Vapaudenpuisto
1. Mitä Vapaudenpuisto merkitsee sinulle asukkaana?
Vastaajien määrä: 233
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Kaupungin ykköspuisto ja käyntikortti
Läpikulku aluetta, viheraluetta keskustassa
Kaunistaa kivasti keskustaa. Osa rakennuksista meöko rumia..
Tapaamispaikkaa, rauhoittumispaikkaa
Tärkeä viihtyvyyden kannalta! Keskustassa PITÄÄ olla puisto luomassa viihtyvyyttä.
Keskustakuvaan mielestäni oleellisesti kuuluu puisto, ja Vapaudenpuisto on Joensuun oma Central Park.
Se on ollut pysyvä. Paikka syödä jätskiä kesällä.
Paikkaa jota pitää vältellä puliukkojen ja kusen hajun takia.
Ei ole koskaan muodostunut omaksi ajanvietto- tai ihastelupaikaksi.
Kaunis puistoalue, joka täytyy ehdottomasti säästää
Kaunista puistosluetta keskellä keskustaa, jolla olisi mieletön potentiaali virkistyskäytössä.
Oma kotikenttä aka puisto. Siellä tullut tutustuttua moniin hienoihin ihmisiin, vietettyä kesäisiä ja vähemmän
kesäisiä sosiaalisia tuokioita. Puisto on paikka joka yhdistää suuren osan ihmisistä kesäaikana ja esimerkiksi
Ilosaarirockin aikaan.
Hengähdyspaikka arjen keskellä, yllättävä kohtaamispaikka.
Leppoisaa taukopaikkaa, myös lasten leikkiympäristöä.
Keskustan henkireikä.
Tällä hetkellä ei merkitse paljoakaan, koska en käy siellä usein.
Luonnon puut mukavasti rauhoittavat oloani...voi rauhassa istua eri muodoissa ja rentoutua sekä katsella
taivasta ja muuta menoa kaupungissa....
Luonto kaupungin keskellä
Tärkeä osa kaupunkikuvaa. Mukava oleskelualue.
Kaunis osa kotikaupunkia
Kiva puisto kesällä, jossa syödä jäätelöä, vietnamilaista tai mennä piknikille ystävien kanssa.
Pieni, mutta niin tärkeä viherkeidas keskellä kaupunkia. Pehmentää muuten niin tylyä kaupunkikuvaa.
Keskustan henkiset ja fyysiset keuhkot ja mielen vapautta, varjoa, lepoa, Joensuun käyntikortti,
jäätelönsyöntipaikkaa, talvella havupuiden osalta myös vihreyttä
Ilmeisesti vanhimpia Joensuun kaupungin alueita, joka on pysynyt melko entisellään ja siksi
kulttuurihistoriallisesti arvokas. Minusta Joensuun tunnusmerkki. Puut ovat erityisen kauniita ja niistä on
mukava seurata vuodenaikojen vaihtumista.
Mukava ja kaunis pilkku kaupungin teiden ja rakennusten keskellä
semmonen paikka mihin ei kannata mennä
Tällä hetkellä ei hirveästi, koska asun kauempaa keskustasta.
Se on keskeinen viheralue rakennetussa ympäristössä.
Se on kaupungin keskustassa. Siellä pitäisiä olla siistiä ja viihtyisää istua. Penkit on huonot ja ränsistyneet
Puisto yhdistää mukavasti torin ja joen ranta-alueen. Kesällä mukava istuskella ja puistossa kauniita
kukkaistutuksia.
Siellä on ihanaa istuskella kesäisin ja seurata kaupungin menoa sekä itse kaupunkilaisia. Se tuo mieleen
nuoruusmuistoja ja varsinkin nyt, kun asustelee toisella paikkakunnalla, muistot ovat tulleet tärkeämmiksi :)
Voisi olla isompi osa arkeani kaupunkilaisena.
Se on ydinkeskustan sydän.
Vihreyttä kaupungin keskelle.
Levähdyspaikka kaupungin kupeessa. Jätsiä.. Mansikoita jne
vapaudenpuisto on vahvasti osa joensuun kaupunkikuvaa nyt ja tulevaisuudessa.
Tällä hetkellä se on minulle lähinnä läpikulkupaikka. Joskus viivyn vapaudenpuistossa pidempään, kun siellä on
erinäisiä tapahtumia, kuten vaalitelttoja tai joidenkin järjestöjen info-pisteitä.
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Vihreä keidas, tai siis voisi olla, mämmilämäisen grunderien pilaaman laatikkorakentamisen keskellä. Joensuu
pilannut ja tuhonnut kulttuurisen perintönsä rakentamalla ja yhä sallimalla todella karmeita ja rumia taloja
keskustassa. Carlson, Carelicum ja uudemmatkin talot keskustassa eivät todellakaan anna kuvaa, että
Suomessa olisi huippusuunnittelua tai -arkkitehtuuria. Päättäjät eivät uskalla vaatia laatua. Hyvä ympäristö,
viihtyisä ja turvallinen ymoäristö ja kulttuuri houkuttelee, myös tutkimusten mukaan, uusia asukkaita ja
veronmaksajia. Keskuspuisto, torin kohtalo ja historiattomuus kaupoungin kehittämisessä kuvastaa kyllä
kaupungin päättäjien henkistä alennustilaa.
Viihtyisä ja todella tärkeä viheriö kylän keskustassa.
Torilta voi pistäytyä rauhalliseen ympäritöön nauttimaan tunnelmasta.
Puisto penkkeineen on erittäin tärkeä osa kaupunkia.
Vapaudenpuisto on paikka jota välttelee yleensä päiväsaikaankin. Liikaa puukkohippaa leikkiviä sekavia
ihmisiä.
Ei mitään.
Paljon juoppojen tilaa.
Hyvä levähdyspaikka kauppamatkalla.
Pelottova ja epämiellyttävä paikka, koska täynnä humalaisia laitapuolenkulkijoita.
Spurguja, punkkareita ja ryyppäämistä.
Se on hyvä ajanviettopaikka ja kaunis nähtävyys
Puisto on kaupungin keuhkot ja paras paikka "hengailla" keskustassa, varsinkin kesäisin.
Kaupungin puistokeskus
mukavapaikka torin vieres
Se merkitsee suhteellisen paljon. Siellä on kiva viettää kesäpäivää ja istuskella. Mahtava sijainti torin laidalla.
Tärkeä puistoalue betonikaavan keskellä, paikka tavata ihmisiä. Yksi harvoista paikoista, missä voi ja mahtuu
olemaan isommallakin joukolla vapaasti. Keskustassa liikkuessani oikaisen usein puiston kautta. Olen vain
jotenkin kiintynyt paikkaan.
Nimensä mukaisesti perustettu itsenäisyyden ja vapauden kunniaksi: Vapaudenpatsaan tekstin mukaisesti.
Vihreä keidas. Kaupungin arvokkaimpia alueita: ei siis krääsää eikä kirpputoreja, vaan tervehenkisten ihmisten
viivähdys- ja virkistys-ulkotila. Voisi olla myös pari ympärivuotista "vanhanajan" kaunista puukioskia
kesäjäätelölle ja talviglögille.
Kaunis puisto alue keskellä kaupungin sydäntä.
Se on kaupungin sydän.
Vapaudenpuiston läpi tulee kuljettua läpi viikoittain, mikä oikaisee matkalla treeneihin.
Puisto on ytimen vihreä sydän.
Mukava levähdyspaikka kesäpäivänä. Hyvä tapaamispaikka. Lapsille mukava leikkipaikka.
Se on aina ollut: PAHEIDEN PESÄ - ja juoppojen kokoontumispaikka.
Keskustan viherkeidasta.
Se on mukava paikka istuskella kesällä.
Kesäisin sinne on hyvä mennä nauttimaan auringosta ja syömään jäätelöä. Se myös tuo väriä kaupungin
harmaaseen
Kaupungin keskeisin ja näkyvin puisto, jonka tulisi antaa hyvä vaikutelma koko kaupungista.
Merkittävä, ihmisiä yhdistävä kaupungin virkistysalue, jola on monenlaista käyttöä muun muassa kohtaamissekä illanviettopaikkana. Kauniita vanhoja puita. Edes jotain metsää kaupungissa.
Ihanaa, että keskellä kaupunkia on puisto. Harmi vaan, että siellä ei tee mieli oleskella, koska sinne näyttää
kerääntyvän epämääräistä, arvaamatonta porukkaa, joten kovin usein puiston läpi ei tule kuljettua.
Se on paikka missä voi istuskella rauhassa ja ihailla luonnon vehreyttä asukkaana, joka ei pääse sitä muualla
ihailemaan. siellä on hyvä hengähtää ja tavata ystäviä ja perheenjäseniä, nauttia kesäisin jäätelöä ja olla
puiden alla vaikka piknikillä.
Puisto keskellä kaupunkia,hino paikka.
Kaupungin "pää"-puisto. Ns. edustuspuisto. Pitäisi saada nuorille puuhattavaa puistoon, jolloin pulit siirtyisivät
muille maille.
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Kesäisin viihtyisää istuskelupaikkaa, Rytmipuistoa Ilosaarirokin aikaan, arjessa ja talvella hyvää oikoreittiä
pyörällä.
Vapaudenpuisto on paikka jossa istua kavereiden kanssa ilta-auringossa, lukea kirjaa aurinkoisina päivinä ja
kulkea läpi matkalla minne vaan kaupungissa. Se on yksi kauneimmista ja keskeisimmistä paikoista
Joensuussa.
Vapaudenpuisto kuuluu Joensuun katukuvaan. Parasta kesässä on kävellä vapaudenpuiston läpi, ehkä
istahtaa syömään jäätelöä penkille ja katsoa kun lapset leikkii leikkipuistossa.
Todella tärkeä paikka. Sopiva paikka ulkoilemiselle, kavereiden näkemiselle ja kesäisin myös jäätelön
nauttimiselle sekä picnic tuokiolle. Kaunista kaupungin keskustaa.
.
Vanhaa, arvokasta oleskelupaikkaa, keskellä kaupunkia.
Puisto, jossa juoppoja, nistejä ja pokemonpelaajia. Puistoa jonka halki poljetaan vain nopeasti ohi pyörällä.
Läpikulkupaikka, kesällä jäätelönsyöntipaikka ja mahdollisuus levähtää. Tärkeä viheralue keskustassa.
Vapaudenpuisto on arvokas ja tärkeä paikka jokaiselle joka arvostaa niitä asioita joita vapauteen liittyy
Kaupungin sydän.
Kaunis ja merkittävä "keskuspuisto". Luo kaupunkimaista tunnelmaa keskustaan ja joen äärelle.
Kaunis puistopläntti keskellä kaupunkia.
Joensuun sydän
Vapaudenpuisto on kaupungin sydämessä Joensuun tunnus. Vapauden patsas ja Antin ahven ovat pienen
tytön ensimmäiset muistikuvat keskustasta kun 1970 muutimme Joensuuhun.
Kaunis rauhallinen paikka istahtaa keskellä kaupunkia.
Suurin puisto keskustassa. Voisi olla mukava ajqnviettopaikka jos juopot ja narkkarit ei aina tulisi kiusaamaan.
Läpikulkupaikka.
En asu Joensuussa, mutta käyn siellä istumassa ja ihastelemassa taidetta, puita ja kukkaistuksia
Keskustan ja torialueen keuhkot.
Ei mitään. Se on puisto, jossa on lähes aina puliukkoja, oikaisen vaan tätä kautta.
Vapaudenpuistossa olen pienenä lapsena käynyt vanhempieni kanssa jokainen Vappu syömässä kevään
ensimmäisen jäätelön.
Vehreyttä karmean torin/taksikoppiviritelmän rinnalla
vihreyttä keskellä asfalttikylää
Läpikulkupaikkaa liikkuessa keskustassa paikasta toiseen, kesällä paikkaa jossa syödä jäätelökioskista ostettu
jäätelö. Jouluaikaan ihailen korkeaa joulukuusta.
Vapaudenpuisto on ihana rentoutumispaikka jossa on vanhat poppelit ja muut suuret puut joita on enää vähän
Joensuussa ihailtavana,koska täällä on vuosia ollut tapana kaataa kaikki vanhat puut juuri kun ne ovat
kauneimmillaan.
Kaunis!Mukava helteisellä säällä,on varjoisaa.
Kaupungin tärkein ja eniten kaupunkikuvaan vaikuttava puisto.
Viheralue jossa on mukava oleskella.
Se on pysähdyspaikka kaupungin hulinasta. Sen poppelit, miellyttävällä tuoksullaan, antavat aistinautinnon
ilmaiseksi. Antin ahven vedensolinallaan rauhoittaa.
Kaupungin keskeinen puisto. Ei tee mieli pysähtyä ja istua penkille, koska ryyppyporukat ovat usein ne
vallanneet.
Ei mitään. Hämärä, kummallinen metsäalue keskellä kaupunkia.
Olen syntynyt täällä ja asunut koko ikäni. Minusta puisto on aivan hyvä nykyisellään. Ainakaan puita ei enää
pitäisi kaataa. Puistossa pitää olla puita, muuten kaupunkikuva on liian karu.
Kaupungin sydän keskellä,
Vaihtoehtoa Torin vilinälle ja melulle.
Isojen puiden mukavasti varjostama istahtamispaikka.
Pulien suojapaikka pakkasilla, vappuna menevä mesta. Kätevä läpikulku reitti.
se on kaupungin sydän.
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Vapaudenpuisto on kaunis vihreä keidas keskellä kaupunkia. Se on tärkeä osa kaupungin historiaa.
Se on ihana mahdollisuus, kehitettävä paikka js ehdittomssti säilytettävä puistoalue
Lapsena eväiden syöntipaikka ja pelottavien puliukkojen valtakunta. Vieläkin "rantojen miehet" siellä
kokoontuu.
Paikka jossa tapaan ystäviä, käyn rentoutumassa ja vietään juhlapyhiä
Kesää, vapautta, kotia..
Piakka jossa voin nauttia virvokkeita
Joensuun upein puisto keskeisimmällä paikalla. Tästä Joensuu alkaa.
Se on levähdys paika kaupungin keskellä. Pakopaikka kaikesta harmaudesta ja betonista. Se n vihreys koristaa
maisemaan. Se saa kaupungin hengittämään.
Rauhoittumispaikka.
Tuo mukavaa vihreyttä ankean puuttoman torialueen laidalle. Pidän erityisesti isoista vanhoista puista, joita
Joensuun keskustassa on ylipäänsä turhan vähän.
Vihreä keidas ankean torin kupeessa, kehystää mukavasti kaupungintaloa. Tarjoaa mukavan kävelyreitin
suojassa auringolta kesällä.
Keskeinen puisto, jossa nimensä mukaisesti toivoisi voivan oleskella vapaasti. Kuitenkin varsinkin kesäisin
siellä tuntuu olevan myös paljon humalaisia päivisinkin, joten puiston poikkikulkukin jää harmittavan vähäisiin
kertoihin. Puistossa olisi mukava istuskella syömässä jäätelöä ja nautiskellen kesäpäivästä.
Kiva paikka viettää kesällä aikaa, vaikkapa syöden jäätelöä läheisestä jäätelökioskista. Aurinko paistaa
Onhan se hieno ja historiallinen puisto.
Olen sen verran tuore asukas Joensuussa, ettei kovin kiinteää suhdetta ole vielä ehtinyt syntyä
Tulee mieleen nuoruus kun juotiin pussikaljaa 15 vuotiaina siellä
tällä hetkellä se on "rokujen" puisto. Mieluusti näkisin sen koko perheen kokoontumispaikkana, jossa olisi
ihania istutuksia ja puuhaa perheen pienimmille. (Ilman pelkoa huumeruiskuihin tai lasin sirpaleisiin
törmäämisestä)
Olisi ihan kiva jäädä istumaan mutta juoppojen takia ei voi. PPääasiassa läpi pyöräilen.
Kiva paikka kesäisin
Vapaa ajalla rauhoittumista. istua ja nautiskella lämpimästä kesäpäivästä.
Mukava puisto torin laidalla, loistava paikka viettää kesäpäiviä
Vihreyttä keskellä kaupunkia. Viihtyisä hengailupaikka
Torin ja kävelykadun lisäksi yksi Joensuun keskeisimpiä paikkoja. Lukuisia kertoja käytetty tapaamispaikkana
jonka myös kauempaa tulevat tietävät.
Jos sana "puisto" mainitaan ilman sen tarkempaa kuvailua, oletan että kyseessä on Vapaudenpuisto.
eipä juuri mitään. pimeälläkään ja koululaisten juhlapaikkana sinne ei uskalla mennä.
Ei juuri mitään
Tällä hetkellä läpikulkupaikka.
Näkymä kaupungin talolle avattava. Männyt kasvaneet näköesteeksi.
Nykyisin lähinnä ohikulkupaikkaa.
Nykyään tuntuu, että Vapaudenpuistossa on vain ihmisä ryyppäämässä. Vapaudenpuisto ei valitettavasti
merkitse minulle nykyään paljon mitään.
Vapaudenpuisto on yhtä keskeinen kaupungin sydän kuin tori, ellei keskeisempi
Hienoa paikkaa keskellä kaupunkia, mutta nykyisellään ei-vetovoimaista.
se on ihan mukava paikka ryypätä ja viettää aikaa :D ja samalla voi pelata pokemon go
Historiaa ja elämää
Mahtavien puiden aistiminen keskellä kauupunkia on hienoa.
Mahtavan kokoisia puita ja levähdyspaikkaa keskellä keskustaa.
Se on monipuolinen kesänviettopaikka ja tapahtumien areena. Joulukuusen valot ovat minulle tärkeät, kuin
myös Antin ahven.
Vihreyttä, mielen maisemaa mm. matkalla töihin kuljen aina sen kautta.
Kaupungin kulttuurinen ja historiallinen keskipiste!
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Nykyisellään lähinnä läpikulkupaikka.
Vapaudenpuisto on tärkein viherkeidas, koska se on keskellä kaupunkia. Paikka, jossa voi vaikka vain lyhyeksi
hetkeksi istahtaa rentoutumaan, syömään jäätelöä, lukemaan kirjaa, mietiskelemään, seurustelemaan jne.
Se on yksi tärkeimmistä viihtyvyystekijöistä Joensuussa.
YO-juhlia. Nykyään se on läpikulkupaikka, joka tulisi saattaa arvolleen kuuluvasti vapaa-ajan oleskelupaikaksi.
Vapaudenpuisto kuvaa Joensuun ja ympäristönkin
henkistä tilaa ja arvoja.
Kokoontumis- ja pysähdyspaikkaa.
Ei oikeastaan mitään. Joskus oikaisen puiston kautta kävellessäni tai pyöräilessäni kaupungilla.
Vapautta!
Ei ihmeempiä
Paikkaa jossa juopot ja teinit viettää aikaa. Paikkaa jossa tarvittaessa saa ja voi antaa turpaan. Paikkaa josta
saa aineita, mihin vaivaan vain.
Vihreyttä keskustassa
Lähinnä se on läpikulkupaikka. Yleensä siellä istuskelee ihmisiä - iltaisin nuoria ja joskus noita rantojen miehiä.
Leikkipaikalla on joskus lasten kanssa tullut käytyä, mutta sekin kaipaa päivitystä. Vapaudenpuiston nimeen
liittyvä viesti ei oikein puistossa näy.
Tärkeä osa Joensuun katukuvaa.
Teininä ajanviettopaikka. Nykyisin vain läpikulkuväylä. Liian synkkä ja penkit kuluneet, ei houkuttele
istahtamaan. Ei voi seurata kaupungin vilinää.
Mukava virkistysalue aivan ytimessä
Se on läpikulku- ja kohtaamispaikka. Se on keskeinen sijainniltaan kaupunkikuvassa.
Muistoja jo -60 luvulta asti, kun kävimme lapsena keräämässä erikoisia käpyjä puiston männyistä ja
ihmettelemässä vettä sylkevää kalaa.
Puiston merkitys tulee sen vanhoista ja paksuista puista, jotka tuovat keskustaan historiallista arvokkuutta
Viherkeidasta keskellä kaupunkia
Tärkeä maisemaelementti.
Puistoalueet ovat upeita levähdyspaikkoja kun kaupungin kiireisyys alkaa hengästyttää.
Lapsuudesta lähtien, 60-luvun alusta, puisto on ollut Joensuun hienointa aluetta suihkulähteineen, patsaineen
ja mahtavine puineen.
Vehreyttä keskellä kaupunkia.
Ihanaa kaunista puistomaista rauhaa.
Hieno paikka, ensimmäinen asia jonka muistan kaupungista ennen muuttoa tänne
Mukava läpikulkupaikka, kesällä oleskelupaikka. Myös joitakin opiskelijatapahtumia aloitamme sieltä.
Rauhallinen paikka silmille korville ja jaloillekin kaupungin keskustassa.
Se on hieno arvokkuutta hehkuva historiallinen ja upeat puut sisältävä keidas keskellä kaupunkia.
Vapautta, opiskelijaelämää.
Luontokeidas keskustassa. Maineeltaan vähän rähjäinen.
Kesäisin vapaudenpuisto luo asukkaille ja turisteille erinomaisen vapaa-ajanviettopaikan. Toki se toimii myös
alustana opiskelijatapahtumille ja meiningeille ympäri vuoden.
Eri kiva puisto!
Mukava paikka istahtaa.
Keskustan tärkeimpiä osia.
Virkistävä viheralue, johon pääsee istuskelemaan ja rauhoittumaan hälinältä edes vähän, vaikka puistoalue
onkin melko pieni.
Vapaudenpuisto on ydinkeskustan ainoa kunnon puisto. Viheralueella ja vanhalla puustolla on eheyttävä
merkitys.
Kesäistä ajanviettopaikkaa keskustassa ja lisäksi merkittävää yleisilmeen kohottajaa, sillä torin alue olisi
muuten ankean harmaa ja betoninen.
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Vapaudenpuisto on olennainen osa Joensuun kaupungin ja etenkin torin ympäristön kulttuurimaisemaa.
Paikkaa, minne on kesällä mukava mennä istuskelemaan ja nauttimaan jäätelöä isojen puiden katveeseen.
Mukava lähipuisto ydinkeskustassa.
Neutraali fiilis, ei tule käytettyä paljoa
Se on minulle kaupungin "pääpuisto", näytän vierailleni ja tykkään istuksella siellä itsekin, siis kesällä.
Tärkeä viheralue keskellä kaupunkia. Ihan jo visuaalisesti.
Kesäinen istuskelupaikka.
Virkistyspaikka, siellä nähdään ystäviä tai koetaan hetki luonnossa kaupungissa liikkuessa.
Puisto on tärkeä viheralue aivan keskustassa. Ulkopaikkakuntalaiset ovat jopa ihailleet Joensuun keskustan
"metsäisyyttä"!
Vanha perinteikäs puisto. Ikivihreä. Yliopppilasjuhlat ja Vappu juhlitaan siellä. Hengähdys- ja levähdyspaikka.
Se on pieni ja mukava viheralue pistäytyä kesäpäivisin.
Viihtyisä paikka olla ja oleskella ja mukava piristys muuten ankeaan keskustaan.
Läpikulkupaikka, kesäisin myös istuskelua ja meiningin seurailua kahvin tai jäätelön kera.
Varsinkin kesällä puistoon on mukava mennä istuskelemaan tai piknikille ruohikolle puiden katveeseen.
Läpikulkupaikka jonne ei kehtaa viedä lapsia, lapset haluaisivat Pokémon peliin puistoon.
Perinteinen juhlapaikka esim lakkiaisten aikaan, muuten jäänyt vähälle käytölle siellä viihtyvien laitapuolen
asukkaiden takia.
Joensuun tärkein puisto, jossa voi lepäillä ja leikkiä lasten kanssa. Se on viileä ja raikas suurten lehtipuidensa
ansiosta.
Vapaudenpuisto on keskustan ainoa kunnollisen puiston määritelmät täyttävä puisto, vaikka pieni onkin. Kuljen
siitä läpi useamman kerran viikossa. Se on henkireikä melko tiiviisti rakennetussa keskustassa, ja mukava
paikka viettää aikaa lämpimillä keleillä.
Puisto = Joensuu
Tuo mukavaa vehreyttä kaupunkikeskustaan.
Kaupungille tunnusomainen ja vakiintunut pala. Puisto pitää säilyttää. Kävelen läpi erittäin usein. Ihanaa, että
on vanhan puiston oloinen. Puut sen tekevät ja patsas.
Se on tärkeä viheralue aivan kaupungin ytimessä.
Vihreä keidas keskellä kaupunkia, jonne on mukava mennä virkistäytymään. Kuumalla säällä puut suojaavat ja
antavat varjoa. Lisäksi vihreät isot puut ovat kauniita ympäri vuoden.
Kivitaloja on jo tarpeeksi näkyvissä, joten suojatkoon puut edes jossain paikassa niiltä.
Vihreitä puita pitäisi olla enemmän keskustassa myös talvella.
Viehättävä, rauhallinen levähdyspaikka vilkkaan torin vierellä
historian muistoja sekä valtakunnan että kaupungin.turvallinen
Se on koko keskustan helmi puineen ja tuo kaivattua vihreyttä muuten niin harmaaseen ja neuvostoliittolaiseen
tunnelmaan. Se on oikeastaan ainut syy viihtyä keskustassa.
Se on tähän saakka merkinnyt minulle ihan sitä mitä puistoalueen pitää olla eli "istutettuja puita kasvava myös
kauneusseikkoja silmällä pitäen hoidettu alue".
Viikoittain, välillä päivittäin kävelen sen läpi ja nautin siitä. Kesällä lueskelen tai syön jäätelöä ja joskus eväitä.
Joensuun sydän
Mukavaa viheraluetta keskustassa, jossa on syöty monet eväät ja viettetty laatuaikaa.
Vapaudenpuisto on kokoontumispaikka, jossa on hyvä tavata tuttuja ja viettää aikaa. Alue on myös ns.
läpikulkualue. Pokestopit ovat hyvä juttu ja lasten leikkipaikka myös. Vossikan ja katujunan lähtöpaikat olisivat
hyvä harkita, jotta kokonaisuus olisi fiksu. Samoin valaisu
Keskustassa asioidessa levähdystaun pitäminen ja viipyilyä puistossa. Keskustan katselua ja nauttia vaikkapa
jäätelöä. Ystävän kanssa istuskelua ja vaikkapa vain kukkien ihailua, ym. tärkeä paikka keskustassa.
Paljonkin, sillä asun keskustassa ja lähes päivittäin kuljen puiston ohi tai läpi. Se on ikään kuin vihreä keidas
keskellä kaupunkia. Kaupungit kun ovat sellaisia betonierämaita, niin kaikki orgaaninen kaupunkikuvassa
piristää ja rauhoittaa mieltä ja toimii kontrastina kaikelle harmaalle ja rakennetulle. Puiston (ja puiden) siluetti
(siluetit) toimii (toimivat) samalla tavalla myös talvella, sillä isoissa puissa on hienoa graafista ilmettä (etenkin
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lehdettömissä puissa), rakennetta ja muotokieltä, joka toimii myös hienona kontrastina betoniviidakon keskellä.
Lisäksi puut muuttuvat talvella läpinäkyviksi, etenkin lehdettömät puut ja antavat kaupunkikeskustalle vaihtuvan
ilmeen läpi vuoden. Puistojen näkyvin elementti ovat ehdottomasti juuri isot puut, jotka näkyvät kauas ja
muotoilevat koko kaupunkikuvaa etenkin vertikaalisessa suunnassa, siksi olisi suuri harmi, jos isoja puita
kaadettaisiin Vapaudenpuistoa "rumentamasta" tai “tukkimasta”. Jos puut kaadetaan tai niitä kaadetaan liikaa,
se laskee kaupunkikeskustan ympäristöarvoa sekä luonnon ja yleisen muotokielen monimuotoisuutta ja silloin
korostuu taas ihmisen rakentama, harmaa, ei orgaaninen muotokieli, tai ainakaan ne eivät ole enää erityisen
hyvin balanssissa.
Suurine puineen se antaa silmän iloa ja on henkireikä rumassa toriympäristössä.
Hyvä oleskelu- ja piknikpaikka
Puisto on ydinkeskustan luontomaisin ja viehättävin osa erityisesti suurien puidensa ansiosta. Puiston kautta on
helppo ja mukava oikaista jalan tai pyörällä kulkiessa ja olen myös useasti viettänyt aikaa puistossa istuskellen.
Merkitsisi enemmän jos se ei olisi ryyppymesta.... Kaunis paikka muutta ei miun mielestä ole mikään kaljan
kittaus paikka.
se on keskustan ns keskipiste, jossa on kiva kesäisin istuskella
Se on kaunis kohtaamispaikka etenkin kesällä, mutta enemmän teinien pussikaljakohteena tällä hetkellä.
Siellä on kivoja isoja puita joista pidän.
Nykyisellään läpikulkupuisto. Tuo kyllä mukavaa vihreyttä ja jo hieman vanhemman kaupungin ilmettä
keskustaan.
Viihtyisää paikkaa.
Raikastaa keskustan ilmettä, joka on kovin betoninen torin ympäristössä.
vihreää keidasta keskellä kaupunkia ja lähellä toria. Luo viihtyisyyttä keskustaan. Vrt. Kuopio, jossa pelkkä
kivinen tori ilman viihtyisää puistoa vieressä. Talvella toki näkymä erilainen, mutta huurteiset puut luovat
tunnelmaa.

