljon. Kuva 19: Kasvillisuuskartta Ristiinan kirkonkylästä. Keltaisella on merkitty aukeat alueet, kuten pellot 
ja vihreällä on esitetty metsäalueet. Rakennukset on esitetty ruskealla, tiet ja autopaikoitusalueet 
ovat valkoisella. 
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Puuston lisäksi Ristiinan taajamakuvasta löytyy myös peltoaukeita. 

Peltoalueet tuovat mukavaa vaihtelua ja avaruutta 

taajamamaisemaan. Peltomaisemat mahdollistavat pidemmät 

näkymäakselit, sillä puustoa ei ole näkymän tiellä. Erityisesti 

Mestausahon ja kirkon välillä on hieno näkymä peltomaisemaan. Tämä 

peltoalue toimii myös kirkon ja Mestausahon alueen välisenä 

erottajana.  

Ristiinan kasvillisuuskartasta (ks. kuva 19) nähdään, kuinka suurin osa 

Ristiinasta on metsäistä aluetta. Peltoalueita ja avaria kohtia 

keskustassa on paikoittain niemen keskikohdilla, mutta avaraa aluetta 

ei kuitenkaan Ristiinan keskustassa kovin paljon ole. Suurimmat 

parkkialueet ja asfaltoidut alueet sijoittuvat keskustan pohjoispuolelle.  

Ristiinan koulun ympäristö on melko piilossa metsän siimeksessä. Alue 

on kuitenkin selvästi kohtaamispaikka ihmisille: koulun ympäristössä 

oleskellaan ja urheilukentällä liikutaan porukalla. Urheilukenttä on 

massiivinen rakennelma ja toimii omanlaisena maamerkkinään. 

Ristiina on selvästi kesäkylä ja kesällä alueella on elämää huomattavasti 

enemmän. Elävyyden parantamiseksi Ristiinan taajamassa tulisi 

yhteyttä vesistöön kehittää. Vesistö on Etelä-Savon ja erityisesti 

Ristiinan vetovoima ja valttikortti, mutta sitä voisi hyödyntää 

enemmän. Puustoa tulisi karsia vesistönäkymän tieltä ja rannalle pitäisi 

saada enemmän julkisia tiloja. Vesistöjen esiintuomisella kirkonkylän 

viihtyvyys nousisi huomattavasti ja ihmiset haluaisivat viettää siellä 

enemmän aikaa. Myös Ristiinan keskustan sisääntuloa pohjoisessa 

tulisi kehittää. Taajaman monotonisuus ja rakennusmassojen väljyys 

luovat melko yllätyksettömän taajamakuvan. 

 

Merkitysympäristö 

Yhteistä julkista tilaa ei oikeastaan ole Ristiinan keskustassa paljon 
muualla kuin rantojen läheisyydessä. Kaukaanrannan tori on selkeä 
yhteinen tila ja Ristiinan rantapuisto on myös hyvin tärkeä yhteinen 
oleskelutila.  Kohtaamispaikkoja Ristiinan taajamassa ovat kappojen 
edustat, rannat ja koulun ympäristö. Rannoilla on erityisen paljon 
ihmisiä oleskelemassa ja varsinkin kesällä rannat ovat tärkeitä ihmisten 
tapaamispaikkoja. Ristiinan taajamassa vesistöä ei ole hyödynnetty 
tarpeeksi, sillä rannat ovat suurilta osin yksityisessä omistuksessa.  
 
Kauppojen edustoilla vierailee paljon ihmisiä, mutta suurin osa 
ihmisistä ovat vain läpikulkumatkalla, eivätkä jää alueelle pitkäksi aikaa 
oleskelemaan. Kaupat sijaitsevat yleisesti Brahentien varrella ja tien 
vilskeen vieressä ei ole kovin miellyttävä oleskella pitkään. 
 
Koulun alueella nuoret viettävät aikaa ja tapaavat toisiaan. Urheilualue 
antaa hyvän virikkeen oleskelulle ja metsän suojaisuus luo rauhallisen 
oleskelupaikan. Virkistysalueita Ristiinan kirkonkylässä ovat 

Kuva 20: Miellyttävää aluetta Ristiinan rantapuiston alueella jossa vesistöä on osattu hyödyntää 
onnistuneesti. 
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Linnanniemi, koulun lähistön urheilukenttä ja ranta-alueet. Kevyen 
liikenteen väyliä tulisi parantaa ja miellyttäviä reittejä tulisi luoda 
keskustan alueelle pyöräilyn ja kävelyn kannustamiseksi.  
 
Ristiinan keskustassa autot tuntuvat olevan pääosassa, sillä tilaa 
annetaan mieluummin autoille kuin ihmisille. Toritkin pyhitetään 
enemmin autoille kuin ihmisille. Autopaikoitusalueet ovat dominoivia 
ja autotien liikenne huomattavaa.  
 
Ristiinalla on hyvin pitkä historia: kunnan on perustanut vuonna 1649 
Kreivi Pietari Brahe (Mikkelin kaupunki, 2016). Tärkeitä 
kulttuurihistoriallisia kohteita Ristiinan kirkonkylässä ovat 
Mestausahon alue ja vanhan kuntakeskuksen alue. 
 
Vanhan kuntakeskuksen alue on RKY2009 kohde. (Museovirasto, 2009) 

Paikalla on alun perin sijainnut Ristiinan keskusta, joka ajan kuluessa on 

siirtynyt pohjoisempaan ja palvelut ovat kirkon alueelta suurilta osin 

kadonneet.  Vanhan kuntakeskuksen alueen tärkein yksittäinen kohde 

on Ristiinan kirkko. Kirkko on valmistunut vuonna 1775 ja sitä on 

laajennettu vuonna 1844. Kellotapuli on rakennettu vuonna 1752. 

Kirkko ja sen tapuli on lisäksi suojeltu SR 621-merkinnällä. (Ahola, 

2011.) 

Kirkon alueen tärkeä historiallinen kohde on myös Brahenlinnan 

rauniot. Pyrhölän vuorelle vuonna 1656 rakennetusta Pietari Brahen 

läänityksen hallintorakennuksesta on jäljellä komeat rauniot. 

Raunioiden vieressä on näköalakalliolla Dunckerin kivi, joka on 

ristiinalaisen sotasankari J.Z. Dunckerin (1744 - 1809) muistokivi. 

(Mikkelin kaupunki, 2016.)  

Brahenlinnan risteyksen kulmassa toimii kesäisin kahvila. Rakennuksen 

nimi on Grännä-talo ja se on alkujaan ollut Mikkelin Naisvuoren 

juurella. Rakennus on rakennettu 1798 ja sen on siirtänyt nykyiselle 

paikalleen kotiseutuneuvos Olli Kervinen vuonna 1990. (Mikkelin 

kaupunki, 2016.) 

