
MUISTIO 

Ristiinan kehittämisyhdistys Hönkä ry:n järjestämä tapaaminen Sotakoululla, Ristiinassa 

Aihe: Sotakoulun, satama-alueen ja Emäntäkoulun rannan alueen kehittäminen ja kaavoitus 

Aika: 8.9.2021 klo 17-19 

Paikka: Sotakoulu sekä Teams-etäyhteys 

Paikalla seuraavien yhdistysten ja tahojen edustajia: 
Ristiinan Rinkka 

- Helena Turkki 
- Eeva Tuominen 
- Merja Pönniö 

Ristiinan Pursiseura 
- Juha Muikku 
- Mika Muikku (etäyhteydellä) 
- Panu Kokko (etäyhteydellä) 
- Pekka Valtonen 

Aluejohtokunta 
- Hannu Korhonen 
- Pertti Pukarinen 
- Lotta Tuominen (etäyhteydellä) 

Ristiina- seura 
- Jouko Nousiainen 

Sotakoulu-projekti 
- Markku Tuominen 

Someen Erä-Ässät 
- Jaakko Syrjäläinen 

Hönkä ry 
- Aki Karjalainen 
- Kirsi Olkkonen (tilaisuuden vetäjä) 
- Minna Urpilainen 
- Sami Hilonen 
- Miia Koppi (etäyhteydellä) 
- Marjo Särkkä-Tirkkonen (muistion laatija) 

Arkkitehti Pertti Mertaoja 
Mikkelin kaupunki 
- maakäyttöjohtaja Topiantti Äikäs 
- kaavoituspäällikkö Kalle Räinä. 
 
 

1. Esittelykierroksen jälkeen ja aluksi Kirsi Olkkonen taustoitti lyhyesti tapaamista, johon 

ristiinalaisia yhdistyksiä ja toimijoita oli kutsuttu mukaan: 

• aluejohtokunta on myöntänyt 10 000€ yhteisöllisen saunan rakennusprojektin 

suunnitteluun Emäntäkoulun vanhan saunan kohdille venesataman viereen. 

• On aiheellista samalla tarkastella koko alueen kaavoitusta ja kehittämistä pidemmällä 

tähtäimellä. 

o Ristiinan Pursiseuran venepaikkojen lisäämistarpeet   

o Sotakoulun rakentaminen ja siihen tulevat toiminnat 

o vierasveneilijöille ja matkailijoille tarjottavat palvelut alueella 

o alueen kehittäminen ympärivuotisia aktiviteetteja tarjoavaksi 

o yritysvetoiset palvelut. 
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Toisin sanoen alue tulee kehittymään joltain osin nopeammin ja joltain osin 

hitaammin ja nyt on tärkeää hahmottaa koko alueen kehittämisen kokonaisuus 

siten, ettei nyt tehdyillä konkreettisilla toimilla estetä alueen kokonaiskehittymistä. 

Alueella on potentiaalia muodostua Ristiinan elinvoimaa lisääväksi kokonaisuudeksi. 

 

2. Vilkkaasta keskustelusta poimittua 

Yleisesti 

• Vuonna 2011 alueelle tehty Ristiinan kunnan aikana suunnitelma, syytä ottaa sekin esille 

• tavoitteena ympärivuotinen toiminta, talviaika yhtä tärkeä kuin kesä (esim. kesällä 

painotus veneilijöissä, talvella talviaktiviteeteissa) 

• Mikkelin kaupungin suuntaan selkeä viesti, että aluetta kannattaa kehittää ja kaavan 

pitää mahdollistaa laaja kehittäminen 

o esimerkiksi veneilijät pitävät Ristiinaa hyvänä satamana Saimaalle, mutta 

erillisenä vierailukohteena ilman palveluja ei houkuta 

o merellä veneilevät hakevat nyt satamia sisävesiltä mm. sinilevän ja 

koventuneiden tuuliolosuhteiden takia 

• talkoilla voi saada paljon aikaan, esimerkiksi Sotakoulu-projektissa on ollut 14 eri 

yhdistystä mukana, myös rahallisella panostuksella 

• Vanhan Nuokun tilojen hyödyntäminen ja palvelut siellä 

• pellon kohtalo ja mitä sille kaavoitetaan 

• järvinäkymää Brahentieltä ei saa estää 

• Emäntäkoulun kellarit rannassa ja niiden hyödyntäminen 

 