-
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Kaupungin sydäntä ja keuhkoja, eriyisesti keuhkoja.
Sielä on ihana viettää aikaa
Joensuun merkittävin puisto
Esteettistä kaupunkiympäristöä. Viivähtämisen, virkistäytymisen paikkaa. Yhteistä olohuonetta sopivina
vuodenaikoina.
Vapaudenpuisto on kaupungin sydän.
Joensuun "keskikohta", tapaamispaikka.
Vihreä keidas vilkkaan keskustan vieressä.Sen läpi on rentouttavaa
kävellä kiireiden keskellä.En kuitenkaan jäisi sinne oleskelemaan
tai istuskelemaan.
Kaunis puisto.
Kauneutta ja luonnon rehevyyttä, rauhaa.
Se on mukava paikka. Puut on jylhiä.
Levähdys ja rentoutumispaikkaa. Vihreää luontokeidasta kaupungin keskellä.
Vihreä keidas keskellä kaupunkia
Keidasta kaupunkikeskustan kyljessä, johon voi esimerkiksi kesähelteellä mennä toriaukiolta varjoon
vilvoittelemaan. Myös hengähdyspaikkaa betonilaatikoiden keskellä.

2. Mikä on mielestäsi tärkeintä Vapaudenpuistossa?
Vastaajien määrä: 235
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Patsas, Antin ahven, kukkaryhmät ja hyvät kalusteet
Vihreys, luonto
Että siellä on kaikilla viihtyisää.
Että puisto yleensä on olemassa vähäpuistoisessa Joensuussa.
Puusto ja nurmialueet
Puut, pensaat ja kukkaistutukset.
Vehreys, penkit.
Vehreys ja penkit.
Isot, vanhat, kauniit puut sekä kukkaistutukset ja vanhat patsaat. Lasten leikkipuisto myös kiva ja nätit, siistit
penkit.
Keskeinen sijanti, hienot taideteokset.
Koko fiilis: yhteen keräytyvät ihmiset ja se että tapahtumia järjestellään puistoon esim Ilosaarirockin popkatu
juttuja. Kesällä kiva istua puiston nurtsilla piknikillä.
Puut, luonto keskustan keskellä. Omanlainen rauha.
Mahdollisuus istahtaa, vehreys ja siisteys.
Keskeisyys.
Se on kaupungin keskeisin puisto ja sen takia ansaitsee vähän keskeisimmän osan kaupunkia.
Rauhallisuus itse olossa ja mahdollinen ystävän tapaaminen.
Puut ja istutukset
Suuret, vanhat puut.
Isot vanhat puut
Viihtyisyys ja turvallisuus.
Isot puut aivan ehdottomasti.
Katso edellinen vastaus
Isot puut, istutukset patsaan ympärillä ja mukavat penkit
Kesällä kukat ja vehreys
selvitä hengissä jos sen läpi kävelee
Puisto muodostaa rantapausiton kanssa kokonaisuuden jossa voi liikkua ja järjestää tapahtumia.
Sijainti ja sen suuri koko
Avaruus
Kauniit ja isot puut. Olen aina ihaillut jalopuita, joita puistoalueella kasvaa.
Puut ja kasvillisuus, hieno patsas ja sen ympärys
Penkit, jäätelökioski.
Hyvä sijainti.
Paikka pysähtyä keskellä kaupunkia.
Penkkejä riittävästi, kukkasia, vettä. Rauhallinen oleskelupaikka
penkit ja keinut jossa voi istua
Viheralue ihan ydinkeskustassa.
Rauhallinen ja luonnonmukainen alue kylän keskustassa.
Sijainti, keidas kaupungin keskellä
Pulien juopottelu.
Puistojuopottelu.
Istutukset, Antin ahven, torvensoittaja, Näkymä kaupungintalolle ja Onniin.
Että se saataisiin siivottua lapsiystävälliseksi.
Se, että sinne voi mennä ryyppäämään.
Sen viihtyisyys