Entinen kunnantalo sijaitsee aivan kirkon vieressä ja kirkon ja 

kunnantaloon väliin muodostuu kirkonaukio. Kunnantalo on 

hirsirunkoinen rakennus, johon liittyy 1950-luvulla rakennettu rapattu 

paloasemarakennus torneineen ja autotalleineen. (Ahola, 2011.) 

Entisen kunnantalon viereisellä kalliolla sijaitsee graniittiin veistetty, 

vuonna 1976 paljastettu, Ruotsin vallan aikaisen Saimaan laivaston 

muistomerkkitykki. Samaisella kalliolla sijaitsee myös Loisto, Saimaan 

purjehtijain muistomerkki vuodelta 1972. (Ahola, 2011.)  

Kirkon alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön kuuluu myös 

Brahenlinnan emäntäkoulun vanha päärakennus (Puustelli) SR 620, 

Ristiinan kunnantalo, Ristiinan entinen kansakoulu, Krankin talo, 

Entinen apteekki (Rohtola) ja Ristiinan pappila (Isopappila). (Ahola, 

2011.) 

Kuva 21: Arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet Ristiinan kirkonkylässä. (Etelä-Savon maakuntakaava 2010) 
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Toinen tärkeä kulttuurihistoriallinen ympäristö on Mestausahon alue. 

Ehdotusvaiheessa olevassa Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassa 

Mestausaho on merkitty paikallisesti merkittäväksi 

kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Alue on ollut kaupankäynnin 

keskittymä Ristiinasta 1860-luvulta lähtien. Rakennukset ovat 

pääasiassa 1900-luvun alkupuolelta ja jälleenrakennuskaudelta. (Ahola 

2011.)  

Mestausahon alue henkii menneisyyttä ja rakennuksissa näkyvät hyvin 

aikakausien tyylit. Voisi hyvin kuvitella, että kohde on ollut aikoinaan 

hyvin vilkas tapaamispaikka ristiinalaisille. Nykyisin alue on hieman 

hiljaisempi ja on jäänyt muun keskusta-alueen varjoon.  

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavassa on esitetty myös muutamaa 

yksittäistä kohdetta Brahentien varrelta, Ristiinan rantapuiston 

lähettyviltä, paikallisesti tai maakunnallisesti merkittäväksi 

kulttuurihistorialliseksi rakennuskohteeksi.  

Ristiinassa tulisi tuoda kulttuuriympäristöt paremmin esille ja ihmisille 

pitäisi luoda parempia tapaamispaikkoja. Ristiinalla on hieno historia, 

mutta se ei tule tarpeeksi esille.  Rantoja tulisi hyödyntää paremmin 

julkisina tiloina ja ihmisten kohtaamispaikkoina. 

 

Taajama-analyysin yhteenveto 

Ristiinan kirkonkylän analysoinnin tuloksena luotiin analyysikartta, 

jossa TRIM-työkalun eri kategorioiden teemoja on nostettu esille. 

500 metrin säde keskustan toiminnallisesta keskipisteestä 

havainnollistaa kuinka huonosti nykyisen keskustan keskipisteen 

sijainti palvelee koko kirkonkylää. Säde yltää vaan murto-osaan 

kirkonkylästä ja matkaa kirkolle paikasta on lähes 2 kilometriä. 

Etäisyydet eivät ole ideaalisia kevyen liikenteen kannalta.  

Toiminnallisia keskuksia ovat Valtatien risteyksen läheinen 

palvelukeskittymä, Mestausahon ja Ristiinan rantapuiston alue, kirkon 

ympäristö ja koulun alue. Sosiaalisia kohtaamispaikkoja ovat 

toiminnallisten keskusten sisällä kauppojen edustat, rannat ja koulun 

ympäristö. Vilkkaimmat liikenneyhteydet ovat Brahentie ja 

Suurlahdentie. 

Miellyttäviä näkymiä ovat suurilta osin näkymät vesistöön. Kirkolle, 

Mestausahon alueelle ja peltoaukeille avautuu myös mukavia näkymiä. 

Maamerkkeinä toimivat kirkko, urheilukenttä ja vesitorni. Kehitettäviä 

näkymiä ja näkymän estekohtia ovat keskustan sisäänkäynti Valtatieltä, 

yleisesti liika puusto Brahentien varrella sekä Kaukaanrannan ja 

Ristiinan rantapuiston välinen ”välitila”.  Kuva 22: Kirkonkylästä löytyy hienoja kulttuurihistoriallisia kohteita. Kuvassa vanha kunnantalo ja 
taustalla Ristiinan kirkon tapuli. 
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Urheilu- ja virkistysalueita ovat urheilualue koulun lähellä, kirkon 

läheinen urheilukenttä ja Linnaniemen virkistysalue. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet sijoittuvat kirkon alueen 

lähistölle ja Brahentien varrelle kirkonkylän eteläpuolelle. 

Mestausahon alueella ja etelämmässä Brahentien varrella on myös 

muutamia yksittäisiä kohteita.  

Suurimpia ongelmia Ristiinan kirkonkylässä ovat liian hajanainen 

katukuva, vesistöjen ja kulttuurihistoriallisten kohteiden 

hyödyntämättömyys, miellyttävien kevyen liikenteen reittien 

puuttuminen sekä autojen ja parkkipaikkojen dominoiva asema 

keskustassa. 

  

Kuva 23: Ristiinan kirkonkylän analyysikartta. 
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2.3.1 Lähtökohdat 

Suomessa taajamarakenteeseen merkittävimmin vaikuttava ilmiö on 

keskusta-alueiden keskipisteen siirtyminen ja ”vaeltaminen”, sekä 

palveluiden hajaantuminen vanhan keskusraitin varrelta uusien 

market-tyyppisten kaupallisten palveluiden luo. Kauppojen lähelle 

sijoittuu usein myös laajoja pysäköintialueita ja liikkuminen tapahtuu 

taajama-alueella pääasiassa yksityisautoilun avulla. 

Kulttuuriympäristöjä näkyy Suomen maaseudun pienkeskuksissa 

yleensä vain katkelmina keskustassa ja laajemmin säilyneet 

kokonaisuudet ovat harvinaisia. Vesistöt ovat lähellä 

maaseututaajamaa erityisesti Järvi-Suomessa, mutta näkyvyys 

vesistöön on vähäistä runsaan kasvillisuuden takia. Loma-asutus ja 

monipaikka-asuminen ovat monelle kunnalle merkittävä tekijä 

erityisesti palveluiden kannattavuuden näkökulmasta. (Aarrevaara, 

2015, 11.) Edellä mainittuihin haasteisiin ja potentiaaleihin diplomityön 

suunnittelutyössä pyritään vastaamaan.  