Sauna 

• tulevan saunan ja Sotakoulun tulee palveluineen tukea toisiaan 

• saunan suunnittelussa huomioitava, että avantouimareiden on helppo päästä talvella 

uimaan 

• onko avoimesti kaikkien käytettävissä-> lähtökohta ja rahoituksen ehtokin 

• sauna parantaa Ristiinan vierasvenesataman palveluita huomattavasti 

o pyykinpesumahdollisuus (erillinen rakennus?) 

o vessaan pääsy myös yöllä (esim. lukossa koodi) 

• pursiseuralaisille veneenkunnostajille olisi mahtavaa päästä päivän päätteeksi saunaan 

• mihin puut (saunaan tulee sekä sähkö- että puukiuas) ja lämminvesivaraajat 

• kota alueelle 

• kuinka saunan tupa palvelee talvella ulkoilijoita? Luukku keittiöstä, jonka kautta voi ulkoilijat 

ostaa mehua ja syötävää 

• saunaan kannattaa panostaa ja sen on houkuteltava myös yritysasiakkaita 

• esteettömyys ja saavutettavuus näkökohdat otettava huomioon 

Infrasta 

• vesihuolto ja viemäröinti alueella valmiina 

• sähköinfra tarkistamatta (Kalle Räinä tarkistaa) 

 

3. Keskustelut kaupungin edustajien kanssa 
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Kaavoituksesta (ko. alueella) 

• Kaavan teon lähtökohta on, että se on mahdollistava 

• Uusi osayleiskaava odottaa vielä päätöstä 
o osayleiskaava säätelee maisemat ja esimerkiksi ei ole tarvetta massiiviselle 

rakentamiselle pellolle 

• Ristiinan keskustassa vanhentuvia kaavoja 

• Kaavaa tehdään merkinnällä AL (Asuin- ja liikerakennus) 

• Asemakaava-alueet saisi olla koko Mikkelissä laajempia eli tavoite saada isompia 
laajempia alueita 

• Pohdittava mm.  miten paljon pohjoiseen viedään kaavan tarkastelua 

• RKY- eli rakennettu kulttuuriympäristö-aluetta -> maltillista rakentamista ja 
esimerkiksi seurakunnan näkökulma todennäköisesti säilyttävä 

• Päiväkodin tilanne 

• emäntäkoulun vanhan asuntolan purkaminen, parkkipaikat 

• Liukumäki talvella 

• Huoltoväylät 

• ”Villi visio”: voisiko Sotakoulun ja satama-alueen kohdalta siirtää tien kirkon toiselle 
puolelle? Tällöin koko alueesta tulisi puistomainen kokonaisuus, mutta satamaan ja 
palveluihin pääsee kiertämällä kirkon takakautta tai Suur-Savon/Nuokun vanhan 
kiinteistön sivulta. 

Satama-alue 

• Tulossa satamadirektiivi, jonka osalta ympäristöasiat tulevat aiempaan enemmän 

painottumaan. Lähtökohta on, että sataman on oltava ympäristölle turvallinen ja 

esimerkillinen 

o pinnoitus 

o viemäröinti ja hulevedet 

• Vierasvenesatamaan pitäisi saada polttoainejakelu 

• Pursiseuralla paine ottaa uusia jäseniä-> lisälaiturien tarve 

o lisälaiturit investointiasia-> Jouni Riihelän kanssa asiointi 

o nykyisten laiturien jatkaminen ja ankkurointi 

• Tilauslaivaliikenne/laituri risteilyaluksille 

o tarve tuulikuorman kestävälle raskasbetoniponttoonille 

o sijainti pohjoispuolella? 

 

Lopuksi ehdotettiin, että ”Emäntäkoulun rannan” sijaan ryhdytään puhumaan ”Sotakoulun 

rannasta”. Ehdotus sai myönteisen vastaanoton! 

 