-
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Suuret vanhat puut
Isot puut, rauhallinen ympäristö
voi juopotella kavereitten kanssa
Arvokkuus. Vapaudenriisto on torin laidalla arvokkaan oloinen
Puut ja nurmikko, rauhoittava ja kauniina pidetty virkistysalue. Vapaudenpuisto on lähellä kaikkea ja sinne on
helppoa mennä.
Tyylikkyys, kauneus, vehreys, hyvin hoidettu; paljon puhtaita ja kauniita istuinpenkkejä; rauha, hyvin
käyttäytyvät ihmiset, ei siis päihdeongelmaisille. Esim. valkoiset pöytä- tuoliryhmät sopisivat hyvin puistoon ja
tekisivät siitä vehreän olohuoneen läpikulkupaikan sijaan. Ilmeisesti tarvittaisiin "puistovahtimestari" pitämään
huolta siisteydestä ja rauhasta.
Sijainti ja luonnollisuus
Ilmapiiri
Vapaudenpuistossa tärkeintä on etenkin patsas.
Turvallisuus, vehreys ja rauhallisuus
Että voi istua aurinkoiseen tai varjoisaan paikkaan.
Ristiin menevät hiekkatiet.
Isot puut ja kauniit istutukset, patsaat. Näkymä kaupungintalolle.
Kauniit, suuret puut, kukka-istutukset, puistonpenkit, jäätelökioskit, nurmikko.
Avoimuus ja ruohikkoalueet
Puisto houkuttelisi katsomaan ja ihliset ihmiset viihtyisivät. Puistolla olisi hyvä maine
Sen kauniit vanhat puut; puisto on kaunis viheralue.
Patsas ja suihkulähde
Se on vehreyttä kaupungin keskellä, tärkeä ja helppo tapaamispaikka jopa sellaisille ihmisille jotka eivät
Joensuusta tietäisi hirveesti mitään.
Vapauden patsas,upeat poppelit.
Että se on olemassa. Kesällä mukava paikka istuskella ja syödä vaikka jäätelöä. Tapahtumat rokkiviikolla.
Kauniit ja persoonalliset vanhat puut.
Isot vanhat puut. Ne luovat kauniin ja rauhallisen paikan keskelle kaupunkia.
Patsaat ja suojaisuus/kasvillisuus ovat tärkeintä. Sekä lasten leikkipaikka.
Kaikki! Nurmikkoalueet, puut, keinut, penkit, leikkipuisto ja kulkuväylät joka suunnasta.
.
Sijainti ja luonto
Rauha, vehreys
Suihkulähteet, patsas, penkit, puiston läpi pääsee kulkemaan keskustasta suvantosillalle päin.
Vihreys ja suihkulähde.
Selkeä paikka jossa voidaan kokoontua ja järjestää tapahtumia. Jokaisen mahdollista päästä sinne
oleskelemaan.
Puut. Turvallisuus. Avoin paikka kaikille ilman pelkoa väkivallasta ja konflikteista.
Kaunis puistorakenne ja vanhat, isot puut. Tietysti myös maisema kaupungintalolle on tärkeä, samoin
keskuspatsas.
Suuret puut.
Patsasallas
Sen vahva Joensuun leima patsaineen ja suihkulähteineen. Lepokeidas.
Istumapaikat, paikan vehreys ja siisteys.
Oma rauha, isot vanhat puut, kauniit istutukset
Vihreä, rento tila keskellä kaupunkia.
Kiireenkin keskellä hyvä ja levollinen rauhoittumispaikka ihmisvilinästä
Avaruus ja näköala.
Saada puliukot pois ja törkyinen wc toiseen paikkaan.
Varmaankin ajatuksena sen merkitys Joensuulle.
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Rentoutuminen, rauhoittuminen, kesähelteellä varjossa istuminen, lasten kanssa kesäpiknik
patsaat
Sen merkitys keskellä kaupunkia olevana puistona. Säilyttää luontoa, vehreyttä ja vihreyttä osana
kaupunkikeskustaa.
Vanhan suuret arvokkaat puut.Pensaat eivät niinkään tuo arvokkuutta
Puisto keskellä kaupunkia.
Historia, keskeisyys, sijainti kaupungintalon edustalla.
Istutukset ja paikan sijainti sopivasti keskuksessa.
Harvinaiset puulajit, kauniit istutukset, valaistu joulukuusi, Antin ahven...
Se on yleensä ensimmäinen, jonka turisti Joensuussa näkee. Sen pitää olla hoidossa ja laadussa ykkönen.
Ei suurta merkitystä tai tärkeyttä.
Tärkeintä on puiston nimen vaihdos. Vapaudenpuisto kertoo vierailijalle/turistille/Joensuuhun muuttaneelle yhtä
paljon kuin järven nimenä "Pyhäjärvi". Ei siis mitään.
Minkä vapauden? Neutraalimpi nimi, kiitos.
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Mainittu "Teatteripuistikko" - tai jokin muu - toimii paremmin.
Puusto. Kaupungissa pitää olla vihreää, muuten näkymä on autio. Kaupungissa ovat viheralueet yleensäkin
tärkeitä. En ymmärrä, miten suunnittelija muka näkee puistossa "pöheikköjä".
siisteys sekä istutukset ja istuimet joilta voi ihailla kaikkea ja elävää keskustaa.
Pysähtymismahdollisuus, rauha, hiljaisuus, kauneus.
Puusto.
Puut. Antakaa niiden olla. Tämä kaupunki haluaa rakentaa harmaata itäblokkia koko kaupungin täyteen, joten
joku luonnollinen ja normaali on myös tässä harmaudessa läsnä.
se on oleskelu huone. kiikut on kiva asia ja penkit . tietysti. Antinahvevpatsas saisi olla korkeemmalla nyt se on
"lättänä".
Kokonaisuus. Koko puisto on tärkeä. Tietenkin patsaat ja niiden ympärillä olevat kukkaistutukset nousevat
esiin. Mutta kyllä hienot vanhat puut ovat vähintään yhtä tärkeät.
Vihreys ja rauha keskellä kaupunkia, kukat ja vesielementti. Nyt siitä ei voi kuitenkaan nauttia, kuten
parhaimmillaan voisi
Tilan tuntu jonka Joensuun keskustalle voisi antaa.
Viihtyvyys, kauniit puut ja pensaat joiden varjoissa hyvä viettää kuumia kesäpäiviä. Suihkulähteen solina
rentouttaa ja Vapaudenpuiston hyvä sijainti!
Tunnelma
Vapaus nauttia virvokeita
Edustuspuisto. Keskeinen sijainti,upea paikka.
Se on ainut kunnollinen viheralue Joensuun keskustassa. Se tuo eloa ja viihtyisyyttä kaupunki kuvaan.Se on
mainio levähdys paikka kesällä. Kaupunkiin tarvitaan hieman vihreää ja luontoa.
Rauhoittumispaikka.
Isot puut, hieman varjoisa ja vehreä tunnelma.
Isot puut - niitä ei monta ole enää jäljellä
Viihtyisyys oleskelu- ja kohtaamis paikkana, läpikulku mahdollsuus.
Nimi. Ja myös se patsas, jonka nimeä en kyllä nyt muista.
Rento fiilis, hyvä olo, auringonvalo. Semmoinen hieman unelias hiljainen kesäpäivä, torikatua jos saisi vähän
rauhoitettua liikenteeltä lisää niin ei haittaisi yhtään. Ehkä toriparkki tuo ratkaisua tähän?
Vanhat puut ja lähellä oleva upea kaupungintalo. Myös vanhan tyylin puukioski on hieno.
Vapaudenpuisto on maisemallisesti erittäin tärkeä muuten hiukan tasaisen harmaassa ydinkeskustassa.
Patsas keskellä ja leikkipuisto
Rento ilmapiiri

-
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Kasvillisuus ja puusto, pieni hiljainen ja kaunis pala olisi tavoite
Sijainti
Puisto on kaupungille, kuin käyntikortti, jossa turistit viettävät aikaa joten se tulee olla siisti ja edustava.
Siisteys, torin läheisyys
Vanhat isot puut. Ne antavat alueelle tunnelman ja luonteen. Suomessahan puu yleensä kaadetaan jo
ennenkuin sitä voi edes sanoa puuksi. Euroopassa näkee iäkkäitä puistopuita, joita selvästi arvostetaan.
Ilmeisesti siellä ihmiset ei koko ajan pelkää että puu päättää kaatua päälle. Kuten meikäläiset, muka
metsäkansa.
Hyvät kulkuyhteydet kaikkiin suuntiin, riittävästi tilaa (puistoon mahtuu paljon ihmisiä ja lääniä on sen verran
että liikenteen häly pysyy kauempana), viihtyisä tunnelma kukka/puuistutusten ja muun koristelun johdosta.
hyvää rakennusmaata aivan keskustassa.
Se on keskustan ytimessä
Tällä hetkellä kiva kun on kukkaistutuksia, pieni suihklähde ja penkkejä ja
kiikut.
Kesäisin siellä on ollut kauniita istutuksia.
Tärkeintä Vapaudenpuistossa on viihtyvyys, mutta tällä hetkellä se ei toteudu.
Vehreys ja suurten puiden tuoma metsäisyys ja jylhyys.
Viihtyisyys, turvallisuus, mahdollisuus istua ja levähtää kauniissa puistoympäristössä keskellä kaupunkia.
siellä on jotain muutakin kuin asfalttia ja se on sellanen mukava paikka
Ihanat suuret puut, jotka kertovat ajasta.
Ihmiset kokoontuvat penkeille ryhmiin tai yksin, puisto vaikuttaa varmaan sopivalta paikalta oleilla, silti keskellä
kaupunkia.
Vanhojen puiden jykeys ja vihreys.
Viihtyisyys, kivat istutukset, joulukuusi!
Pala vihreää luontoa ydinkeskustassa.
Avoin ja luonnonläheinen kulttuurimaisema
Parasta puistossa on kesällä Antin ahven, vesielementti tuo viihtyisyyttä. Talvella puistossa ei ole juuri muuta
nähtävää kuin joulukuusi. Puistossa kasvaa kuusia, en ole koskaan ymmärtänyt miksi paikalle pitää joka vuosi
tuoda irtokuusi?
Se antaa kaupunkilaiselle edes pienen mahdollisuuden kokea luontoelämystä ja sen suomaa rauhaa. Se tekee
kaupungista viihtyisämmän. Kaupunki, jossa ei ole puistoja, ei voi olla viihtyisä.
On tärkeää, että puistossa on isoja, myös vanhoja puita. Ilman niitä luontoelämys on vajavainen.
Upea sijainti torin vieressä, jota vosi hyödyntää asukkaiden viihtymiseksi puistossa.
Viihtyisän ilmapiirin luominen .
Vehreys. Varsinkin kesällä puisto on kaunis.
Suuret vanhat puut (Makedonian männyt ja lehtipuut) sekä tosi hienot Mongolian vaahterat.
Vapaus olla oma itsensä / päihtyneenä - ilman.
Puistomaisuus
Että juopoille ja teineille on paikka kokoontua.
Siisteys ja turvallisuus
Vehreys ja sen säilyttäminen. Vanhat, isot puut kertovat historiasta.
Vanhat puut.
Patsas, suihkulähde ja talvisin valoinkoristeltu kuusi. Myös vihreyden näkyminen ydinkeskustassa.
Rauhallisuus ja luonto, lapsille tekemistä
Istumapaikat, vanhat puut.
Vihreys, kukat ja turvallisuus ja jouluna valaistu kuusi.
Vanhat isot puut. Nurmialueelle on ihana pitää piknikejä kesällä.
Puut
Iäkäs puusto.
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Puut ja niiden tuoma luonnon tuntu keskellä kaupunkia.
Suuret terveet puut
Puut, pensaat, kukkaistutukset.
Puut! Suuret puut ja kaikki kasvillisuus, ne tekevät puistosta kauniin ja tunnelmallisen tiiviin.
Hienot vanhat puut, sekä patsas
Puistomaisuus, luonto.
Käytettevissä ympäri vuoden.
Isot puut
Että se on Joensuun ydinkeskustan vaikuttavin puistoalue.
Isot poppelit.
Puiston sosiaalista ulottuvuutta ei tule unohtaa, vaikka muutoksia ollaankin tekemässä. Tärkeää on myös
puiston massiiviset ja vanhat poppelipuut tuovat paikalle omanlaistansa arvoa ja tunnelmaa.
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Komeat isot vanhat puut ja vapauden patsas.
Toivon, että se säilyy ihmisten viihtyisänä oleskelutilana.
Suojaisuus, luonnonläheisyys, puusto, istutukset.
Suuret poppelit.
Vankka puusto, joka tuo keskustaan mahtipontisuutta ja sopii kaupunginteatterin viereen. Lisäksi nurmialueet ja
istuskelua varten.
Kauniit ja vanhat, arvokkaat puut!
Isot poppelipuut. Arvostan näiden puiden säilyttämistä virkkstysarvon ja puilla viihtyvän lajikannalta.
Se että siellä ei majailisi juopot
Sijainti keskellä kaupunkia.
Puut! Tuovat vihreyttä.
Isot puut tuovat luonnetta puistolle. Vanhat puut tulee suojella.
Komeat, vanhat puut. Puisto on lähellä kaupunkilaisia.
On ihanaa pyöräillä töihin vehreän puistikon lävitse! Suuret puut tuovat hyvän näkösuojan muuten harmaaseen
keskustaan. Ei siis ole huono asia, että ne peittävät näkymiä!
Puut, patsaat, kukkaistutukset ja penkit.
Vehreys.
Kasvillisuus.
Että se olisi viihtyisä oleskelupaikka kaikenikäisille koko päivän.
Että se olisi arvokas, houkutteleva ja tyylikäs osa kaupunkikeskustaa.
Pienestä koostaan huolimatta se on kaupunkilaisille tärkeä kohtaamispaikka ja viheralue muuten melko
ruraalissa keskustassa.
Isot poppelit.
Symmetrisyys
Se, että eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset viihtyvät siellä. Se on poikkeuksellinen puisto Suomessa ja maailmalla,
koska vain siellä on suuria poppeleita.
Puut ja penkit, sekä nurmi puiden alla.
Vanhat puut, erityisesti männyt. Jos ja kun liikun eurooppalaisissa puistoissa, niissä on paljon vanhoja puita,
puut tekevät puiston.
Se olisi viihtyisä ja turvallinen paikka eri ikäisille.
Puut, kasvit, istuskelumahdollisuus
Vanhat puut.
Sijainti.
Pidän tällä hetkellä puiston reunalla olevista keinuista.
Isot vihreät puut talvella ja kesällä myös kukkaistutukset ja lepopaikat.
Kasvillisuus ja viihtyisät oleskelutilat
turvallinen liikkuminen
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Isot puut ja kauniit istutukset
Tärkeintä on että se säilyy puistona. Aukiot ja torit hoitakoot omat tehtävänsä.
Puisto on tarjonnut 1)suojaa paahtavalta auringolta, joskus myös pieneltä sadekuurolta 2)lepopaikkaa
penkkeineen 3)evästyspaikkaa, aineellista ja henkistä ravintoa:toriherkkuja, lehtien lukua, kukkien ihailua,
mutta myös huurteisia puita ja pensaita, joulukuusta.
Muotopuutarha, Kaupungintaloa vastapäätä olevat männyt, hienot mongolianvaahterat, Rantakadun
seppelvarpuistutukset, ihana jäätelökioski, lasten leikkipaikka ja Rantakadun tuohituomet.
Antin ahven ja vapauden patsas sekä komean kaupungintalon läheisyys
Sen luonnollisuus ja silti puistomaisuus, nurmilaikut isojen puiden ja pensaiden keskellä. Myös se, että
penkkejä on runsaasti polkujen varsilla on hyvä, mahtuu yleensä kaikki halukkaat istumaan.
Luonnonmukaisuus, monikäyttöisyys, turvallisuus
Patsaiden säilyttäminen ja esiintuominen, siistinä pitäminen, tosin kesäisin tahtoo pultsareita sinne kokoontua.
Mieluummin istuskelen puistossas kuin varsinaisesti torilla. Vihreä keidas, levähdys ja historiallinen paikka joka
pitäisi näkyä ilman suurimittaista modernisointia. Toki nykyaika ja jonkinlainen helppous pitää huomioida mutta
hyvällä vanhahtavalla maulla.
Vihreys, vehreys ja puut (erityisesti isot puut). Tärkeintä on siis Vapaudenpuiston tuoma pala luotoa keskelle
kaupunkikeskustaa. Lisäksi on tärkeää, että kaupunkikeskustassa on myös jotain orgaanista, villiä, luonnon
itsensä muovaamaa, eikä kaikki ole ihmisen muotoilemaa kukkaistutusta tai leikattuja pensaita. Liika
säätäminen tekee ympäristöstä tylsän, yksitoikkoisen ja monotonisen. Luulen myös, että ihmiset viihtyvät
Vapaudenpuistossa juuri siksi niin hyvin, koska se on hieman metsittynyt ja luonnontilainen, pala oikeaa
luontoa. Lisäksi puistossa saisi olla edes vähän näkösuojaa eli intiimiyttä mukana. Toki lahot ja huonot puut
pitää poistaa ja puiston pitää olla turvallinen. Eli puut ovat Vapaudenpuiston viihtyvyyden mittari ja mitta ja siksi
erittäin tärkeitä.
Suuret kauniit puut.
Hyvä nurmialue ja isot puut
Suuret puut, ne luovat puistoon tunnelmaa ja tuovat keskustaan luonnonläheisyyttä.
Kasvillisuus.
Helppo pääsy alueelle, torin läheisyys, siisteys, mielenkiintoiset istutukset ja puut, riittävästi istuskelupaikkoja.
suihkulähde ja patsaat
Keskeisyys, kauneus, ajan pysähtyminen, siisteys
Ne puut.
Vihreys ja siisteys.
Sen vihreys ja keskeinen sijainti. Tapahtumien keskeinen paikka, kun on festarit tms.
Siisteys, puistomaisuus, turvallisuus, viihtyisiä istumapaikkoja.
Puut.
Se, että sielä voi viettää aikaa kaiken ikäiset. Lapsille on tekemistä ja aikuisille istumapaikkoja
Puiston uudistaminen monipuolisen käytön mahdollistamiseksi ja kaupungintalon yhdistäminen muuhun
keskustaan visuaalisesti
Kaikki kohdassa yksi mainitsemani.
Kauniit istutukset, varjostavat puut ja penkit istuskelua varten.
Rentous, rauhallisuus
Itse PUISTOMAISUUS.Siis puut.Suuret, vanhat puut,varsinkin havupuut.
Niitä voi tervehtiä kuin vanhoja tuttuja.
Vehreys
Paikka jossa istua hetken aikaa, katsella lintuja ja nauttia suurista puista
Sen puut. Nimenomaan suuret puut, koska ilman niitä ei ole kunnollista puistoa.
Suuret puut, sembramännyt ja muut latvuksineen pehmentävät rakennusten siluettia kaupungissa, luovat
harmonisen kokonaisuuden. Ilman puita kaupunki liian paljas.
Ehdottomasti lehtipuusto, jotta puisto on oikeasti puisto. Riittävän korkeiden ja tuuheiden puiden olemassaolo
myös varmistaa sen, että puistossa asioivilla on mahdollisuus nauttia varjosta. Toinen tärkeä asia on puiston

rauhan varmistus. Viime vuosina puisto on ollut kesäaikaan lähes jatkuvasti alkoholisoituneiden henkilöiden
"valtaama", jolloin satunnainen ohikulkija on kokenut turvattomuutta ja jättänyt puistoon menemisen. Tähän
asiaan tulisi saada korjaus.