Kukaan tuskin tulee Ristiinaan siksi, että haluaa olla kaupunkimaisessa 

ympäristössä. Ristiinaan tullaan, koska halutaan omaa rauhaa ja oma 

mökki järven rannalta. Ristiina on pieni paikka ja siinä sen viehätys 

onkin, aluetta on turha yrittää muuttaa liian kaupunkimaiseksi. 

Ristiinan vetovoima on sen luonnossa, vesistössä ja kulttuuri-

historiassa. Nämä tekijät tulisi nostaa paremmin esille Ristiinan 

taajamakuvassa. 

Matkailua usein käytetään maaseudun kohdalla ikään kuin 

”pelastusrenkaana”. Monessa suomalaisessa kunnassa kuvitellaan, 

että matkailu on se keino, jolla he pääsevät uuteen nousuun. Oikeita 

keinoja matkailun hyödyntämiseen ei välttämättä kuitenkaan hallita. 

Ristiinassa on jo valmiiksi paljon lomamatkailijoita ja vapaa-ajan 

asukkaita, mutta näiden lomalaisten potentiaalia ei kuitenkaan ole 

täysin hyödynnetty. Matkailu pitäisi Ristiinan keskustassa viedä vielä 

yhdellä askeleella eteenpäin, jotta kirkonkylä olisi entistä 

vetovoimaisempi.  

Ristiinaan varmasti löytäisi vielä useampi matkailija, jos Ristiinan 

nähtävyydet ja vetovoimatekijät tuotaisiin paremmin esille.  

Lähimatkailu on myös ekologista ja sen suosia on nousussa. Ristiinassa 

on paljon hienoja kulttuurihistoriallisia kohteita, mutta niitä ei 

hyödynnetä tarpeeksi. Myös Tuiketaajamat-hankkeessa (2014) 

paikalliset toivoivat, että nähtävyyksiä osattaisiin paremmin 

hyödyntää. Brahenlinnan rauniot esimerkiksi ovat upea historiallinen 

nähtävyys, joka on vain metsässä piilossa, eikä sinne ole oikein 

kutsuvaa reittiä. Ristiinan Astuvansalmella on myös kalliomaalauksia, 

jotka ovat suosittu nähtävyys. Maalaukset kuuluvat Suomen ja 

Fennoskandian suurimpiin ja niiden arvioitu ikä on 5000-6000 vuotta. 

(Mikkelin kaupunki, 2016.) 

Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä lisääntyy myös Suomessa. Etelä-

Savossa 21% kaikista yöpyjistä oli vuonna 2015 ulkomaalaisia, joka on 

Suomen keskivertoa hieman korkeampi. Kasvua ulkomaalaisten 

matkustajien määrään oli 7% vuosien 2011 ja 2015 välillä. (Visit Finland, 

2015.) 

Ristiinan mökkiläisissä olisi suuri potentiaali, jos osa heistä jäisi 

pysyvästi asumaan Ristiinaan. Ne mökkiläiset, jotka saadaan viipymään 

pitempään saattavat myös jäädä myöhemmin asumaan kohteeseen. 

(Merikari, 2011, 17.) Osaa mökkiläisistä varmasti voisi kiehtoa 

Ristiinaan pysyvästi muuttaminen, esimerkiksi eläköidyttyään, jos 

Ristiinassa osattaisiin hyödyntää tätä voimavaraa. Loma-asukkaat ovat 

myös ongelmallisia kunnan kannalta, koska he eivät ole kirjoilla 

kunnassa, joten he eivät maksa veroja kuntaan, eivätkä pääse 

osallistumaan kunnan päätöksentekoon. Tämän takia olisi toivottavaa, 

että vapaa-ajan asukkaat jäisivät Ristiinaan pysyviksi asukkaiksi.  

2.3 Suunnittelutyö 
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Ikääntyvä väestö ei tarvitse olla rasite, vaan se voi olla voimavara. 

Ikääntyvillä ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa ja useita heitä kiehtoo 

nikkarointi sekä askeettinen asuminen (Merikari 2011, 18). Tällainen 

”back to basics” ajattelu on entistä suositumpaa ja ihmiset haluavat 

pois kaupungin vilskeestä. Ei kuitenkaan välttämättä haluta aivan 

täysin luonnon armoille ja kauas muista ihmisistä. Keskustamökkeily on 

hyvä kompromissi, jossa asunnosta löytyvät tarvittavat mukavuudet ja 

kaupassa voi käydä kävellen, mutta silti saa olla rauhaisassa 

luontoympäristössä. Kuntakeskuksiin sijoittuvat vapaa-ajan asunnot 

ovat myös ekologisesti perusteltuja, koska kevyen liikenteen 

mahdollinen käyttö vähentää päästöjä.  Kunnallistekniikan kannalta 

myös keskustamökkeily on suotavaa, sillä se ei vaadi uutta 

infrastruktuuria ja samalla taajamarakenne tiivistyy. (Merikari 2011, 

17.) Loma-asukkaat keskustassa tukevat myös keskustan palveluita ja 

elävöittävät katukuvaa.  Etelä-Savossa citymökkeily on muuallakin ollut 

teemana, Pike-kampanjan aikana Mäntyharjuun on suunnittelu 

citymökkeilyä keskustaan (Etelä-Savon maakuntaliitto 2016). 

Tulisiko keskustaa lähteä suunnittelemaan Etelä-Savon 

maakuntakaavan, Mikkelin seudun rakennemallin ja Ristiinan 

kirkonkylän seudun yleiskaavan (ehdotusvaiheessa) mukaisesti 

painottuen pohjoiseen vai pitäisikö Ristiinaa lähteä kehittämään aivan 

uudesta näkökulmasta? Mihin suuntaan Ristiinaa tulisi lähteä 

kehittämään ja mistä päin pitäisi alkaa supistamaan? Keskustan 

taajamarakenne on ajan saatossa hajaantunut Brahentien varrelle ja 

koko hajaantumista on mahdotonta enää perua, mutta rakenteen 

hajaantuminen entisestää voidaan estää.  

Suurimpia haasteita suunnittelutyössä on Ristiinan keskuksen 

keskipisteen määrittäminen. Ristiinan taajamarakenne on 

jäsentymätön, eikä selkeää keskipistettä ole helposti havaittavissa.  