3. Millaiseksi puistoa pitäisi kehittää?
Vastaajien määrä: 227
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Avaruutta lisää - vanha puusto pois, selkeät akselit torille ja kaupungintalon suuntaan, pinnat uusiksi samoin
kalusteet
Kauniiksi puistoksi, joka kutsuu oleilemaan, mutta jonka läpi pystyy helposti oikaisemaan
Puistossa voisi olla kahvikoju kylmällä säällä. Tai pieni vohvelikahvila.
Vehreämmäksi, penkit vähän moderneimmiksi.
Hyvä näinkin
Kaikkien kaupunkilaisten puistoksi, pois ryyppyporukoiden toimistotiloista.
Tuuheaksi viheralueeksi.
Viihtyisämmäksi ja jossa ei olisi puliukkoja. Ei tule kauhean kauaa siellä viivyttyä nykyään puliukkojen takia.
Puliukot pois puistosta. Vanhanaikainen kauppahalli lähistöllä olisi kiva, josta voisi käydä ostamassa
karjalanpiirakoita ja siihen päällisiä ja juomista ja sitten mennä puistoon istumaan ja nauttimaan.
Viihtyisämmäksi, valoisammaksi.
Viihtyisyys on aika hyvä, mikäli puiston on ottanut omakseen. Mielestäni vehreät tilat kaipaisivat kuitenkin
enemmän ympärivuotisia katseenkiinnittäjiä.
Lisää istumapaikkoja sinne tänne, ehkä soraisa keskusta pienemmäksi ja ruohoaluetta suuremmaksi. Puita saa
olla lisääkin. Lasten leikkialuetta voisi monipuolistaa.
Heukkakäytävät kuntoon,,Antin ahven entiseen malliin, yleinen WC pois puiston reunalta ja yleisesti parempi
hoito. Niin ja vielä NURMIKOT parempaan kuntoon.
Viihtyisemmäksi. Henk.kohtaisesti en liiku puistossa usein, koska siellä on usein epämääräistä porukkaa
istumassa. Lisäisin puistoon enemmän väriä, kukkia, jne. Jostain syystä puisto tällä hetkellä ei kutsu luokseen.
Suihkulähde on hyvä puistossa, mutta se kaipaa ympärilleen jotain lisää.
Mielestäni pitää samanoloisena kun nyt on....
Lehtipuita voisi uudistaa, havupuut on säilytettävä.
Puisto on hyvä tällaisenaan. Puita ei saa kaataa. Jotain toimintaa lisää (myyntikojuja, tapahtumia,
puistojumppaa).
Lisää kukkia ja luontoa. Puut säilytettävä ehdottomasti
Viihtyisämmäksi ja turvalliseksi. Kiinnittää enemmän huomiota alkoholin suurkuluttajiin ja huumeongelmaisiin.
Pari tappelua tullut todistettua. Kuitenkaan ei pidä puuttua skumppalasiin piknikillä ollessa. Kasveja ja kukkia
enemmän ja värejä tavalla tai toisella.
Toivoisin kaupungin ymmärtävän puiston potentiaalin ja myös osoittavan sen. Ei tarvita miljoonainvestointeja ja
suurisuuntaista mylläystä, jolla koko paikka revitään auki, ja sitten istutetaan tilalle uudet puuntaimet. Isot puut
ovat kehys, joiden ehdoilla puistoa kehitetään. Istutuksilla paikan ilme voidaan muuttaa totaalisesti. Väriä
kevääseen sipulikukilla, ei mitään pientä piperrystä, vaan laajoja istutuksia ympäri puistoa. Ja valitaan lajeja,
jotka eivät katoa kaupungin runsaan rusakkopopulan suihin. Jo pelkästään tällä operaatiolla puiston ilme
muuttuu radikaalisti. Siitä tulee kaupunkilaisia ihastuttava jalokivi muuten niin kolkon toriympäristön kupeessa.
Laajoja kukkaistuksia tulee jatkaa läpi kesän.
ilmavammaksi, upea linnamainen kaupungintalo on piilossa, puita voisi valaista talvella
Puistossa voisi olla enemmän tapahtumia ja toisinaan enemmän valvontaa. Huumeihmiset ovat joskus
pelottavia ja arvaamattomia.
Mielestäni se on ihan hyvä sellaisenaan
sellaiseksi että siellä ei asu koditttomat ja nistit ei riehuisi
puistossa pitäisi olla enemmän kasvillisuutta ja puistomaisuutta, nyt näyttää lähinnä liikenneympyrältä,
Kotkassa on onnistuttu tekemään puistosta vetonaula.
Toiminnallisuutta voisi hieman lisätä mutta ennenkaikkea sen tulisi olla oleskelualue.
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Viihtyisämmäksi koko kaupungin olohuoneeksi jossa voisi myös olla ulkoilmakonsertteja.
Puistoa ei pitäisi lähteä muuttamaan. Puistossa on nyt sopivassa suhteessa puita, pensaita ja kukkia.
Näyttävämmäksi ja panostaa jo olemassa oleviin elementteihin, esim. torin puoleisella laidalla oleva
suihkulähde on jo aikansa eläneen näköinen!
Myös puiston suojissa viihtyvät alkoholistit eivät kaunista puistonäkymää!
Kauniimpi, tunnelmallisempi valaistus
Esim. shakki- ja backgammonlautoja asukkaiden käyttöön, mahdollisuuksia rentoon tekemiseen ja toimintaan.
Kaipaan olohuonemaisempaa otetta.
Patsaan alueen korostusta, nykyisen suihkulähteen rakentaminen massiiviseksi ja näyttäväksi myös
iltavalaistuksessa ja picnic-alueiden rakentamista. Suora näkymä kaupungintalolle.
Selkeä ja nykyisen kaltaisen ilman mitään turhaa.. Täytteen tungettua rakennelmaa.. Nykyisen kaltainen
hyvä. Vanhaa ja isoa puustoa pitäisi poistaa.
Siistiä.. Vanhat puut pois.. Näköala parantuisi ja kaupungintalo pääsisi näkyviin. Tapahtumia enemmän sinne.
lisää penkkejä missä istua
Mietteitäni: Vapaudenpuistosta pitäisi tehdä luontainen jatke uudelle torille / siniselle virralle. Sitä pitäisi kehittää
hieman kaupunkimaisemmaksi, siten että puiston vehreys kuitenkin säilyy. Villeinä ideoina ehdottaisin puistoon
jotain uutta teknologiaa, kuten älykästä valaistusta tai dynaamisia valotaideteoksia, jotka lisäisivät puiston
viihtyisyyttä huomattavasti. Vapaudenpuistossa oleva joulukuusi tulisi myös säilyttää, sillä se luo talvisin
jouluista tunnelmaa koko keskusta-alueelle ja tekee puistosta lähestyttävämmän talviaikaan.
Levähdyspaikaksi. Lasten leikkipaikaksi. Vihreäksi keitaaksi kesäkuumilla. Taidepuistoksi. Patsaspuistoksi.
Musiikkilava tänne, yhteislaulua tms.
Rauhalliseksi ja luonnonmukaiseksi jokisuiston oleskelupaikaksi.
Lisää intiimejä istuskelupaikkoja ja runsasta monipuolista luontoa.
Rauhalliseksi istuskelupaikaksi.
Rakennetaan tilalle moskeija.
Moskeija tilalle.
Edustavaksi ja tyylikkääksi kaupungin kansikuvaksi. Rauhalliseksi ja viihtyisäksi keitaaksi.
Turvalliseksi ja viihtyisäksi. Leikkikentästä ei ole paljon iloa, jos lapsiperheet eivät uskalla sitä käyttää.
Ehkä hiukan avoimemmaksi, puskaa vähän pois, lähinnä turvallisuusnäkökulmasta ajateltuna.
Puistoon pitäisi ottaa mallia Wienin Rathausplazin joulu-tammikuusta. Siellä on hienoja kojuja
joulumarkkinateemalla joka jatkuu luisteluratoineen puiston halki tammikuussa. Sellaista ei ole muualla
Suomessa mutta tuohon sen voisi toteuttaa.
Se voisi olla avarampi ja värikkäämpi. Voisi järkätä jotain aktiviteetteja ja tapahtumia.
Se on hyvä juuri sellaisena kun on
ei miksikään
Puistossa voisi tarjota enemmän kaikkea kaikille. Leikkipaikka olisi kiva olla näkyvämmässä paikalla ja toivon
että lasten läsnä olo karkottaisi puistossa olevat laitaitienkulkijat. Puistossa voisi lisäksi olla esim piknik-paikka
jossa syödä torilta ostettuja eväitä.
Ihmisten viihtyisäksi tyylikkääksi olohuoneeksi. Vaikkapa shakki- ja muut lautapelit, lukunurkkaukset kesäisin.
(Varsinaiset liikunta- ja leikkipaikat sijoitetaan muualle.)
Lapsiperheille viihtyisämmäksi. Enemmän yksityiskohtia.
Penkit alkavat olla vanhat, joten niitä voisi uusia.
Puistosta pitäisi tehdä avarampi ja valoisampi, sillä en ainakaan itse uskala kulkea siitä iltaisin läpi, sillä
pelkään, että joku hyökkää päälle. Sen maine täytyy saada parempaan uskoon, sillä sen ei pitäisi olla paikka
missä liikkuu humalaisia ihmisiä.
Turvalliseksi, mutta aikuiseen makuun sopivaksi. Lapsille on jo tarpeeksi reuhaamispaikkoja tässä
kaupungissa. Puisto ei saisi olla miljöönä päihteiden käyttäjiä houkutteleva.
Pöytätilaa että voi syödä eväitä ym. Alkoholin nauttiminen kielletty päiväsaikaan. Keinuja lisää ym
leikkimahdollisuuksia lapsille.
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Oleskelutilaksi, vanhat puut pois. Siinä saisi OLLA PALVELUJA- kuten kiiski, GRILLI JA JOTAIN ELÄMÄÄ nythän se on kuollut.
Koko perheen paikaksi. Entiset arvokkaat elementit, nurmikkoa, piknik-mahdollisuus, kiva leikkipaikka (ei
riehunutapaikka), puliukot pois!
hiekkainen tie on vähän aikansa elänyt, laattaa tilalle? puita ei saisi monia kaataa, ne on todella kauniita.
Vesiallasta voisi kehittää hieman.
Kaikille ikäluokille sopivammaksi ympäristöksi, viihtyisämmäksi ja käytännöllisemmäksi.
Avoimemmaksi, kaikille kaupunkilaisille soveltuvaksi oleskelu ja rentoutumista paikaksi
Minun mielestäni puisto on hyvä juuri tuollaisena, en lisäisi enkä muuttaisi sitä mitenkään.
Penkkejä ehkä enemmän ja erilaisia pensaskasveja.
Skeitattava alue. Hyvälaatuinen betoni/laatta alue, jolla olisi jotain obstaakkeleita.
Kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Voisi olla Vesikioskin tyyppinen kesäkahvila (voisiko Vesikioskin siirtää
puistoon?) ja paremmat istuskelualueet. Nykyisin hiekkakenttä ilman mitään tarkoitusta vie liikaa tilaa puistosta
ja patsas on turhan keskeisellä paikalla.
Puisto on hyvä juuri sellaisenaan. Toivoisin että puisto säilyy kaikille avoimena ja mukavana paikkana.
Mielestäni voisi ottaa mallia esimerkiksi jenkeissä olevasta central parkista! Tehdä puistosta houkuttelevan, ja
lapsille ehdottomasti leikkipaikka!
Voisiko puistoa yhdistää myös niin kauniiseen taitokortteliin jotenkin?
Mielestäni ei ole tarvetta kehittää, ainakaan mitenkään suuresti tai näkyvästi. On hyvä näinkin.
Ei pitäisi muuttaa. Hyvä noin . Ei todellakaan ainakaan moderniksi niinkuin tori.
Enemmän oleskeluhuoneen tyyliä toivoisin, jokaiselle jotain, monikäyttötila että esim. liikuntamahdollisuuksia
olisi vauvasta vaariin
Puliukot sun muut puistoasukit pois, lapsille lisää tekemistä, ulkoasu vaatisi ehkä lisää jotain hohdokkuutta tai
näyttävyyttä.
Sellaiseksi, ettei juopot viihtyisi siellä niin hyvin.
Turvalliseksi: leikkipuistoa uudistettava (kenties lapsille kesää ajatellen suihkulähde jossa pääsee uittamaan
jalkoja/kahlaamaan) ja päihtyneet tulisi siirtää pos.
Puistosta ei saa tulla eristetty ja turvaton alue. Ei saa pusikoitua, eikä siellä pidä edistää päihteiden käyttöä,
Penkkejä lisää. Esteettömyyskysymykset otettava huomioon jos tehdään uusia rakenteita.
Alkoholistit ja narkomaanit pois sekä Soldiers of Odinit.
Avoimempi maisema ei olisi haitaksi, mutta isoja puita on säilytettävä myös. Syyspimeillä ja talvella puisto voisi
olla puihin kiedotuilla kausivaloilla valaistu muutenkin kuin se joulukuusi.
Tavallisen ihmisen paikaksi.dokut öois
Pieni esiintymislava akustiselle musiikille ( max 4 henk. ) ilman kaijuttimia yms.
Kaiken ikäisten turvalliseksi ja viihtyisäksi oleskeluopaikaksi
Olisi kiva jos siellä saisi kahvikupillisen nautittua ja istahtaa rauhassa. "puistokemistit" ja rähinä nuoriso pitäisi
saada puistossta pois. Myös iltaisin puiston turvallisuus olisi taattava.
Rauhallisemmaksi, turvallisuudentunnetta vahvemmaksi
Uudistaa,poistaa puustoa, nykyaikaistaa.
ei lasten huvilaitteita, vaan aikuisten kohtaamispaikka johon on helppo mennä.
Puut pois ja lisää pensaita sekä nurmikkoa.
Puisto itsessään on mukava, kesäkukkasistutukset onnistuneita.
Mielestäni puiston pitäisi olla sellainen kuin se oli alkuperäisenä eli säilyttää se sellaisena millaiseksi se on
alunperinkin suunniteltu.
Puliukot ja hörhöt pois puistosta! Tyylikkäitä kahvi/ruokakojuja
aika hahkala enää kehittää ympäristöön nähden,ei ainakaan moderneja laitteita(esim.suunnitteilla oleva uusi
torilava)
Jotenkin lisätä puistomaisuutta ja viihtyisyyttä, myös siksi että tuntuisi paikalta jossa pysähtyä ja viettää aikaa,
ei vain kulkea läpi. Esim. panostaa kasveihin, kukkaistutuksiin, isompi ja hienompi suihkulähde, paremmat
penkit niin että mahtuisi isommalla porukalla istumaan vieretysten ja muutenkin penkkien siisteyteen huomiota,
huonokuntoiset ja likaiset penkit pois ja penkkejä myös varjoon, kesäaikaan porottaa kuumasti auringossa.
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Parempi valaistus pimeällä, juoppoporukat pois penkeiltä kännäämästä, mikä laskee viihtyisyyttä. Nyt osittain
vähän "rähjäinen" vaikutelma välillä, viikonloppuiltaisin ei viitsi kävellä läpi. Jopa synkkä, johtuneeko
havupuista..voisiko niitä karsia ja tilalle lehtipuita, esim. vaahterat joissa olisi syksyisin kaunis ruska, tammet,
pylväshaapa, lehtikuusia ym. Puustoa ehdottomasti pitää olla, ei vain
nurmikko/hiekkakenttä/kukkaistutuspuisto. Jotain pienimuotoisia tapahtumia voisi kokeilla, "vanhan ajan
kaupunkipuisto" teemalla, esim. kesäaikaan posetiivari soittamassa, hattaramyyjiä ym, tai "kaupunkilaisten
yhteispiknik" ym, sekä jotain jouluajan tapahtumaa, "vanhan ajan joulu" teemalla.
Mielestäni siinä ei nykyisellään ole mitään muuta pilaamassa näkymiä kuin se yleisövessa joka siihen
``lätkäistiin``aikoinaan.Taidemuseolle päin Vapaudenpuistosta katsottaessa näkymän sotkee kaksi
neliskanttista kaarta(joita on suunniteltu siihen lisää),tarkoitus oli varmaan hyvä mutta kun oikein katsotte niin
huomaatte että ne estää näkemästä Taidemuseon kauneuden.Pitää mennä katsomaan jostakin sivummalta jos
haluaa nähdä sen kokonaan eikä valokuvaakaan voi ottaa ilman että ne kaaret on edessä.Kaupungintalo on
kaunis ja sen näkee hyvin,toivottavasti siihenkin ei tule sitä kaarta.Älkää poistako vanhoja puita,niitä on
kaupungissamme jäljellä liian vähän.Jos jotain pitää poistaa niin pusikot joilla ei ole järkevää muotoa.
Mielestäni ei mitenkään!Jos puita poistetaan,niin eihän se ole mikään puisto!
Sillä tavalla hoidetuksi puistoksi, että se on sopusoinnussa kaupungintalon kanssa. 1920-luvun asun palautus
on kannatettava ajatus.
Enemmän kukkia kesäisin ja koristeita juhlapyhinä.
Lasten leikkipaikka uusittava monipuolisemmaksi.
Palautetaan puisto Eliel Saarisen suunnitelman mukaiseen asuun.
1. Puut pois.
Metsää on Joensuun ympäristössä runsaasti.
Puustoisia puistoja on myös, vain hieman kauempana Jns keskustasta.
2. Isojen puiden vuoksi puisto on hämärä.
3. Roska-astioita liikaa! Muistelen laskeneeni, että 15-17 kpl.
4. Puistoa tulee kehittää aukiomaisemmaksi. Etenkin arvorakennuksen, Jns kaupungintalon, tulee näkyä
kaikkialle paremmin.
5. Puistoa tulee kehittää modernimmaksi. Kunnollinen, moderni veistos sekä (design)valaistus kohottaa
profiilia.
Ei mitään ruostunutta metallihäkkyrää, kuten liikenneympyröihin on ostettu edullisia "taideteoksia".
6. Perennaistutukset pois, mikäli niitä on ollut. Jos kukkia on pakko istuttaa, niin on ajateltava isosti. Komeat
ruusut, kiitos.
Kaikkinaiset viirit, amppelit sopivat kyllä mainiosti muualle kaupunkiiin (esim. kauppojen, ravintoloiden
edustoille), mutta kodikkuudessaan eivät kaupungin keskeiselle aukiolle.
Em. koristeet ovat pikkusieviä, eivätkä näin ollen palvele kaupungintalon edustaa.
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Puita, kukkaistutuksia.
nurmialuetta laajentaa, istutuksia lisää kesäisin, vanhat männyt joutaa pois ja tilalle voisi ajatella kirsikkapuita
jotka keväällä kukkii kauniisti. nykyisiä pensaita madaltaa tai korvata jollain muulla ja istuimet uusiksi kokonaan
ja niitä myös lisää.
Rauhalliseksi, meluttomaksi.
Ainakaan puita ei saisi poistaa. Puitten poistoa on ainakin Joensuussa viime aikoina harrastettu kiihtyvällä
kiihkolla. Esimerkiksi Ilosaari hakattiin lähes kaljuksi. Selitykseksi ei kelpaa puiden huonokuntoisuus. Monissa
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kohteissa kannot ovat olleet pääosin täysin terveitä ja vaikka uusia istutettaisiinkin niitä ei voi puiksi kutsua
kymmeniin vuosiin,Mikähän vihabuumi puita kohtaan on täällä menossa.
Miksi sitä pitäisi kehittää? Onko tää joku aasin silta seuraavaan aivan joutavaan projektiin? Miks kaikki pitääisi
uusia tällä sekunnilla ku kaupungilta on jo rahat loppu?
Jos puistoa halutaan kehittää, niin sanoisin että istuskelupaikkoja voisi olla monipuolisemmin ympäri puistoa.
Jotakin pientä ja fiksua fiksaamista, eikä tolkuttomasti rahaa siihen että puisto syöstäisiin takaisin renesanssin
ajoille...
PUUT POIS ! "SEEPRAMÄNNYT",näkyis kaupungintalo kauniimmin torille päin ja jouluna joulukuusi näkyisi
paremmin. olisi näyttävä. sivulle uusia kauniinpia puita nykyiset ovat "havukoita". wc on hyvä samoin
jätskikioski.
Minulle puisto kelpaisi nykyisellään. Mutta puiston suurin epäkohta on sinne pesiytyneet alkoholistit ja
huumehörhöt jotka ovat valloittaneet puiston omaksi olohuoneekseen. Niin kauan kuin tähän epäkohtaan ei
puututa on turha kehittää puistoa koska sinne ei tee mieli mennä.
Sellaiseksi että puliukot eivät viihtyisi/oleilisi siellä päivisin, että sinne voisi mennä kesäisin lounaalle. Ja niin
että teinit eivät olisi viikonloppuisin että uskaltaisi lapsen kanssa kulkea vielä ihmisten aikaan.
Talvella jää/lumiveistoksia, kesällä vesielementtiä, lounas/piknikpaikkaa ilman humalaisvaaraa, paaaaljon
kukkia ja koristepensaita. Sellainen joka houkuttelee matkailijoita, turisteja, vaihto-oppilaita ottamaan siitä
kuvia.
Raivataan puustoa pois. Kivilaatoitusta + vettä.
Pusikot sileäksi vaan.
Jäätelönmyyjiä ja Street Foodia paikalle.
Istuttaa lisää kasvillisuutta esim omenapuita, ehkä jopa puutarhamaiseksi
Nyt on hyvä, vessoja voisi olla enemmän
Vesi piste josta laimennusta virvokeisiin
Ehdottomasti alkuperäisen asun säilyttäminen. Valaistuksen tulisi olla moderni ja kattaa kohtuullisella teholla
koko puisto. Keskeisessä puistossa ei tulisi olla pimeää kohtaa, tasapainoinen kattava valaistus.
Älkää kaatako ainakaan kaikkia puita! Avaran näkymän suunnittelu arveluttaa, jos se tarkoittaa puiden
kaatamista.
Säilyttää ehdottomasti isot vanhat puut! Puistokäytävät aika leveitä ja ankeita, lisää istutuksia & puita?
Muuttunut juoppojen majailupaikaksi kesäisin, minkä takia ei huvita käyttää.
Pensista ja puita voisi istuttaa lisää. Mitään keinotekoista 'kehittämistä' ei tarvita.
Puistoon pitäisi luoda monipuolisempia pysähtymispaikkoja. Joka suunnasta tuleva läpikulkuliikenne ja sen
polut halkovat puistoa pirstaleiseksi, eikä väliin jääviin viheralueisiin tunnu luontevalta jäädä hengailemaan.
Rennoksi kaupunkilaisten viheralueeksi, jossa voisi rauhassa istuksia ja nautiskella jäätelöstä, seurasta tai
musiikista.
Elävän kulttuurin oleskelukeitaaksi, mutta kysymys puiston kehittämisestä ei ole vain vapaudenpuiston
kehittämisestä.
Vaan Joensuun Puistojen kehittämisestä. Ystävyydenpuistoa ei tule unohtaa kehityskohteena. Nyt yliopiston ja
kaupungin välillä ystävyydenpuisto on vain paikka jonka läpi kuljetaan, ja unohdetaan. Ystävyydenpuiston
mahdollisuuksia pitäisi kehittää entisestään. Sen läpi kulkee paljon ihmisiä päivittäin, mutta se voisi olla paljon
enemmän kuin on nyt.
Ottakaa kehityksen teemaksi "Puistojen Joensuu". Tavallaan näillä kahdella puistolla on dialogi, ne ovat eri
puolilla keskustaa, kehittäkää molempia.
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Palauttaa alkuperäiseen 1920-luvun asuun. Samassa yhteydessä toriparkin tekemisen ja puiston remontoinnin
kanssa Kauppatorin pohjoislaitaan pitäisi rakentaa uudestaan vanha puinen kauppahalli, siis ulkoasultaan
vanhaan tyyliin. Näin Joensuu saisi hienon vetonaulan torille ja takaisin osan menetetystä historiastaan.

-

-

Maisemalliset arvot on pidettävä etusijalla. Puistojen mahdollisuudet tarjota ihmisille muuta toimintaa ja
viihdykettä ovat kuitenkin nykyaikana rajalliset, joten niiden suhteen ei kannata kehitellä liian suurisuuntaisia
ideoita.
Enemmän aktivitetteja
Turvallinen paikka myös perheen pienimmille ja paikka johon voisi viedä myös ulkomailta saapuvat vierailijat
ylpeänä viihtymään. Kauniita istutuksia, turvallista puuhaa perheen pienimmille.
Sellaiseksi ettei juopot istu penkeillä kun tavan tallaajille ei jää tilaa nauttia puistosta.

-

Lisää kerroksellista kasvillisuutta metsäpuutarhamaista ja permakulttuuria kehiin
Tila voitaisiin ottaa tehokkaammin käyttöön
Puistossa tulisi näkyä Joensuun historia jota esim Nikolai jäätelökioski edustaa rakennus tyyliltään.

-

peltiset / muoviset kioskirakennukset tulisi poistaa ja kieltää puistoalueelta ,poikkeuksena suuremmat
tapahtumat.
Vossikalle edustava paikka Nikolai jäätelökioskin läheisyydestä.

-

-

-
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cityjuna siltakadun varteen ja cityjuna tulisi uusia edustavammaksi ja se ei saa savustaa siinä matkaajia.
nykyinen juna on häpeäpilkku kaupunkikuvassa.
Kaupunkilaisten oleskelupaikaksi
Pitääkö kehittää?
Puiston tulisi olla avara, mutta keskustasta erillään oleva alue jossa on riittävästi istumatilaa ja hyvä ilmapiiri
sekä koristelun että kanssakansalaisten käytöksen kannalta katsoen.
silta- ja torikadun puoleisille sivuille voisi rakentaa korttelin pituiset kerrostalot vaikkapa 8 kerrosta. talojen väliin
voisi rakentaa lasikatteisen puistoalueen. lasikate niin korkealle että kaupunginjohtajan huoneesta näkyy torille
ja museolle saakka. muille ei " sininen virta " ja sen merkitys ole koskaan avautunutkaan. näin voisi aloittaa
jaana minkkisen täydennysrakennus tilaisuudessa esittämän ajatuksen puistojen rakentamisen edullisuudesta.
samaa ajatusta voisi jatkaa kaupungintalon ja joen väliseen puistoon jonka myös voisi täyteen rakentaa koska
se on niin edullista ja mitään ei menetetä. parkkipaikkoja noiden talojen asukkaille tarvita koska pian
nykytrendin mukaisesti keskustaan ei autolla pääsekään.
Juopot pois
Kaupungin talo näkyviin. Selkeyttää viheristutuksia ja koko alueen kunnostus.
Paikka kaikenikäisille - lapsille säilytettävä leikkipaikka.
Istutukset pyrittävä saamaan niin ettei jää pimeitä "lymypaikkoja".
Avarammaksi. Kaupungintalon peittävät männyt tulee ehdottomasti poistaa. Museolta kaupungintalolle täytyy
olla esteetön näkymä.
Puistossa oleva järkyttävä metallivessa pitäisi sijoittaa pois paraatipaikalta. Puiston puusto on vanhaa ja
arvokasta, mutta liian varjostavaa. Nykyiset kuuset ja männyt eivät mielestäni sovi puistoon. Tilalle voisi istuttaa
jalopuita esimerkiksi tammia, saarnia, lehmuksia yms. Leikkipaikan vapaudenpuistosta voisi siirtää pois, koska
niitä on jo paljon esimerkiksi joen rannassa.
Puiston kehitys tulee olla maltillista, ja ikivanhat komeat puut tulee säilyttää.
Viihtyisäksi, turvalliseksi niin, että kaikenikäiset kaupunkilaiset viihtyvät siellä.
Merkittävät historialliset rakennukset tulee olla näkyvillä, ei piilossa puitten ja pensaitten suojassa!
enemmän kasvia ja/tai joitain koriste puita ja riippu mattoja ympäri puistoa kiitoss :3
Antaa ehdottomasti puiden olla paikoillaan. Se on elämän parasta kulttuuria.
Kulkuväylät voisi päällystää kivimateriaaleilla.
Antin ahvenen ympärille suurempi vesilampi.
Kaikkien ihmisten hengailupaikaksi säilyttäen kuitenkin sen ominaispiirteet.
Hmm. Tila on aika pieni, joten hirveään mylläämiseen en ehkä lähtisi. Ehkä paikka voisi olla joskus vähän
turvallisemman oloinen, joten jonkinlaista pientä, energiatehokasta valaistusta voisi kenties harkita, muttei
liikaa, etteI valosaasteen määrä karkaa vallan käsistä.

-

-
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Ainakaan puita ei pitäisi poistaa, jos kunto niin vaatii niin ehkä heikoilta osin karsia, mutta avoin näkymä
akselilla
museo-kaupungintalo ei ole kovinkaan tärkeä, luontoarvot selkeästi tärkeämmät!
Näkymä taidemuseolta kaupungintalolle auki, kokonaisuuden ja kaupungintalon pilaavat makedonianmännyt
pois!
Puisto voisi olla vihreä keidas keskellä kaupunkia, niin talvella kuin kesälläkin. Monesti puistosuunnitelmia
tehdään kesäaikaa ajatellen, mielestäni olisi tärkeää, että puisto olisi kaunis myös talvella.
Kulkuväylät pitäisi laatoittaa kauniisti, sillä saa puistosta näyttävän. Valaistuksen uusimen on aiheellista.
Suihkulähteen valaiseminen ehdottomasti. Puiston kalusteitakaan ei tarvitse välttämättä uusia, penkit ovat
kauniit, mutta ne pitäisi maalata.
Puita ei saa kaataa, niitä kaadettiin jo edelliskerralla liikaa. MÄNNYT ON SÄILYTETTÄVÄ!
Avara valoisa ilme, jossa tarjolla on myös kahviopalvelu kesäisin ja talvisin joulumarkkinat Keski-Euroopan
tyyliin :-)