Taajama-analyysissä määritetty keskustan keskipiste Kaukaanrannan 

kohdalla on taajamarakenteen kannalta huonosti saavutettavassa 

paikassa. Vain keskustan pohjoisosa on hyvin saavutettavalla 

etäisyydellä tästä pisteestä. Suurin osa muista keskustan palveluista jää 

saavutettavuusalueen ulkopuolelle ja siksi keskustassa päätoiminen 

kulkuväline onkin auto. Nykyinen palveluiden sijoittelu Ristiinassa ei 

kannusta kävelemään tai pyöräilemään taajamassa.  

Vesistön hyödyntämättömyys katukuvassa on suuri harmi Ristiinan 

keskustassa. Koko pääraitti ja ydinkeskusta ovat aivan rannan vieressä, 

mutta vesistöä näkee vain välillä pienissä pilkahduksissa. Osittain, 

esimerkiksi Ristiinan rantapuiston kohdalla, vesistö on kuitenkin otettu 

hyvin huomioon ja ympäristösuunnittelu on hyvin onnistunutta. 

Vesistö on Ristiinan tärkeimpiä valttikortteja ja se tulisi näkyä 

paremmin taajamassa. 
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2.3.2. Suunnitelman selostus 

Diplomityön suunnittelutyössä on pyritty löytämään Ristiinan 

kirkonkylän uusi vetovoima ja kehityssuunta.  Ehdotusvaiheessa olevaa 

Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavaa on peilattu Ristiinan 

keskustan tarpeisiin. Diplomityön suunnitelmassa on joitain samoja 

teemoja kuin yleiskaavaehdotuksessa ja osalle kehitysideoista on 

esitetty vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu. 

Suunnittelutyö on luonteeltaan strateginen suunnitelma, josta on 

laadittu tarkempia kehitysideaehdotuksia, jotka konkretisoivat sen, 

miltä Ristiina voisi parhaimmillaan näyttää. Suunnittelutyön tavoite on 

kehittää Ristiinan profiilia mökkeilypaikkana ja kulttuurihistoriallisena 

matkailukohteena. Hyvää ympäristöä luomalla saataisiin nykyiset ja 

tulevat vapaa-ajan asukkaat jäämään Ristiinaan pysyvästi sekä samalla 

hidastettaisiin väestömäärän supistumista Ristiinassa. Suunnitelma 

suuntaa pitkälle tulevaisuuteen ja toteutuksen aikatähtäin on noin 20 - 

30 vuotta. 

Taajamarakenteen leviämistä pyritään estämään uuden keskustan 

keskipisteen ja torin määrittämisellä. Ristiinan taajaman keskipiste 

suunnittelutyössä sijoittuu Ristiinan Kirkonkylä - Pellosniemi 

osayleiskaavan mukaiselle alueelle Ristiinan rantapuiston kohdalle, 

etelämpänä nykyisestä keskittymästä Valtatien lähellä.  Uuden torin 

sijainti tukee koko Ristiinan taajaman aluetta paremmin kuin uusien 

kaavojen mukainen pohjoisessa sijaitseva keskittymä, joka palvelee 

vain pohjoisen puolen asukkaita ja rappeuttaa eteläistä Ristiinan 

taajamaa entisestään. Ristiinan rantapuisto on jo valmiiksi keskustan 

parhaita paikkoja, joten sen kehittäminen keskustan keskipisteenä on 

Ristiinan vetovoimaisuuden kannalta mielekästä.   

Suunnitelmassa Ristiinan olemassa olevat vahvuudet viedään 

seuraavalle asteelle ja näin saadaan matkailupotentiaalia entistä 

paremmin hyödynnettyä. Kulttuuriympäristöjen parempi 

esiintuominen on tärkeä teema strategisessa suunnitelmassa. Ristiinan 

taajamaan luodaan kulttuurireitti, joka nostaa kulttuurikohteet esiin ja 

samalla parantaa kevyen liikenteen väylien viihtyvyyttä. Kävelyyn ja 

pyöräilyyn kannustetaan suunnitelmassa uudella kulttuurireitillä ja 

Brahentien bulevardisoimisella. Vesistönäkymiä on myös pyritty 

lisäämään ja samalla tuomaan esille Ristiinan tärkein vetovoimatekijä, 

Saimaa.  

Suurta kasvua ei ole odotettavissa Ristiinaan, joten uusia 

rakentamisalueita osoitetaan suunnitelmassa rajatusti. Keskusta on 

nykyisillään kuitenkin melko täyteen rakennettu, joten joitain 

kasvusuuntia tulee esittää. Rakentamisen kasvusuunnat on osoitettu 

keskustan itäpuolelle noin yhden kilometrin säteelle keskustan 

keskipisteestä. Yleiskaavaehdotuksessa uusiksi asuinalueiksi on 

osoitettu alueita Ristiinan keskustan pohjois- ja itäpuolelta. Itään päin 

myös diplomityön suunnitelmassa asuinalueet voivat laajeta, mutta 

pohjoiseen ei ole tarvetta enää levitä. Etelään lähelle Linnaniemeä on 

Tärkeimmän kehittämisaiheet suunnitelmassa: 

- Torialueen kehittäminen ja keskustan keskipisteen määrittäminen 

- Taajamarakeenteen tiivistäminen ja hajaantumisen estäminen 

- Matkailun kehittäminen ja kulttuurihistoriallisten kohteiden 

esiintuonti 

- Kevyen liikenteenreittien parantaminen  

- Vesistöjen hyödyntäminen katunäkymässä 

- Keskustamökkeilyn kehittäminen vetovoimatekijänä 
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myös osoitettu muutamia mahdollisia rakennuskohteita 

suunnitelmassa. Tällä alueelle on nykyisin tyhjiä rakentumattomia 

rantatontteja suotuisaan ilmansuuntaan, jotka sopisivat hyvin 

keskustamökkeilyllä.  

Keskustamökkeily on nostettu esiin uutena teemana Ristiinan 

taajamassa. Keskustamökkeily tukee matkailua ja keskustan rakenteen 

eheyttämistä. Keskustamökkeily elävöittää myös keskustaa entisestään 

ja mahdollistaa hyvän palvelutarjonnan.  

Ristiinan uusi kehityskuva tukee myös Etelä-Savon maakuntakaavan 

tavoitteita järviluonnon hyödyntämisestä sekä matkailun ja vapaa-ajan 

asumisen kytkemisestä nykyiseen aluerakenteeseen. 

Matkailupalvelujen kehittämisalue-merkintä yleiskaavaehdotuksessa 

sijoittuu myös juuri samalle alueelle kuin diplomityön suunnitelmassa, 

eli Ristiinan rantapuistosta kirkon ympäristöön.  