-
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Nykyinen tilanne on suttuinen ja sekava. Ei kuulu kaupungin
keskustaan.
Kaikki korkeat puut pitäisi kaataa ja palauttaa tilanne
paremmin Kaupungintalon luonteeseen sopivaksi.
Jos muutosta kaivataan niin sitä saadaan aikaan myös muuten kuin puut kaatamalla, esimerkiksi somistamalla
- lisäväriä kukkaloiston muodossa tai ikään kuin "järjestystä vaihtamalla". Ei hävitetä kaikkea vihreää
Joensuusta, vaan mieluummin lisätään sitä!
Kukkaistutuspiperrukset vois jättää pois. Ja penkit patsaan ympärillä ovat suorastaan koomisesti ryhmitelty,
keskiaukion voisi "rikkoa".
pieni esiintymislava olis kiva
Vähemmän juoppoja ja narkomaaneja
Alueena se on liian pieni mihinkään järkevään.
Alueena on niin pieni, ettei sovi paljon toimintoja. Toivottavasti ei muutu asfalttiviidakon osaksi vaan säilyy
soralla ja nurmella - yksi keskustan hiilinielu kuitenkin. Olisiko syötävän puiston paikka?
Elämykselliseksi ja tunnelmalliseksi markkinapaikaksi. Lisää puita ja istutuksia.
Houkuttelevaksi, rauhaloseksi ja turvalliseksi levähdyspaikaksi.
Pultsarit pois ehdottomasti, muuten avoin kaikelle
Ehkä hiukan avartaa kaatamalla joitain puita ja toisaalta lisätä kukkaistutuksia.
Enemmän vihreetä, tiiviyttä ja tunnelmaa. vuosisadan alun valaisimia, pieni puinen jäätelökioski keskelle
puistoa josta kesällä jäätelöä ja talvella kuumaa mehua ja munkkeja.
Luontoarvoja, kuten puskia ja puita (yhdistettynä patsaisiin ja suihkulähteisiin), pitää suojella. En halua nähdä
puistossa puun kantoja enkä suuria jyllääviä työkoneita. Puistoa voisi kehittää enemmän
puutarhamaisemmaksi harkituilla istutuksilla
Puiseksi puistoksi
Maisemassa on ehdottomasti oltava runsaasti vanhoja puita. Lahopuutakin saisi olla hieman, se on modernin
kaupungin merkki. Raiskauspusikoita ei sen sijaan tarvita.
Säilyttää puut, lisätä vaikka valaistusta jos se pitäisi hämärät tyypit poissa..
Puistoa voi avartaa poistamalla pensaat ja uudistamalla nurmikot sekä käytävät. Avartaminen
silmänkorkeudella lisää myös turvallisuutta (ks 4).
Suuriin puihin ette koske!
Keitaaksi keskelle kaupunkia.
Lisää kasvillisuutta! Antaa puiston rehottaa! Penkkejä toki voisi uusia.
Puistoa ei tarvitse kehittää
Mielestäni sellaisenaan aika hyvä. Joitain puskia ja ehkä muutaman puun voisi lisätä.
Akselille kaupungintalo taidemuseo saatava vapaa näkyvyys päästä päähän. Taidemuseon julkisivun edestä
poistettiin koivut,hyvä niin. Kaupungintalon komeaa fasadia patsaineen ja kaarineen ei näy,koska kaksi
ulkomaanmäntyä estävät sen. Vapaudenpuistossa saa ja pitää olla havupuitakin. Siirretään mäntyjä useita
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metrejä taidemuseon - vapaudenpatsaan määrittämästä linjasta toista oikealle toista vasemmalle. Voidaan
istuttaa myös uudet ja odottaa niiden kasvamista ennen entisten kaatoa.
Istumapaikkoja voisi olla lisää. valaistusta ja/tai suuria varjostavia havupuita pois. Jättäkää lehtipuut paikoilleen.
Mielestäni puisto sellaisena kuin se nyt on olisi säilyttämisen arvoinen.
Ihmisten kohtaamispaikaksi. Asukkailla ja turisteilla on hyvä olla paikka johon kaikki tuntee kuuluvansa ja johon
kaikki on tervetulleita.
Lisää istumapaikkoja joiden suunnittelussa on otettu sosiaalinen puoli huomioon. (ei siis pelkkiä yksittäisiä
penkkejä vieretysten).
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Lisäksi vanhojen puiden ympärille olisi kiva tuoda elämää kohentamalla esimerkiksi nurmialueita toimiviksi
piknikpaikoiksi.
Puita pitäisi karsia, jotta kaupungintalon ja lyseon välinen akseli olisi selvästi näkyvissä.
Puuston antama suoja tulisi säilyttää yleisen viihtyvyyden takaamiseksi. Suuria puistopuita on Suomessa
harvassa, ja Joensuu voisi olla tässä poikkeus. Ne luovat myös jatkuvuuden tunteen. Kaupungintalon kykenee
näkemään tarpeeksi hyvin, ja iäkkäät puut tukevat kokonaisuutta. Maa puistossa tulisi pitää nurmikkona ja
sorateinä (toki istutuksia myös), asfaltti olisi liian kaupunkimainen.
Puistoksi jossa ihmiset viettävät aikaa.
Puisto on toteuttanut tehtäväänsä tähän mennessä hyvin. Nurmialueiden, istutusten ja kalusteiden
uudistaminen ei liene huono juttu. Suuret puut on ehdottomasti säilytettävä tuomassa arvokkuutta ja
historiallisuutta. Puisto ei ehdottomasti ole ollut liian "sulkeutunut" vaan pikemminkin tarjoaa omanlaisensa
rauhaisan tunnelman keskustassa, jossa on muuten vaikea päästä pakoon liikennettä ja hälinää.
En näe puiston kehittämistä tarpeelliseksi tai järkeväksi kaupungin varojen käytöksi.
Puistossa voisi olla enemmän istumapaikkoja, lasten leikkipaikkaa voisi kehittää valoisammaksi (kaatamalla
korkeintaan havupuita), ylipäätään olisi löydettävä keinoja jolla "pulsupuiston" mainetta saataisiin alemmaksi.
Suuret merkittävät poppelit on säilytettävä!
Juopottomaksi.
Oikeata kesäkahvilaa sinnen toivon, ei mitään kioskia niin kuin nyt on. Enemmän kukkaloistoa ja selkeyttä. Nyt
on pensasta ja sekalaista "pörttöä" sikin sokin.
Aika hyvä tuollaisena.
Mielestäni keitettävää ainoastaan teatterin puoleisissa istutuksissa.
Ehkä enemmän toiminnallisuuksia. Arkena läpikulkupaikka. Kesällä kun haluaisi siellä levähtää, penkit on
vallannut pultsariporukat.
Puliukot pois! Ei sinne monesti uskalla mennä varsinkaan lasten kanssa.
Säilyttää kauniit vanhat puut, lisätä taikka uusia istumapaikkoja.
Avoimet näkymät. Kaikki havupuut ja -pensaat pois. Pensasmaisten istutusten pitäisi olla hyvin matalia.
Leikkipuisto pois, vieressä joen rannassa on uusi lapsiperheitä palveleva puisto. Suuria lehtipuita pitää säilyttää
symmetrisesti, jos ne ovat kunnossa. Valaistus pitäisi olla huolellisesti suunniteltu ja valoa pitäisi olla paljon.
Epäsuora valaistus esim. puita valaisemalla. Kulkuteiden valaisu maanrajasta moderneilla ratkaisuilla. Talvella
puiston pitäisi loistaa upeasti valaistuna katseenvangitsijana. Laadukas kalustus.
Kenties penkkejä voisi hieman uusia. Osa laudoista niissä alkaa olla parhaat päivänsä nähneet.
Koko perheelle sopivaksi, leikkipaikan aitaus ehdoton koska joka puolella vilkasta liikennettä!
Iso leikkipuisto sinne ja valaistus kuntoon jotta siellä uskaltaa ihmiset liikkua.
Puisto on nykyisessä tilassaan lähes täydellinen.
Puustoa ei pidä missään nimessä vähentää. Kasvillisuus lisää tutkitusti ihmisten viihtyvyyttä ja vähentää
stressia, betonipäällyste ja hienotkaan arkkitehtuurisommitelmat eivät sitä tee. Puistoon voi toki kehitellä jotakin
tilataidetta, katseenvangitsijaa tms nykyisen puuston ehdoilla, mutta itse en sellaista kaipaisi.
Vanhoja puita ei ole koskaan liikaa.
Pensasaitaa tai siis aluskasvillisuutta voisi vähentää.
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Juopottelijat yms. ehdottamasti pois!
Vehreys tulee säästää, mutta samalla lisätä mahdollisuus järjestää tapahtumia tai niiden osia paremmin kuin
nykyään.
Että siellä olisi enemmän pieniä tapahtumia, vaikka vilttikirppiksiä yms.
Tällä hetkellä minusta tuntuu, että en halua viettää aikaa puistossa, tai se on vain läpikulkupaikka.
Mielikuvissani puistosta saattaa löytyä käytettyjä neuloja, jonka vuoksi en mielelläni vie sinne lapsiani. Puiston
siisteyttä ja turvallisuuden tunnetta tulisi parantaa.
Puiston pitäisi olla turvallinen paikka vanhuksille, lapsille ja kaikille. Joten epämääräisesti käyttäytyvät
juopuneet pitäisi saada muualle. Juopuneet häiritsevät paljon.
Alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi
kaupungintalon kaveriksi sopiva
Puiston ikää tulisi kunnioittaa, eikä yrittää sitä turhaa nuorentaa. Se että historiallisissa kuvissa puut ovat
pienempiä ei tarkoita, että suunnitelija olisi puiston lopullisesti sellaiseksi tarkoittanut. Hyvä suunnittelija on
miettinyt puiden paikat ja kokonaisuuden miettien sitä sadankin vuoden päästä. Linjan avaaminen
taidemuseolta kaupungintalolle ei mielestäni ole tarpeellista. Tässä kaupungissa on ihan tarpeeksi viime
aikoina kaadettu puita kaatamisen ilosta, paljoa ajattelematta, kuten ilosaaren rakennustyöt ovat osoittaneet.
Ei tarvita "kehitystä" ollenkaan, kylläkin jatkuvaa hoitoa ja ylläpitoa.
Vanhaa henkeä tulee kunnioittaa, olemassa olevaa kasvillisuutta säästää ja osin poistaa. Valaistusta tulee
parantaa. Wc tulee säilyttää tai siirtää johonkin läheisyyteen. Lapsille tulee säilyttää leikkipaikka. Puistoa pitää
hoitaa, ylläpitää kasveja, kalusteita yms. Nyt sen on annettu olla liian kauan huonolla hoidolla ja pihtailtu
mm.kesäkukissa ja sipulikukkia ei ole raaskittu laittaa lainkaan. Kun kalusteita uusitaan muotopuutarhaan ei
tule tuoda liian poikkeavia laajoja ritilätasoja. Ovat joissakin paikoin kivoja, mutta ei muotopuutarhassa.
Ehdotuksen koivun ympärillä oleva ympyräpenkki on hauska, ehkä sellaisia voisi laittaa useampia. Kaikki
nykyisensuuntaiset kulkuväylät tulee säästää, koska ihmiset käyttävät niitä kuitenkin ja tallattu , kulunut
nurmikko on ruma (esim. Suvantosillan liikenneympyrän luona suunnittelija ei ole muistanut kuinka jalankulkijat
kulkevat, siis lyhintä/helpointa reittiä).
Istuimet aseteltuna siten, että puiston läpi kulkija ei tuntisi olevansa katseiden kohteena
Puistossa pitää olla sähköä ja vettä erilaisia tapahtumia varten.
Ehkäpä Nikolai-jäätelökioskin sijainti voisi olla eri kuin nykyinen.
Toivon kuitenkin vihreyden säilyvän ja tietynlaisen vanhan arvokkaan ilmeen. Esim. Oulun kävelykadulla ei ole
puita, istuimia ym joten se on kalsea, ei houkutteleva. Sukulaiset ym Joensuussa käydessään ihailevat juuri
puistomaista ,vihreää , pehmeää kaupunkikuvaa. Ei liian modernia ratkaisua esim.istuinten suhteen. Istuimet
voisi olla pienissä ryhmissä, koska käyttäjiä on kaikenikäisiä, lapsiperheitä, iäkkäämpiä ja nuoria. Ja kuitenkin
näyttää olevan että oma tila halutaan pitää. Kukkaset kuuluvat ehdottomasti puistoon. Lapsuuden ajoilta
muistan Antinahvenen ja todella ihastuttavan puiston, joskus 60 luvun alussa ja hyvä jos tuota tunnelmaa
tavoiteltaisiin.
Puistoon tulisi saada erilaisia istuintasoja ihmisille. Valaistukseen tuli kiinnittää enemmän huomiota. Puiston
tulisi toimia houkuttelevana ympäri vuoden.
Se, että nyt ollaan palauttamassa puistoa alkuperäiseen kuosiin, on sinällään hyvä ajatus, mutta esim. puuston
ja kasvillisuuden vertaaminen varhaisiin valokuviin on sikäli epäreilua, koska eihän puut olleet silloin kuin vasta
poikasia. Eli jos siihen pyritään myös puuston osalta, se tarkoittaa koko puuston eli kaikkien näköesteiden
parturointia. Rehevämmät ja isokokoisemmat puut luovat elinvoimaisemman kuvan puistoympäristöön ja
puistosta ryhdikkäämmän ja eloisamman ja viihtyisämmän paikan oleskella.
Se on ollut hyvä sellaisenaan. Epämääräiset joukkiot kaljakasseineen ovat olleet ainoa ikävä asia.
Joensuussa on harvassa paikassa suuria hienoja puita eikä keskustassa missään muualla, älkää missään
nimessä kaatako niitä Vapaudenpuistosta. Ilosaaren parturointikin on pahasti ylimitoitettu. Kuka kaipaa enää
yhtään avointa nurmi- tai betonikenttänäkymää tähän kaupunkiin?
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Puiston istuskelumahdollisuuksia voisi uudelleen arvioida ja mahdollisesti lisätä. Mikäli puistoon halutaan
avoimuutta, pensaiden vähentämistä voisi harkita. Puut tulisi säilyttää ja suuria ja vanhoja puita arvostaa
olennaisena osana puistoa.
Enemmän lapsille sopivammaks ja vähemmän humaltuneille
Enemmän kukkivia monivuotisia kasveja, väriä puistoon. Helposti saisi väriä pilvikirsikoista ja syyshortensioista.
Lisää istumapaikkoja. Pieni suihkulähde jonnekin. Lasten leikkipuiston päivitys tähän päivään ja sinne lisää
istumapaikkoja tai rakentaa kaksi pienempää leikkipaikkaa lapsille esim. toinen pienille 0-3 vuotiaille ja toinen
isommille lapsille. Puiston lähettyville pyörille kunnollinen parkkipaikka. Ylipäänsä päivittää puistoa
viihtyisemmäksi aikuisille ja lapsille.
sellaiseksi, että siellä olisi paremmat penkit. nimittäin yleensä siellä on oksentelevia puleja jolloin meillä nuorilla
ei ole mahdollisuuksia (rohkeutta) mennä sinne istumaan ja nauttimaan vaikkapa kesästä
Yhteisöllisiä tapahtumia
puita olisi poistettava,että upea kaupungintalo näkyisi torille.kukkia paljon ja oleskelupaikkoja ja
istuinrakennelmia .esim suuri suihkulähde jonka reunoilla voi istuskella
Tuoda luontoa lähemmäs joensuun keskustaa. Pitää se simppelinä, mutta silti luonto tärkeimpänä elementtinä.
Saisi olla enemmän olohuonemainen. Kesäisin sinne sopisi kahvila tai pari ja vaikka pieni esiintymislavakin
Helsingin Esplanadin tapaan. Aktiivinen toiminnallisuus voisi saada nyt siellä notkuvia laitapuolen kulkijoitakin
siirtymään toisaalle.
Mielestäni muutaman puun voisi istuttaa.
Vihreys olisi tärkeää säilyttää ja saada juopot pois panttaamasta penkkejä. Ihanat puutarhakeinut ovat tosi
kivat, mutta niistä on tympeää katsella autoja parkkiruuduissa! Voisiko vaihtaa katseen suunnan kohti
vihreyttä? Leikkikenttä on usein käytössämme, mutta siinä saisi olla jonkinlainen aidantapainen Koskikadulle.
Puita vähemmäksi. Voisi olla erilaisia istumapaikkoja. Lasten leikkipaikkaa ei mielestäni tarvita / pidä olla. Jos
tällainen olisi, niin tunnelma olisi heti lasten leikkialue. Puita voisi olla jonkin verran, jotta niiden läheltä löytyisi
varjoisa istumapaikka. Syksyllä ja talvella olisi hienoa, jos olisi puita tai pensaita kohdevalaistu. Tulisi
talveksikin ja pimeälle tunnelmaa.
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Sellaiseksi, että puut voivat hyvin.
"Taka-alueet" kaupungintalon puolelta pitäisi myös saada käyttöön, ei pelkästään vesialtaan ympärillä tarvitsisi
olla kaiken viihtyisän
Vv. 1995-1998 toimistomme suunnitteli Joensuun kapungintalon peruskorjauksen ja osittaisen entisöinnin.
Toimeksiantoon kuului myös lähiympäristön parantaminen, jonka osana ehdotuksestamme laskettiin
Rantakadun korkeusasemaa Koskikadun ja Siltakadun välillä, jotta kaupungintalon phjakerros saataisiin
yhdistettyä Rantakatuun ja Vapaudenpuistoon kuten alunperin oli tilanne. Tähän yhdistämiseen liittyi
esityksemme Vapaudenpuiston uudistamisesta avaamalla näkymä torille. Asiaa esiteltiin
suunnittelukokouksessa mm. valokuvamontaasein. Suunnitelma tarkoitti eräiden puiden kaatamista jolloin
silloinen kaupungin puutarhuri Ahmio epäasiallisella tavalla vei asian Karjalaisen sivuille ja kaupungin
suunnittelujohto ei uskaltanut enää viedä esitystä eteenpäin.
Nyt on mielenkiintoista seurata saadaanko Vapaudenpuiston avaaminen torin ja kaupungintalon välillä lopulta
toteutettua - syytä olisi.
Tätä vaihetta ja esitystä eivät näköjään historiantutkijat ole löytäneet.
Esa Piirainen, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy
Olen valmis kannattamaan Töyrylän akseli-idean vahvistamista myös puiston kohdalla eli näkymän avaamista
kaupunkitalon ja taidemuseon välillä. Itse en ole symmetristen tiukkojen muotopuistojen kannattaja mutta tässä
sellaisen paikka voisi olla, jos halutaan. Silti toivoisin että puiston profiili ei olis ihan matala, vaan voisi olla
jotain hyvinkin korkeaa latvustoa sekä ilmanhalkaisina että näöllisistä syistä. Vähintäänkin keskikokoisia
rungollisia puita, mitkä antavat kesällä tarvittavaa varjostusta. Jotta puisto olisi turvallisemman tuntuinen-ja
helpommin valvottavissa- pensaita niukasti ja matalien. Voisihan tarvittavaa varjostusta rakentaa
pergolaratkaisuilla missä oliskin köynnöskasveja... Joulukuusi voisi olla juurillaan kasvava. Oleskelupaikkoja,
mielellään monenlaisia ja yksinkulkijankin helposti käytettäviä. Petankkia. Tyylikäs laatujäätelöä myyvä kioski
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saisi jatkaa.
Pinnoitteet asfaltti/laatoituksesti, rullalautailun tuominen osaksi puistoa. Mallia suurkaupunkien isoilta "plaza"
alueita, joissa monet kulttuurit kohtaavat. Tapahtumia tms
Kaupunkilaisten viihtyisäksi oleskelupaikaksi.
Ainakaan isoja poppeleita ei saa kaataa.
Kukkaistutuksia lisää!
Ei puistoa pidä kehittää.Ei varsinkaan ulkopuolisen.Nykyisellään puisto on
kaupunkimme oloihin tarkoituksenmukainen.Suunnitellut oleskelualueet
korokkeineen näyttävät karmeilta.Ei nykyihmiset halua varsinkaan
liikenteen lisääntyvien päästöjen vieressä oleskella.Vapaudenpatsaan
ympärillä kukkaistutukset ovat hyvät ja runsas pensaikko aukkopaikoissa
pehmentää näkymiä.Uusia ,isoja puita pitäisi istuttaa.
Ei se paljon kehitystä tarvitse. Leikkipuiston voisi päivittää.
Ei mitenkään! Se on täydellinen juuri tuollaisena. Jos jotain muutosta, niin lasten leikkipaikka uusiksi.
Enemmän erilaisia puita ja kasveja, monimuotoisuus on ilo silmälle. Lappeenrannassa on pidetty mehiläispesiä
kaupungintalon katolla ja tehty niiden tuotoksista cityhunajaa. Miksei sama toimisi Joensuussakin?
Puistossa ei ole paljoa kehittämistä. Se on miellyttävä viherkeidas nykyisellään. Jos puita kaadetaan, se ei ole
enää viherkeidas. Esim puuton Rantapuistosta ja Ilosaari ovat pilalla.
Kulkuväylien päällystäminen ja valaistuksen uusiminen, niin että illallakin puiston läpi voi kulkea, parantaisivat
yleisilmettä.
Istumapaikkoja,
Riittävä määrä korkeaa puustoa, jotka tarjoavat puiston väylien varsilla penkeillä istuville varjoisen lepopaikan.