 

Vaiheistus  

Strategista suunnitelmaa vaiheistetaan taajama-analyysissä käytetyn 

TRIM-kehikon (Rönkkö 2015) tarvehierarkia periaatteen mukaan. 

Tarvehiearkia jakaantuu kolmeen eri toimenpidetyyppiin: sopeuttavat, 

ylläpitävät ja kehittävät toimenpiteet.  

Ensisijaisena prioriteettina suunnitelmassa on uuden keskustan 

sijainnin määrittäminen. Uuden torin sijainnin määräytyminen on 

tärkeä edellytys koko muun suunnitelman toteutumiselle ja 

taajamarakenteen hajautumisen pysäyttämiselle.  

Kulttuuriympäristöjen esiintuominen ja kulttuurireitin toteutuminen 

on merkittävä tekijä Ristiinan uuden vetovoiman kannalta. 

Kulttuurireitin toteutus olisi luontevaa aloittaa kirkon ympäristöstä. 

Koko kulttuurireittiä ei tarvitse heti samalla kerralla toteuttaa, vaan Kuva 24: Strateginen suunnitelmakartta. 
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loppuosan reitistä voisi jättää myöhempään vaiheeseen. Katuja 

joudutaan muutenkin jatkuvasti kunnostamaan, joten katujen 

bulevardisointi ja kulttuurireitin toteutuminen kokonaisuudessaan 

tehtäisiin samalla kun katujen uudistukselle on tarvetta. Keskustan 

sisäänkäynnin näkymän kehittäminen tukeutuu myös katujen 

bulevardisointiin ja samalla tavoin sen toteuttaminen tapahtuisin 

silloin kun alueen infrastruktuurilla on tarvetta päivitykselle. 

Ristiinan taajaman profiloiminen keskustamökkeilylle on tärkeä askel 

uuden vetovoiman kasvattamisessa. Tämän takia keskustamökkeily 

alueiden kehittäminen on yksi ensisijaisista prioriteeteista. 

Keskustamökkeilyalueiden toteuttaminen aloitettaisiin toria 

lähimpänä olevista alueista, joka tukisi uutta keskustan keskipistettä. 

Myöhemmässä vaiheessa lisää rakentamista voisi sijoittaa keskustan 

itä- ja eteläosiin hieman kauemmaksi keskuksesta, nämä alueet 

toimisivat ikään kuin reservinä tarvittaessa.  

Sopeuttamisessa saatetaan joutua priorisoimaan toisia kohteita 

muiden edelle ja rakennuskantaa ei pysty välttämättä kokonaisuudessa 

ylläpitämään nykyisellään. Tärkein kehitysalue diplomityön 

suunnitelmassa sijoittuu yleiskaavaehdotuksen mukaiselle 

matkailupalvelujen kehittämisalueella uuden torialueen ja kirkon 

ympäristön välille. Koko muu keskusta tämän tärkeimmän 

painopistealueen ulkopuolella ylläpidetään ja sopeutetaan kehityksen 

mukaan.  

 

Kulttuurireitti ja kevyen liikenteen väylien parannus 

Ristiinan kulttuuriympäristöjen esiintuomiseksi Brahentien varrelle 

luodaan uusi kulttuurireitti. Reitti alkaa pohjoisesta Valtatien 

risteyksen kohdalta ja päättyy Linnaniemen virkistysalueelle aivan 

Ristiinan taajaman eteläosassa. Kulttuurireitti luo yhtenäisen teeman Kuva 25: Kartta suunnitelman vaiheistuksesta.  
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Ristiinan pääraitin varrelle ja yhdistää koko Ristiinan keskustaa. Uusi 

reitti kannustaa ihmisiä kulkemaan alueella kävellen ja pyöräillen, sekä 

lisää matkailun houkuttelevuutta.  

Liikuntakaaavoitus -sivuston ohjeiden mukaisesti kulttuurikuntoilu-

reitistö tulisi suunnitella siten, että reitin varrella olisi hyvä valaistus, 

tarvittava määrä levähdyspaikkoja ja opaskylttejä (Liikuntakaavoitus 

2016). Reitin yhdistävänä teemana toimii muurielementti, joka 

kaartelee reitin varrella.  Muuriteema on lähtöisin Brahenlinnan 

raunioista. Brahenlinna on hyvin erityislaatuinen kulttuurinähtävyys 

Ristiinassa, joka tulisi nostaa paremmin esille. Kivimuuria on nähtävillä 

myös Ristiinan rantapuistossa, kirkon ympärillä sekä monissa muissa 

paikoissa Ristiinan kirkonkylässä, joten muuriteeman käyttäminen 

kulttuurireitillä yhdistää Ristiinan olemassa olevan kulttuuriympäristön 

ja rakentamisen uuteen kulttuurireittiin.  

Kulttuurireitti ohjaa kulkijaa käymään eri kohteissa ja tutkimaan 

ympäristöä. Reitin varrelle tulisi tasaisin väliajoin levähdyspisteitä, 

joissa olisi penkkejä sekä opastekylttejä, jotka kertovat reitin varrella 

olevista kohteista. Muurielementtiin olisi istutettu puisia 

levähdyspenkkejä. Myös levähdyspisteiden infokyltit olisivat puisia ja 

jykeviä.  Reitin varrella olevat pisteet olisivat erilaisten nähtävyyksien 

ja toiminnallisesti tärkeiden paikkojen kohdalla. Myös urheilu- ja 

ulkoilualueet tuotaisiin esille kulttuurireitin varrella.  

Uusi keskipiste kirkon alueen kulttuuriympäristössä olisi entinen 

kunnantalo, joka otetaan kulttuurikeskuskäyttöön. Kunnantalo on 

Mikkelin kuntaliitoksen jäljiltä tyhjillään.  Kulttuurikeskukseen sijoittuisi 

museo ja turisti-info. Kohde toimisi kiintopisteenä Ristiinan 

kulttuuriympäristöä tutkiville.  

Koska kulttuurireitti kaartelee välillä Brahentien kummallakin puolella, 

tulisi tien ylityskohtiin laittaa hidasteita. Hidasteet ovat muutenkin 

tervetulleita Brahentielle, koska autoliikenne voi siellä ajoittain olla 

Kuva 26: Brahenlinnan rauniot. 

Kuva 27: Myös Ristiinan rantapuistossa on käytetty muuriteemaa. 
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liian nopeaa ja häiritsevää. Kevyen liikenteen 

viihtyvyyden parantamiseksi hidasteet ovat hyvä 

ratkaisu.  

Kulttuurireitin varrelle luotaisin paranneltu 

valaistus, joka kytkeytyisi kevyen liikenteen väylien 

bulevardisointiteemaan. Reitin varrelle voisi myös 

luoda kohdevalaistuksen tärkeille kohteille, kuten 

Brahenlinnan raunioille ja kirkolle. 

Ristiinan taajaman nauhamaisen rakenteen takia 

keskustassa kulkeminen on merkittävä osa 

Ristiinan keskustassa oleskelua. Kevyen liikenteen 

väylät nykyisillään ovat melko yksitoikkoisia, 

eivätkä kannusta kävelemään tai pyöräilemään ja 

siksi suurin osa ihmisistä liikkuukin Ristiinan 

keskustassa autolla. Kevyen liikenteen väyliin 

panostamisella on suuri vaikutus paikallisten 

hyvinvoinnin ja keskustan viihtyvyyden kannalta. 

Matka ei tunnu niin pitkältä, kun reitti on 

miellyttävä ja sillä haluaa liikkua.  Kevyen 

liikenteen väylien parannus tukee myös 

yleiskaavaehdotuksessa esitettyä matkailureittiä 

Brahentiellä.  

Vesistönäkymien vähyys Brahentien varrella on 

häiritsevä tekijä taajamakuvassa. Näkymiä voidaan 

luoda lisää puustoa karsimalla. Tien 

bulevardisoimiseksi puustoa ja kasvillisuutta 

toisaalta myös lisätään joihinkin tiettyihin kohtiin 

siten, että ne eivät estä näkymiä vesistöön. 

Kuva 28: Kartta kulttuurireitin pysähdyspisteistä. 
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Kuva 29: Havainnekuva siitä miltä kulttuurireitti voisi näyttää kirkon kohdalla. Kaartelevassa muurielementissä on puisia ulokepenkkejä. Kirkolle on luotu kohdevalaistus ja uusi roikkuva 
katuvaloteema näkyy taustalla. 
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Brahentielle luodaan myös uusi valaistusteema. Katuvalot täytyy aina 

säännöllisesti uusia, joten samalla ne voitaisiin päivittää uudenlaisiksi 

bulevardisointi-teemaan sopiviksi katuvaloiksi. Katuvalaisimet olisivat 

pylväitä joiden välissä olisi kisko josta valaisimet roikkuvat.  

Nykyisillään keskustan sisääntulo Valtatieltä ei ole tarpeeksi kutsuva ja 

näkymän päätteenä on vain liikerakennuksen 

seinä. Yleiskaavaehdotuksessa esitetty 

Valtatie 13:n parannus toisaalta vaikeuttaa 

keskustan sisääntulon kehittämistä. Valtatien 

linjaus muuttuu siten, että Valtatie ei enää 

kulje Ristiinan keskustan risteyksen vierestä. 

Tämä vähentää mahdollisten ohikulkijoiden 

määrää, jotka saattaisivat mielenkiinnosta 

kääntyä Ristiinaan. Tästä huolimatta 

keskustan sisäänkäynnin näkymän 

parantaminen on aiheellista.  

Uusi katuvalaistusteema alkaisi heti keskustan 

sisäänkäynnillä ja siten reitti saataisiin 

kutsuvammaksi. Tiejärjestelyjen pienellä 

muokkauksella saadaan aikaiseksi keskustan 

sisääntulon näkymän päätteeksi puistomainen 

aukioalue, jossa voisi olla patsas tai jokin muu 

nähtävyys. Aukiolla voisi olla puustoa, joka 

pehmentää näkymää. Pub Pökkärin terassi 

myös avautuu tälle aukiolle. Muuriteema 

mutkittelee tämän puistomaisen alueen läpi ja 

toimii aloituksena kulttuurireitille.  

 

  

 

  

Kuva 30: Havainnekuva keskustan sisääntulon näkymästä uudella tiejärjestelyllä, jonka ansioista näkymän päätteeksi saadaan puistomainen 
aukio. 
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Torin alue ja keskustamökkeily 

Suunnitelmassa tori on sijoitettu samalla paikalle johon se on merkitty 

Ristiinan opaskartassa ja vanhoissa kaavoissa, eli Ristiinan rantapuiston 

alueelle. Tori nykyisillään on vain autopaikoituskäytössä oleva 

hiekkakenttä. Ristiinan rantapuiston alueella ei ole nykyisillään muita 

kiinteitä rakennuksia kuin pieni talo Brahentien varrella, jossa toimii 

taksiasema. Tämä rakennus on poistettu suunnitelmassa, mutta muilta 

osin Ristiinan rantapuiston rakennelmat, mattojen pesupaikka ja 

leikkikenttä ovat entisellään.  

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa Ristiinan rantapuiston alue on 

merkitty punaisella keskustatoimintojen alueeksi. Keskustatoimintojen 

aluetta kehitetään vetovoimaisena keskustaajamana, jonne sijoittuu 

vähittäis- ja erikoistavarakauppoja. Merkintä mahdollistaa 

monipuolisesti asumisen ja palveluiden sijoittumisen alueelle, melkein 

kaikki on mahdollista paitsi teollisuus (Takala, 2016). 

Kuva 31: Ote Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaavasta (ehdotusvaiheessa) Ristiinan rantapuiston kohdalta, johon suunnitelmassa torialue sijoittuu. 
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Ristiinan rantapuiston alueella on yleiskaavaehdotuksessa vihreällä 
rasterilla merkitty matkailupalvelujen kehittämisalue. Matkailutie ja 
kokoojakatu kulkevat alueen vierestä, sekä rantareitti-merkintä johtaa 
kohteeseen.  Yleiskaavaehdotuksen merkinnät suurilta osin tukevat 
diplomityön ehdotusta suunnittelualueelle.  
 
Diplomityön suunnitelmassa torin vieressä olevalle maa-alueelle on 

ehdotettu pienkerrostalorakentamista ja keskustamökkeilyä. Nykyisin 

kyseinen alue on metsää, eikä siellä ole mitään rakentamista, vaikka se 

onkin hyvin otollisella paikalla. Tämä maa-alue on kaupungin 

omistuksessa ja tontille on vuosien varrella pohdittu monenlaista 

toimintaa kalliotaidekeskuksesta asuintaloihin. Kaavamerkintä 

yleiskaavaehdotuksessa mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen 

alueelle. Ristiinassa on lähiaikoina rakennettu kerrostaloja ja niistä on 

saatu hyvää palautetta, joten rakennuttajilla olisi myös mielenkiintoa 

kerrostalojen rakentamiselle Ristiinan rantapuiston viereiselle tyhjälle 

tontille. (Takala, 2016.) 