4. Onko puisto mielestäsi turvallinen ja viihtyisä? Perustele mielipiteesi.
Vastaajien määrä: 245
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Avoimet vastaukset: Kyllä
Lukuunottamatta pultsareita, mutta harvoin heitä tarvetta pelätä
Pääosin kyllä, mutta "alan miesten"läsnäolo tuo kuitenkin turvattomuutta.
riippuu viikonpäivästä ja vuorokauden ajasta. kesäisenä perjantai iltana en kulje yksin läpi.
on muuten, mutta puliukot pois
On kumpaistakin, miun mielestä ihan jokainen voi puistossa oleskella yleisesti rauhassa
tosin siivous kannattaa pitää tehokkaana, jotta leikkipaikka on lapsille turvallinen iltaviihteiden jälkeen
ei koskaan ollut mitään ongelmaa
ei ole ollut mitään ongelmia
Ongelmia ei ole ollut
On turvallinen, viihtyisyyttä voisi parantaa edellä mainitulla tavalla.
Jos ei oteta lukuun rantojen miesten ja naisten satunnaisia kokoontumisia

-

-

On, ihanaa kun puisto ei ole spottivalaistu tarkkailualue. Känniläiset joskus pelottavat
Joskus kyllä penkeillä epämäärästä porukkaa
puistossa istuu joskus epämääräistä porukkaa, mutta ei ole minia härinnyt
Saa olla ihan rauhassa
Läpikulku onnistuu hyvin
Tä
En ole koskaan kohdannut puistossa mitään häiriöitä
En ole kokenut oloani uhatuksi
o
Puisto on varsinkin kesällä kaunis. Keinuvaa puistonpenkki hyviä istumiseen
Turvallisuutta ja rauhaa on mielestäni pidetty hyvin yllä.
päivisin
suurimman osan ajasta on ollut turvallinen olo. kerran vaan joku huumehörhö tuli juttelemaan levottomia.
Siellä on rauhallista ja kaunista, ei tarvitse katsella betonia joka puolella.
Ei ole ikinä sattunut mitään kärhämää.
Puisto on keskeisellä paikalla ja siellä on siksi turvallista. Kauniit vanhat puut ja nurmialueet tekevät siitä
viihtyisän.
Poliisit turvaavat ja tekeevät hyvää työtä. Oikeassa porukassa ei ole turvaton olo ja viihtyy mainiosti.
.
En ole koskaan kokenut turvattomuutta
Poliisivalvonta auttaa. Päivisin viihtyisä.
näkymä joka suuntaan
ainakin päiväsaikaan.
Ihan viihtyisä, en tiedä onko öisin turvallinen, ei tule käytyä silloin.
en kokenut uhkaa itse
RIIPPUU MITEN ITSE KÄYTTÄYTYY
Rentouttava rauhottumispaikka keskellä kaupungin vilinää. Turvallinen, sillä poliisipartio kiertää hyvin
puistossa.
, Joensuun paras paikka
Viihdyn omassa nautiskelu porukassa
Keskeinen sijainti mutta valaistus kuten edellä mainitsin
On totta että puistossa on välillä humalaisia ihmisiä, mutta ympärillä on usein myös muita ihmisiä ja oloni ei ole
koskaan ollut uhattu. Puisto ei ole kovin iso eikä kovin suojaisa, siellä kyllä näkee ympärilleen ja koen sen
turvalliseksi ympäristöksi.
käyn puistossa lähinnä vain päivällä tai alkuillasta, jolloin ei ole ollut mitään ongelmia
koskaan ei ole ollut ongelmia
Ei ole ikinä ollut mitään vaaratilanteita, joten turvallinen, viihtyisä koska siellä on alettu oppia viettämään aikaa
On
Ei minulla ole moittimista
Kansankielellä karkeasti ilmaistut "puliukot" ovat läsnä aivan liikaa. Muuten kaikki on mielestäni kunnossa.
Puiston puut ja istutukset luovat viihtyisyyttä, eivätkä haittaa turvallisuutta mitenkään.
E turvallisuutta lisää, että kaikki pannaan uusiksi. se
näkyvyyttä on mukavasti kulkuväylät joka suuntaan
Joitakin hetkiä yöllä lukuunottamatta on puisto turvallinen.
riittävän, aina voidaan kehittää...
Viihtyisyydelle miinus alkoholisteista, ei vaikutusta turvallisuuteen
En ole puistossa pimeään aikaan, joten pidän sitä turvallisena ja viihtyisänä.
En ole kokenut koskaan siellä häiriöitä
Muutaman kerran kun olen nähnyt puistossa tapeltavan, on poliisit tulleet paikalle ripeästi ja tilanne heti
rauhoittunut. Nämä siis tapahtuneet viimeisten 10 vuoden aikana, joten pidän kyllä puistoa turvallisena ja
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viihtyisänä paikkana viettää aikaa.
Ei pelota liikkua puistossa.
joskus alkoholistit ja ryyppävä nuoriso aiheuttaa häiriötä
En ole koskaan tuntenut oloani turvattomaksi. Puisto on keskustan puistoista suosikkini.
Tosin rauhattomuuttakin joskus on
Ei ole pelottanut ikinä.
Alhaalla olevien näköesteiden poistuttua.
Päiväsaikaan
viihtyisä suurten puiden ansiosta
erittäin viihtyisä seka turvallinen lukuunottamatta satunnaisia juoppoja
Puistossa on näkösuojaa, mutta ei liikaa (esim. poliisi näkee ongelmat helposti)
80 vuoden kokemus.
Puiden varjo suojaa ja peittää kaupunkinäkymää vaikka ollaankin keskustassa
Puiston tämänhetkinen tila on mielestäni yllättävän toimiva.
pidän puistosta sellaisena kuin se nyt on
Eihän siellä mitään tapahdu
On.
Puiston tunnelma on rauhallinen, toisin kuin ympäröivän ydinkeskustan
Joensuu on turvallinen kaupunki. Puut luovat viihtyisyyttä.
On turvallinen, ei puskat niin tiheitä ole, mutta kuitenkin riittävän, että tuo vihreyttä.
jotain örvellystä kesäiltaisin mutta ei mitään vakavaa
On, koska sinne paistaa aurinko, istuimia on riittävästi, toisaalta pääsee myös varjoon.
Puiston sijainti keskustassa tekee siitä turvallisen, siellä ei ole koskaan yksin. Luonnon läheisyys tekee
puistosta viihtyisän.
Se on kuin suojasatama Joensuussa, jossa ei ole muutoin suurien puiden ja nurmen yhdistelmää. Ilmanlaatu
on erinomainen tuulettomana ja ruuhkaisenakin päivänä.
Kasvillisuus luo viihtyvyyttä.
Istun usein puistossa ja kävelen sen läpi, ei ole ollut ongelmia
Kyllä ja ei kts yllä
Se on kaunis ja viihtyisä. Mutta juopottelevat ihmiset pitäisi johdatella sieltä pois. Ne ovat pelottavia.
Paitsi että kaljaveikot täyttävät penkit
Isot puut tuovat varjoa ja tunnelmaa
ei ole ollut häiriötekijöitä
Ihanat valon ja varjon leikki aurinkoisina päivinä, upea ruska, kauniita kasveja.
Koen puiston turvalliseksi ja viihtyisäksi joistakin kesällä siellä viihtyvistä elämänsä jatkuvassa humalassa
viettävistä helkilöistä huolimatta.
Tosin jkv on toispuolen kulkijoita, mutta olen ollut pääasiassa päiväsaikaan, yö ajasta en tiedä kuinka on.
On viihtyisä, juuri hienoisen luonnontilansa takia. Turvallinen se on siksi, koska siellä on aina ihmisiä ja se on
sangen läpinäkyvä. Toki pientä säätöä voi aina tehdä.
Keskusta-alue, mutta hyvin näkyvä paikka
Olen kokenut puiston turvallisena ja viihtyisänä. Joskus puistossa on ollut niin paljon ihmisiä etten ole viihtynyt
siellä itse, mutta se sinällään vain kertoo puiston suosiosta ja keskeisestä sijainnista.
En ole yöaikaan puistossa hiiviskellyt, mutta kyllä se ihan perusturvalliselta vaikuttaa.
Ei ole koskaan ollut mitään ongelmia.
Aina olen siellä hyvin viihtynyt. Ei ole häiritty koskaan, paitsi kerran yritettiin noin 40 vuotta sitten. Sekin jäi
yritykseksi, koska mukanani oli hirrrveän karrrrkeakarvainen terrrrieri.
Vielä kun juopot häädettäisiin sieltä pois.
henkilökohtaisesti puisto on vastannut tarpeitani
Keskeinen sijainti
Kuljen puistossa vain päivisin ,tosin harvoin , ja koen sen turvalliseksi.

Erittäin
puut ovat suuria ja kauniita
Paitsi pimeällä, koska valaistus huono
alue sopivan kokoinen
Avoimet vastaukset: Ei
pitää lisätä puiston läpinäkyvyyttä että juopot eivät keräännyt paikalle
valaistus on huono pimeällä, mikä aiheuttaa pelon tunnetta
Ei viihtyisä,turvallinen kyllä
Puliukot ja kusen haju tekevät paikasta epämiellyttävän ja joutuu pelkäämään milloin joku tuolee viereen
örisemään.
Pimeä, pusikkoinen, ei järjestelmällinen, "vähän sinnepäin".
Jouppoja liikaa,
Omassa mielikuvassani puistossa istuu usein alkoholisteja, joten se ei ole ensimmäinen paikka minne menisin
lasten kanssa
Juopot!
siellä on nistejä huumepäissään riehumassa kokoaja. ikinä ei tiedä mitä ne seuraavaksi keksii
Liikaa "puleja"
osin turvaton ilta ja yöaikaan häiriköiden takia
Siellä on paljon alkoholia kittaavia
liikaa järjestyshäiriöitä, juoppoja.
epämääräistä porukkaa kaupungin helmessä
Juopottelupaikka
liikaa " juoppoja"
Kesäisin puliukot ovat riesana, vaikka viime aikoina heidän osuutensa on laskenut. Puisto on myös hieman liian
metsäistä.
Roskajoukon kokoontumispaikka. Jatkuvasti poliisitkin paikalla.
Puliongelma
Siellä on puliukkoja.
Juoppoja.
Rumat penkit ja kulkuväylät.
Liikaa alkoholisteja
Jotenkin vähän ankea, liian vähän huomioitu ja viihtyisyyden kannalta ajateltu.
Juoppoja liikaa
Vähän ahdistaa pimeys.
Turvallisuudentunne kärsinyt mm. puukotusten ja päihteiden näkyvän käytöntakia.
Juoppoja täynnä
Pultsarit pilaavat.Liikaa hiekkaa.
Puiston ilmapiiri on turvaton. Puistosta on muodostunut yleinen ryypäämispaikka ja se ei houkuta viettämään
siellä aikaa, edes keskellä päivää.
Epämääräiset porukat, tekee mieli kiertää kaukaa.
Nistit vähentävät puiston viihtyisyyttä
Viihtyisä kyllä, mutta turvallinen ei, koska melkein aina joku puli istuu penkillä tai parhaimmassa tapauksessa
joukko puleja :(
Päihdeongelmaisten kokoontumispaikka
Alkoholisoituneet ihmiset päivästä toiseen .
Liikaa päihtyneitä
Kesällä siellä voi oleskella päivisin, iltaisin liikaa päihteitä
Alkoholistit ja narkomaanit ovat arvaamattomia ja aiheuttaneet vaaratilanteita useasti..
dokuja liikaa
Pusikoituminen ja suurten puitten alle on pesiytynyt epämääräistä,porukkaa joka pelottaa
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Pultsarit häiritsee
Kuten jo yllä; spurgut kiusaavat lähes aina
Penkeillä laitapuolen kulkijoita, porukoita.
Puistossa on nykyisin paljon laitapuolenkulkijoita siis toisinsanoen juoppoja ja se tekee puistosta
epämielekkään ja turvattoman.
Kummallista porukkaa juopottelemassa
riippuu tilanteista
Osittain on ja osittain ei, yöaikaan en menisi yksin, ehkä parempi valaistus auttaisi, juoppoporukat laskee
viihtyisyyttä. Toisaalta kesäpäivänä kiva paikka istuskella ja syödä jäätelöä.
Yleensä puistossa on ollut humalaisia jolloin puistoon ei ole edes kehdannut mennä.
Juoppojen tappeluringit aiheuttavat suuren miinuksen puiston viihtyvyyteen
Epämääräinen porukka valloittanut sen.
Puiden aiheuttaman hämäryyden vuoksi puliukkojen ja juopottelevan nuorison kohtauspaikka.
Häiriötä aiheuttava juopottelu tulisi kitkeä puistosta.
edellä mainitusta syystä.Olen pari kertaa koittanut kesällä mennä ystäväni kanssa Antin ahvenen äärelle
istumaan keskellä kaunista kesäpäivää. Molemmilla kerroilla puiston keskustan penkit on olleet näiden
alkoholistien ja narkkareiden valloittamat.Siellä he hoitelevat omia bisneksiään. Sitten kohta joku on tullut
pyytämään tupakkaa ja tulta vaikkemme ole tupakoivia ihmisiä. Todella epäviihtysää ja turvatonta. Tästä syystä
puisto ei palvele kaikkia kaupunkilaisia.
Humalaisia päivisin ja kännisiä teinejä iltaisin
Turha piilopaikka humalaisille
juoppojen kansoittama
Kesällä levottomuutta.
Varsinkin tietyt nurkat ovat alkoholistien pysyvästi asuttamia.
huumeruiskut, lasinsirpaleet, päihtyneet henkilöt kaikkina vuorokauden aikoina
juopot vallottaneet
Huonot ja likaiset kalusteet. Huumeneulat riskinä lapsiperheille.
kts kohta 1
Ks. ylhäältä
valaistusta enemmän
Liikaa juopuneita. Liikaa isoja puita.
varsinkin iltaisin ihmiset menevät puistoon juomaan
Juoppoja ja huumeiden käyttäjiä liikaa
Joskus on, joskus taas (pimeällä/humalaisten örveltäessä) ei!
turvallinen kyllä, viihtyisä ei. Puistoon ei ole houkuttelevaa jäädä oleskelemaan.
ilmapiiri ei ole levollinen
narkkarit riehuu
kts. yllä
puistossa pyörii varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin levotonta porukkaa
Ei oo viihtysä
Narkkarit ja pulit ovat vallanneet puiston
Toimii ryypiskelypaikkana. Vaikea nähdä tapahtumia, koska niin paljon puita ym. tekemässä näkösuojaa.
Pultsarit häiritsee
Alueella on myös jonkin verran järjestyshäiriöitä mm alkoholin käyttöön liittyen ja joskus tuntuu turvattomalle
kulkea puiston kautta.
siellä viihtyy liian epämääräistä porukkaa. pelottava paikka.
Ei ainakaan viikonloppuiltaisin
Päivällä turvallinen, iltaisin puliukot ja nuoriso häiritsee. Ei aina ja vain kesällä.
Siellä on niitä puliukkoja ja muuta epämääräistä väkeä.
Liikaa narkkareita ja puliukkoja.
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Puliukkoja
Kyllä ne spuget pitäisi sieltä poistaa ja on häpeällistä että keskellä kaupunkia on paikka heille kokoontua ja
ryypätä.
Paikka on kesäisin täynnä juoppoja yms. erityisesti lapsille pelottava ja vaarallinen paikka.
Pultsarit on ahdistavia. Lasten kanssa ei voi mennä puistoon ollenkaan ja itseäkin arveluttaa joskus.
pimeä ja öisin pelottava
Minusta siellä on kadunmiehiä liikaa.
Juopuneet ihmiset ahdistavat
Viihtyisä puisto on, muttei se ole turvallinen, koska siellä on niin paljon juoppoja ympäri vuoden
vähän istuimia nekin enimmän aikaa pultsareiden käytössä
Puisto kerää kesäisin jonkin verran laitapuolen kulkijoita.
Ks. kohta 3
Puistossa on usein juopottelevia ryhmiä.
zxvzx
Alkoholisoituneet asioijat pois
Avoimet vastaukset: En osaa sanoa
Päiväaikaan on turvallinen, mutta iltaisin ja viikonloppuisin puiston yleiskuvaa leimaavat juopot ja juopottelevat
teinit.
osaltaan on, mutta toisaalta puisto on hyvin lattea ja ankea
Koen oman oloni turvalliseksi, mutta ymmärrän pelkoa narkomaaneja ja alkoholisteja kohtaan, jotka tulevat
välillä juttelemaan ja pyytämään yösijaa.
Puisto on kaunis, mutta aikaisemmin mainitsemani alkoholistit + muut rettelöitsijät tekevät siitä hieman
pelottavan varsinkin pimeällä/ yöaikaan.
välillä liikaa juoppoja
vähän kolkko, alkoholikäyttö näkyy vähän liikaa.
päivisin viihtyisä,iltaisin en uskalla sinne mennä yksin
Ei kovin viihtyisä, mutta koska se on keskellä kaupunkia, en osaa kokea sitä turvattomaksi. Se olisi tosi
pelottava paikka, jos se olisi kaupungin laidalla, mutta keskeisyys liittää sen osaksi kaupunkikulttuuria.
Osittain kyllä, mutta usein ihmiset juomassa siellä.
Puistossa on usein päihtyneitä ihmisiä ja poliiseja
Viikonloppuisin ja iltaisin puisto tuntuu vähän pelottavalta
Yleensä, paitsi joinain viikonloppuiltoina hieman sekava paikka, mutta silloinkin yleensä melko turvallinen.
Pääosin turvallinen, mutta puiston penkeillä viihtyvät päihdeongelmaiset luovat turvattomuutta. Rantakadun
puolen pusikot estävät näkyvyyden puistoon ja pensaiden taakse jää "pimeitä" paikkoja
Puiston asukkaat pelottavat.
Kyllä ja ei. Se olisi viihtyisä, jos siellä olisi vähemmän epäsosiaalista porukkaa. Suurta vaaraa en ole siellä kyllä
kokenut.
Onhan siellä olut joskus rauhatonta
isoja alkomäen porukoita, jotka toikkaroivat kovaan ääneen ja huutelevat ohikulkijoille
liikun siellä vain päiväsaikaan
En kulje siellä yksin, muuten mielipide saattaisi olla erilainen.
Ajoittain molempia.
Pokemon toi puistoon nuorisoa ja tuntui turvalliselle, ennen siellä oli vain juoppoja ja pelotti kävellä läpi
Välillä paikalla liikkuu melko arveluttavaa porukkaa, mutta toisaalta keskutan läheisys taakaa yleensä melko
turvallisen ilmapiirin
Puisto voisi olla viihtyisämpikin.
Riippunee vuorokaudenajasta
Sanoisin kyllän ja ein väliltä, iltaisin en menisi viettämään aikaan humalaisten takia
Puisto on muuten viihtyisä, mutta se tuntuu turvattomalta, kun sinne kerääntyy päihtyneitä ihmisiä. Poliisi tuntuu
kuitenkin vahtivan alueella paljon.
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Välillä häiritsee puiston liepeillä roikkuvat juopporemmit.
Liikaa matalalle oksat ulottavaa puustoa. Ei houkuttele kuin kesällä.
Melko paljon tilanteesta riippuen. Välillä todella päihtynyttä porukkaa, jotka aiheuttavat hässäkkää. Piknikit ovat
toki enemmän kuin ok.
Jostain syystä en ole jäänyt sinne istuskelemaan
Päiväsaikaan ok, iltaisin en ole siellä liikkunut. Vähän epämukavaa joskus kaljottelijoiden vuoksi.
Osa puistosta on viihtyisää, esim. kesäkukkaistutukset, kiikut ja suihkulähteen alue, muuten puisto on
synkänoloinen. Turvallisuus vaihtelee puistossa istuvien alkoholistien määrän mukaan.
on se päivällä. Mutta ei perjantaina.
Välillä OK, toisinaan juopot vaivaavat.
Enemmän liikun päivällä kuin illalla tai yöllä
lehdestä olen lukenut järjestyshäiriöistä, itse en ole havainnut
En ole tullut ajatelleeksi asiaa

5. Pitäisikö puustoa poistaa? Perustele mielipiteesi.
Vastaajien määrä: 246
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Kyllä
Ei
En osaa sanoa

Avoimet vastaukset: Kyllä
poppelit vaarallisia, koivut huonokuntoisia, makedonianmännyt estävät kaupungintalon näkymisen torille
Isot kuuset voisi poistaa niin kaupungintalo näkyisi paremmin. Tilalle mieluummin esim vaahteroita. Kuuset
myös tekevät puistosta pimeän oloisen.
Aina ollut "suljetun oloinen" paikka ulkoapäin katsellessa/saapuessa. Ei houkuttele etenkään illalla viettämään
aikaa siellä.
Muutama laho.
Kaksi havupuuta katkaisee torilta näkymän ja akselin taidemuseolta, kaupungintalo ei saa ansaitsemaansa
näkyvyyttä
näkymä kaupungintalolle
Isot männyt peittävät kaupungintaloa
avartaa maiseman
Puisto on hieman liian metsäisä.
Koska moskeija.
Moskeijalle tilaa.
Kaupungintalon edessä voisi harventaa. Pusikkoa voisi muutenkin vähentää. Avoin tila on silmälle
miellyttävämpi.
Puut ovat 70v. Ja pimentää sitä
Vähemmän piilopaikkoja pussikaljottelijoille.
Puisto on puisto, puita täytyy kaataa jos niistä tulee ylisuuria. Metsäksi se on aina liian pieni kuitenkin
Enemmän valoa ja tilaa, näkyvyyttä. Lymypaikat pois.