Pienkerrostalot ja keskustamökit on sijoiteltu suunnittelualueelle 

riveihin siten, että rakennukset avautuvat otolliseen ilmansuuntaan ja 

rantaan päin. Vesistönäkymien maksimoimiseksi korkeimmat 

rakennukset ovat Brahentien varrella ja rantaan päin mentäessä 

rakennukset ovat matalampia. Alueella ei ole suuria korkeuseroja ja 

Brahentieltä rannalle on noin 3 metrin korkeusero. Tämän takia 

rakennusten massojen porrastaminen helpottaa miellyttävien 

näkymien luomista.  

  
Kuva 32: Ilmakuva Ristiinan rantapuiston alueesta nykyisessä muodossaan. 

Kuva 33: Ristiinan rantapuisto ja tori nykyisessä tilassaan. Kuvassa näkyy taustalla Brahentie ja poistettava 
taksirakennus.  
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Kuva 34: Ristiinan rantapuiston uusi suunnitelma, jossa alueelle sijoittuu tori, pienkerrostaloja ja 
keskustamökkeilyä.  

Kuva 35: Kaavio rakennusten käyttötarkoituksista. 

Kuva 36: Kaavio rakennusten korkeuksista. 
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Saimaantieltä on torin viereltä kulkeva suora näköyhteys rantaan ja 

näkymäakselin varrelle on sijoitettu puurivistö. Rantaviiva on säilytetty 

julkisena tilana, jonne voisi sijoittua esimerkiksi rantalentopallokenttä 

ja kioski. Autopaikat on keskitetty yhdelle alueelle ja kadun varrella on 

myös muutamia taskuparkkeja.  

Uudet pienkerrostalot rajaavat Brahentietä voimakkaasti. Kadun 

varrelle tulee myös bulevardisointiteeman mukaisesti kasvillisuutta. 

Hieman tehokkaampi rakentaminen pienkerrostaloissa on perusteltu 

torin läheisyyden takia. Pienkerrostalot olisivat yleisilmeeltään 

mökkimäisiä harjakattoisia puukerrostaloja, jotka voisivat olla 2-3 

kerrosta korkeita. Rakennusten välistä kulkee polkuja, jotka johtavat 

rannalle ja luovat näkymäyhteyksiä Brahentieltä vesistöön. 

Ristiinan taajaman uusi vetovoimatekijä tulee olemaan kulttuurireitin 

lisäksi keskustamökkeily. Keskustamökkeilyn tavoitteena olisi saada 

Ristiinaan vapaa-ajan asukkaita, jotka viihtyisivät paikassa niin hyvin, 

että he haluaisivat myöhemmin muuttaa Ristiinaan pysyvästi. Mökit 

olisi mahdollista ottaa ympärivuotiseen käyttöön helposti. 

Strategisessa suunnitelmassa on osoitettu muutama keskusta-

mökkeilylle sopiva kohta, jotka sijaitsevat yhden kilometrin säteellä 

keskustan keskipisteestä eli uudesta torista. Tämän lisäksi kirkonkylän 

eteläosaan on esitetty otollisia rantatontteja mökkeilylle. 

Yleiskaavaehdotuksessa myös nämä alueet on merkitty asuinalueiksi, 

joten niihin ehdotettu keskusmökkeily sopii yleiskaavaehdotukseen. 

Suunnitelmassa on tarkastelu lähemmin miten torin läheisen 

keskustamökkeilyalueen voisi toteuttaa.  

Torin läheinen mökkeilyalue on melko tiivis, mikä parantaa 

yhteisöllisyyttä ja tiivis rakentaminen tukee keskustan eheyttämistä. 

Mökit olisivat lähimpänä rantaa 1-kerroksisia ja kauempana rannasta 

1-2-kerroksisia. Keskustamökit voisivat olla pieniä harjakattoisia taloja, 

jotka olisivat rivitalojen tapaan kytkettyinä toisiinsa. Mökeissä olisi 

yhteen suuntaan suuri ikkunaseinä ja muihin suuntiin rakennukset 

olisivat melko suojaisia.  

Mökkeilyteemaa on jatkettu myös torille. Toria rajaa idässä 

liikerakennusrivi ja etelässä toinen rivi rakennuksia. Rakennusten väliin 

muodostuu aukio, jossa voi pitää markkinoita ja asettaa liikuteltavia 

kojuja. Liikerakennukset olisivat 1-2-kerroksia harjakattoisia 

puurakennuksia. Rakennusten ulkomuoto on tarkoituksella hyvin 

maanläheinen ja perinteinen, joka sopii Ristiinan profilointiin 

mökkipaikkana.    

Torilla jatkuu kulttuurireitin teema mutkittelevista muurielementeistä, 

joka luo yhtenäisen kokonaisuuden keskustasta. Muurit johdattelevat 

kulkijaa torin läpi lähemmäs rantaa Ristiinan rantapuistoon ja 

uimalaan. Muuriteema on nähtävillä myös keskustamökkeilyalueella, 

joka luo yhtenäisyyttä keskustaan. 

Kuva 37: Havainnekuva uudesta torialueesta ja pienkerrostaloista Saimaantieltä katsottuna. 
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Kuva 38: Näkymä nykyisestä torialueesta Brahentien 
varrelta katsottuna. 

Kuva 39: Havainnekuva uudesta torialueesta ja 
pienkerrostaloista Brahentien varrelta katsottuna. 
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Kuva 40: Havainnekuva siitä miltä keskustamökkeilyalue voisi näyttää. 
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Kaavahierarkia toimii nykyisin maakuntakaavan myötä entistä 

selkeämmin. Seutukaava oli hyvin tarkka, jopa yleiskaavamainen 

aluevarauskaava, joka ohjasi aika tiukasti etenkin 

taajamarakentamista. Maakuntakaava muutti tätä asetelmaa todella 

merkittävästi eikä tätä muutosta täysin tunnisteta vielä 

nykypäivänäkään. Kunnat ehkä elävät kaava-asioissa vielä omaa 

elämää vanhaan malliin. Maakuntakaava tulkitaan ”mahdollistavaksi” 

ja lisää vapautta antavaksi eikä niinkään yhteiseksi 

maankäyttöpoliittiseksi sopimukseksi, jossa kunnille annetaan 

huomattava kaavoitusvastuu. 

Etelä-Savon maakuntakaavan strategiset valinnat korostavat 
kuntakaavoituksen ja koko tonttipalveluketjun toimivuuden 
merkitystä. Kaavoituksen painopiste siirrettiin maakuntakaavalla 
kuntakaavoitukselle ja kaupunkiseuduille. Maakuntakaavan strategiset 
valinnat ovat merkittäviä ja niiden vaikutus määräytyy sen mukaan, 
kuinka kunnat niihin vastaavat. Kunnan kaavoituksella ja etupäässä 
yleiskaavoituksella on siis suuri vastuu asiassa ja mikäli kunnat eivät 
hoida tehtäväänsä, tonttipalveluketju ja maakuntakaavan tavoitteet 
eivät täyty.  

 
Vuoden 2010 maakuntakaavan myötä koko Etelä-Savon 

kaavoituskulttuuri muuttui, jota aluekehityksen muutoskin korostaa. 

Enää ei ole kasvupaineita vaan sopeuttamispaineita, uusiudu tai 

surkastu -periaatteella. Maakuntakaavalla on sen oikeusvaikutustensa 

lisäksi ehkä jopa tärkeämpi tehtävä saada kuntakaavoitukseen sen 

strategiset valinnat siirrettyä. Tässä Etelä-Savon maakuntaliitossa ei ole 

ehkä vielä ihan täysin onnistuttu ja se tuli esille erityisesti diplomityön 

haastatteluissa. Yritystä on kuitenkin, kuten Pike-kampanja, jolla 

viestitään maakuntaliiton yhteisiä aluekehittämistavoitteita. Kunnilla 

on tietysti oma vastuunsa asiassa, mutta muutos on aina hidasta ja 

tässä murrostilassa haasteet ovat suuria. 

Etelä-Savon liiton aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen mukaan 
hyvä esimerkki tämän ajattelutavan toimimisesta on Itä-Suomen 
kolmen maakunnan yhteisen liikennejärjestelmätyön toimintamalli. 
Kolme maakuntaa ovat jo kaksi kertaa laatineet yhteisen 
liikennestrategian (2011 ja 2015). Uuden strategian myötä myös 
toimintamallia ollaan kehittämässä entistä asiakaslähtöisemmäksi. 
Vaikuttaa siltä, että valmius kehittää sujuvaa arkea sekä osana 
kaavoitusta että tonttipalveluketjua on parempi nykyisen 
liikennejärjestelmä-toimintamallin puitteissa kuin perinteisesti kuntien 
ja kaavoittajien yhteistyönä ja maankäyttöpoliittisena sopimuksena. 
 
Maakuntakaavan vaikutus näkyy hyvin Etelä-Savon muissa 

ohjausvälineissä eikä aineistoanalyysissä noussut esille suuria 

ristiriitoja. Maakuntakaavan rooli ja tarkoitus tosin unohtuu välillä 

käytännön töissä, eikä maankäytön suunnittelutöissä maakuntakaavaa 

eroteta selkeänä osana tonttipalveluketjua. 

Erityisesti rakennemallityöskentely sai kritiikkiä haastateltavilta ja 
suurin ongelma rakennemallien kanssa on niiden avoimuus ja liika 
mahdollistaminen. Ongelma ei ehkä ole siinä, että strategiset 
suunnitelmat olisivat liian vapaita ja kaiken mahdollistavia, vaan niiden 
perimmäistä strategiaa ei välttämättä ole tarpeeksi hyvin osattu siirtää 
kuntakaavoitukseen. Suuren skaalan strategisten suunnitelmien 
tavoitteiden siirto käytäntöön on aina haasteellista.  
 
Seudullisissa rakennemalleissa ja maakuntakaavassa yritetään sovittaa 
monen eri tahon toiveet yhteen ja usein suunnitelmat jäävät hyvin 
vapaiksi ja mahdollistaviksi. Liikaa salliminen voi tosiaan olla 
kohtalokasta ja johtaa rakenteen hajautumiseen entisestään.  Tämä 
vaatii kuntakaavoitukselta suurta vastuuta. 
 
Etelä-Savon maankäytönsuunnittelun ohjausvälineet, erityisesti 

vapaamuotoiset, kovasti haluavat hidastaa kaupungistumista, mutta 

käytännössä suunnitelmat usein vain vahvistavat kaupungistumisen 

2.4 Pohdinta 
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ilmiötä. Aineistoanalyysissä läpikäytyjen ohjausvälineiden tärkeimpiä 

painopisteitä olivatkin usein kaupunkiseudut. Nykyisen rakenteen 

tiivistäminen ja kaupunkiseutujen korostamien on tietysti järkevää ja 

ekologista, mutta loppujen lopuksi se ei ole kaupungistuminen 

pysäyttämistä vaan sen kiihdyttämistä.  

Maaseudun pienkeskusten asema usein jää taka-alalle 

kaupunkikeskeisissä strategisissa suunnitelmissa. Tämä on nähtävillä 

myös Ristiinan osalta erityisesti Mikkelin kuntaliitoksen jälkeen. 

Ristiinaa on uusissa kaavoissa ja vapaamuotoisissa ohjausvälineissä 

käsitelty enemmän Mikkelin lähiönä kuin omana kokonaisuutenaan. 

Diplomityön suunnittelutyössä on pyritty tuomaan Ristiinan oma 

identiteetti esille eikä kehittämään sitä vain Mikkelin alakeskuksena. 

Työ on vastalause kaupunkikeskeisille maankäytön suunnitelmille.  

Diplomityössä todettiin, että kaavoitus ei sovi supistuvien keskusten 

suunnitteluun. Suunnittelutyössä on pyritty ideoimaan Ristiinan 

kehitystä kokonaisvaltaisena aluekehityskysymyksenä, ennemmin kuin 

uusien alueiden kaavoittamisena.  Työssä on kehitetty uusia 

vetovoimatekijöitä Ristiinan kehittämiseksi. Kehitystoimenpiteet 

suunnitelmassa eivät ole tarkoituksellakaan käsittämättömän suuria. 

Esimerkiksi kevyen liikenteen reittejä joutuu muutenkin huoltamaan 

jatkuvasti, joten perushuollon yhteydessä reittejä voisi kohentaa 

entisestään.  

Kaupungistumista vastaan taisteleminen on haastavaa. Taantuvien 

maaseudun pienkeskusten suunnitteluun ei ole vielä yhtä varmaa 

toimintatapaa, mutta diplomityö tarjoaa siihen uusia näkökulmia. 

Seudullisissa strategisissa suunnitelmissa keskittyminen 

kaupunkiseuduille vauhdittaa maaseudun tyhjenemistä. Strategisten 

suunnitelmien laatimisessa on hankala sovittaa yhteen monen eri 

tahon toiveet, mutta pienkeskusten asemaa ei tulisi unohtaa. 

Maaseudun kehittämiseen löytyy kyllä keinoja, siihen tulee vain 

kehittää kaavoittamisen sijasta muita tapoja.   Muutos vie aikaa, mutta 

suunta on oikea.  
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