-

Näkyvyys paranisi.
Valoisampi ilme. Joulukuusi-idea on hyvä.
muutaman puun voisi ottaa, mutta maltilla
Puut pois ehdottomasti ja kaupungintalo esiin.
havupuustoa mutta tilalle lehtipuita; vaahtera, tammi ym. Ehdottomasti jotain puustoa pitää olla.
Osa puista on kasvanut liiana suuriksi ja peittävät näkymän kaupungintalolle. Puiston hoitoon kuuluu myös
puuston uusiminen.
Isot sempramännyt nurin ja uudet istutetaan tilalle hieman kauemmaksi keskilinjalta.
Varjostavat liikaa. Ylikasvaneita. Tai niitä tulee voimakkaasti karsia.
tilalle kirsikkapuita
OVAT HUONO KUNTOISIA RUMIA.
Joiltain osin kyllä, että tulisi siistimpi ja avoimempi, ei ehkä niin houkuttelisi juoppoja ja teinejä alkohommiin
Lisää avaruutta keskustaan
Puisto olisi valoisampi kesällä
Avaruutta ja valoisuutta lisää.
kaikki vaan pois ja rakennusta tilalle
männyt pois
Vapaa näkymä museolta kaupungintalolle.
kuuset ja männyt ovat äärimmäisen varjostavia.
Ehdottomasti alkuperäinen arkkitehtoninen suunnitelma toteutettava. Pusikoitten ja puitten peittämä
kaupungintalo näkyville .
Näkymä taidemuseolta kaupungintalolle
Nykyisellään puisto on pimeä, kaupungintalo ei näy. Aurinkoista on lähinnä Antin ahvenen ympäristössä, joka
taas ei ole "vihreää aluetta"
Ei saada uutta ilmettä jos koko puusto jää
kohta 3.
Turha tila, tilalle joko S-liike tai Laakkosen palli.
Muutaman vanhan puun voisi jättää kertomaan puiston iästä. Mutta avaruutta ja valoa tarvitsee.
Jonkin verran voisi avartaa maisemaa teatterille päin. Kuitenkin vanhoja puita tulisi myös säilyttää.
Mahdolliset huonokuntoiset.
Ehkä vain isoja havupuita
Puistosta tulisi valoisampi ja selkeämpi
Sen verran että näkymä kaupungintalolle avautuisi. Tosin uusia puita/pensaita voisi istuttaa muualle puistoon
Ehdottomasti ne kaksi mäntyä lopultakin on poistettava. Estävät kaupungintaloa näkymästä, ovat rumia,
eivätkä edes kotimaisia.
kts edellä
Mutta vain vähän
Jonkin verran mutta ei liikaa
Peuce- ja sembramännyt joutavat pois. Peittävät kaupungintalon näkymästä torille.
lisää valoa ja näkyvyyttä
männyt kaupungintalon edestä
Osa koivuista ja lienevätkö poppeleita vaikuttavat huonokuntoisilta. Samoin mahdollisetsti tuijia tai vastaavia
rytökasveja voi poistaa puiston kulmista.
Nyt liian paljon hämäryyttä ja kaupungintalo on hyvä saada näkyviin
Ehkä pienesti mutta varoen ja että puistomaisuus ja pehmeys säilyvät.
Vähän avarammaks
Mutta tilalle voisi laittaa pienempi kasvuisia ja kukkivia puita.
tämähän pitäisi olla kokonaisuus.Taidemuseo Sininen virta Kaupungintalo ja tietenkin vapaudenpuisto.
Nyt metsämäinen, kun saisi olla puistomainen
Ks. kohta 3

Avoimet vastaukset: Ei
Puita kaadettu valmiiksikin ihan liikaa, vapaudenpuiston puut ovat vanhoja ja kauniita.
Kaunein osa Joensuun keskustaa
Ei,ei,ei
Kaupungintalo näkyy ihan riittävän hyvin nykyisten puiden takaa
MIKSI PITÄISI??
sitä pitäisi lisätä
Puut kuuluvat mielestäni puistoon.
missään nimessä!!!!!!!!!!
Vehreys keskellä kaupunkia on ihanaa! Ehkä valoisuuden kannalta yksittäisten puiden poisto voi tulla
kyseeseen.
Ehdottomasti ei, nurmikentät ja puut tuovat oman tunnelman keskelle kaupunkia, ilosaaresta karsittiin jo puut,
enempää paljasta pintaa ei keskusta tarvitse. Fiilis täytyy säilyttää!
ouut ovat upea varjo kesäiselle piknikille, värintuoja syksyllä, talvisen ihmemaan ylläpitäjä ja kevään indikaattori
puusto luo varjoa ja viihtyisyyttä, keskusta kaipaa vehreyttä ja aavistusta luonnosta
Puut ovat vanhoja ja kauniita. En poistaisi niitä.
vihreys on terveyttä ja rauhaa elämään
vanhat puut ovat tärkeitä
Kauniit vanhat jalot lehtipuut ovat erityinen historiallinen osa kaupunkia,
Mieluummin lisää kasvustoa! Keskialueella on aika harmaata.
Ei missään nimessä! Isot puut ovat puiston selkäranka ja tekevät siitä säilyttämisen arvoisen. Niiden
siimeksessä on mukava viivähtää kuumina kesäpäivinä. Lisäksi ne sitovat pölyä ja puhdistavat keskustan
ilmanlaatua. Tarjoavat pesä- ja suojapaikkoja linnuille ja muille eläimille.
Ei missään nimessä. Kuvastaa puiston ikää ja on arvokas alue Joensuun siluetissa
Tarjoaa varjoa ja kehystää puistoa kivasti
Puistossa pitää olla viihtyisää.
Puusto on muodostunut osaksi puistoa. Puistokin kehtittyy.
Näyttää hyvältä
ei ajankohtaista nyt
Mielestäni puita voisi olla enemmänkin!
Miksi pitäisi? Kauniita puita, mitä enemmän sen parempi. PUISTOssa kuuluu olla puustoa.
Iäkkäät puut ovat osa puistoa.
vanhat puut ovat ihania
Kauniita puita
puusto tuo miellyttävää tunnelmaa ja viilennystä kesäisin
Ei jokaista vanhaa puuta. Siperian männyt jätettävä paikalleen
Ihmiset tarvitsevat luontoa, myös kaupungissa.
Tä
Ennemminkin istuttaa uusia puita
No pitäähän puistossa puita olla! Höh.
Se on juuri hyvän kokoinen ja tilava
Suuret puut ovat paras asia puistossa
Puiston läpi näkee toiselle puolelle aivan hyvin
puut o kivoi
Päinvastoin, kaupunkiin saisi lisätä kasvillisuutta! Ne puhdistavat ilmaa.
Puuthan juuri tekevät alueesta puiston, antavat helteellä varjoa ja ikivihreät kaunistavat kaupunkia myös
talvella: kysyksessä arvoalue.
Luonto on puistossa oleellinen.
Puut ovat ihania etenkin ne suurimmat
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Mutta pitäisi kehittää nuorekkaammaksi ja viihtyisämmäksi!
Puut ovat olleellinen osa puiston viihtyisyyttä ja tarjoavat suojaa kuumina kesäpäivinä.
varjoa hyvä olla
Jos, niin vaiheittain uusitaan. Kukkiavia pensaita, syreenejä ym. lisää.
mahdollisimman vähän puita pois.
On hyvä että on vähän puuta
Ei missään nimessä. On harvinaista ja hienoa, että keskellä kaupunkia on vielä kauniita vanhoja puita
virkistämässä.
Puut ovat kauniit ja tuovat vehreyttä kaupunkiin
Puut tuottavat meille happea mikä on hyvä asia kaiken pakokaasun keskellä.
nytkin alkaa olla liian vähän.
Miks helvetissä pitäs?!?! Enemmän puita!
Ei missään nimessä, koska vastaavaa lajien kirjoa ja vanhojen puiden ryhmää ei ole enää missään Joensuussa
jäljellä. Puut tekevät puistosta puiston ja ovat tällä hetkellä ainoa hyvä asia nykyisessä puistossa.
Ei missään tapauksessa. Kauniit vanhat puut ovat puistossa kauneinta ja tärkeintä. Mikään muu ei tuo yhtä
rauhoittavaa tunnelmaa, kuin oikeasti vanhat puut keskellä kaupunkia.
Puistossa on puita, lisää vaan kasvillisuutta!
Ei missään nimessä, ne kaunistaa ja tekevät puistosta puiston. Lisäksi ne suojaavat sateelta, auringolta ja
tuulelta.
.
Ellei ole kaatumisvaaraa
Pitäisi lisätä nyt pystyssä olevien vanhojen rinnalle jotain uutta.
Etenkin isot männyt säilytettävä, ikonisia kaupunkikuvassa!
Ne eivät ole lahoja.
suuret vanhat puut tuntevat historian ja luovat koko puiston
Ei puisto ilman puita ole puisto, tosin uusiahan niitä kyllä voisi.
Kaupungista on kaadettu paljon puita, ei täältäkin kiitos. Vanhat puut kunniaan.
kuuset ovat kauniita
Kesällä mahdollisuus istahtaa varjoon, tuulen suojaa
tärkeät säilyttää ennallaan
Puiston ihanuus on juuri niissä vanhoissa puissa joita siellä on,vaikkakin niitä on rumasti leikelty
puistossa pitää olla puita.
Ei puusto tekee paikasta kauniimman.
Antaa suurten puiden olla. Ovat osittain harvinaisia ja muualla niitä ei nähdä.
Puisto on liian autio ja karu ilman puita.
Rauhallisuus, luonnonmukaisuus, puistomaisuus kauneus kärsisi
kts. edellä laatikko 3.
Kattokaa jyväskylää ja ottakaa mallia oikeanlaisesta infran suunnitelusta.
Paitsi tietenkin lahot puut.
vapaudenpuisto on tapaamis ja rentoutumispaikka josta on hyvä tatkastella kaupungin vilinää. Puistoa ei tulisi
poistaa!!
Missään nimessä ei
antaa suojaa katseilta
Sillä se on äärimmäisen tärkeä osa Joensuun kaupunki kuvaa ja viihtyisyyttä. Kauounki on jo muutenkin
tarpeeksi betoninen, emme voi enää poistaa kaupungin ainoaa kunnollista puistoa.
huonokuntoiset voi poistaa
Luovat vehreyttä ja vastapainoa muuten ankeaan torialueeseen/keskustaan
prkle, eihän siellä ole jäljellä kuin muutama puu, sen näkee ilmakuvastakin
Puustoa on suhteellisen vähän muuten ympäristön kortteleissa.
Vanhat suuret puut ovat majesteetillisen mahtavia. En soisi niistä luovuttavan.

-

-
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Ei mielellään. Vanha puusto luo tunnelmaa.
Mainitsemani maisema-arvot riippuvat ratkaisevasti puustosta. Puistossa ei ole luonnostaan muita ulkoasua
kohentavaa elementtiä. Puuston karsiminen vaatisi huomattavaa muuta rakentamista korvikkeeksi.
Puisto ei ole puisto ilman puita
EI! kun lisätä!
Puita on mielestäni jopa turhan vähän
kts. kohta 2.
Puusto eristää puiston katujen meteliltä omaksi osa-alueekseen. Miksi keskustan hälinä pitäisi tuoda yhdelle
harvoista rauhallisista alueista?
Vanhoja, arvokkaita puita
Satavuotiaan puun toimitusaika on sata vuotta. Nykyiset puut ovat valtavan komeita ja täysin korvaamattomia
se on ihan hyvä noin
Menkää ulkomaille katsomaan. Vanhoja puita kunnioitetaan ja tuetaan ja niiden annetaan elää satoja vuosia.
Joensuussa ei osata arvostaa vanhojen puiden elämää.
Juuri puut ovat tämän alueen henki, jotain harkittuja harvennuksia.
Hyvin matalassa Joensuussa jykevät vanhat puut ovat arvokkaita.
Meillä on siinä hyvin perinteinen, Joensuu-kuvaan kuuluva maisema, jota ei sitten takaisin saada, jos puut
päätetään pätkiä! HYVIN nihkeästi suhtaudun puIden poistoon.
ks. kohta 3.
Puita poistettiin muutama vuosi jo liikaa. Yhtään ei saa enää poistaa, tai muuten tämäkin puisto on pilalla.
Joensuussa kaupunkiluonnon tuhoaminen on jo asukkaiden sietokyvyn äärirajoilla. Esim. Rantapuistosta
kaikkien koivujen kaato ja viimeisimpänä Ilosaaren luonnon täydellinen raiskaus, joka on ollut useimmille suuri
järkytys. Kehittää voi myös entistä säilyttämällä.
Ei missään nimessä. "Jos ne kaadetaan, jää tyhjä taivas vaan". Tässä tapauksessa meille jää vain asfaltti ja
rakennukset. Vehreä vapaudenpuisto Joensuun keskustassa on itselleni tärkeä pysähdyspaikka kiireisen
keskustan keskellä.
Parasta puistossa ovat isot vanhat puut!
mukavan suojaisa
Ilman puita vapaudenpuisto olisi tylsä alue pläntti
hiilinieluja
Eijei semmosia
suuret ja vanhat puut tekevät puistosta puiston
Trimmata mutta pitää oikea luonto läsnä
ei anakaan niitä isoja mäntyjä, ne kuuluu puistoon
Suojella vanhat puut!
Ei liian avointa maisemaa - ei pohjanmaalaista merta
Ahkeralla puuston poistolla saa maiseman nopeasti pilattua vuosikymmeniksi.
ei missään nimessä saa poistaa vanhaa, upeaa puustoa!
Puut ovat kasvaneet ja muuttaneet kaupunkikuvaa. Miksi palata johonkin mitä kukaan ei muista. maailma
muuttuu.
Keskustassa ei ole liikaa isoja, vanhoja puita
todellakaan, nurmikenttiä löytyy mehtimäeltä...
puut ovat hienoja
Ei siellä nytkään ole liikaa puita ja isot poppelit ovat olleet siellä jo kauan ja ovat kauniita.
Isot puut on kauniita ja jos ne poistetaan nii kestää tosi kauan että saa uusia tilalle...
Joensuun suurimmat ja vaikuttavimmat puut tulisi ehdottomasti säilyttää!
Luonto- ja esteettiset arvot
Ei ainakaan puiston arvokkaimpia ja isoimpia puita!
Komeat isot puut, niitä ei korvaa mikään
Antaa suojaa, valtti Joensuulle.

-

-
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Vanhat puut ovat hoidettuina ikiaikaisia.
Puuston poistaminen pilaa rauhallisen tunnelman ja vähentää historiallista ilmettä. Kaupunginteatterin vieressä
soisi näkyvän sen faktan, että puisto on ollut siinä jo 20 luvulla.
Ei missään tapauksessa. Ne ovat arvokkain osa koko puistoa.
Kuten sanottua, korkeintaan havupuita
Hyvä vihreys tuollain.
ei missään nimessä!
Ei ainakaan kommeita vanhoja poppeleita!
Ei missään nimessä, puiston suuret puut ovat parasta puistossa.
Puita ja kaunista ympäristöä on Joensuun kaupungisssa tuhottu jo tarpeeksi, vrt. Ilosaari
Pitää puistossa puita olla
Puusto tekee puiston, aivan ehdottomasti. Upeissa puuvanhuksissa on paljon arvokasta historiaa ja ne luovat
puiston tunnelman, sekä tarjoavat ihania varjopaikkoja kuumien päivien piknik hetkiin.
Etenkään suuriin lehtipuihin ei pidä mennä kajoamaan. Ne ovat koko puiston idea ja syy miksi oleskella siellä
keskikesällä. Talvella ne eivät muodosta näköestettä, mutta silloin siellä ei samalla tavalla oleskellekaan.
Korkeintaan kaupungintalon puoleista männikköä voi harventaa. Vaikka nekin antavat tosin suojaa rantakadun
liikenteeltä.
Ei missään nimessä. Puut ja pensaat kuuluvat puistoon (esim ystävyydenpuisto on naurettava nurmikenttä,
jolla on pari hassua pientä puuta). Erityisesti vanhat arvokkaat puut lisäävät viihtyvyyttä.
Puut tekevät puiston, erityisesti vanhat männyt. ne on säilytettävä
Vihreys tulee säilyttää.
Ne antavat sille tunnelman ja historian, ovat kehykset.
Puut tuovat tunnelmaa.
Puut nimenomaan antavat suojaa kesällä auringolta ja talvella vihreää väriä. Ne juuri tekevät puistosta puiston.
Puustoa ei juuri ole keskustassa.
Keskusta kaipaa vihreyttä ja isot vanhat puut tuovat historiallista tuntua
- perustelut luettavissa muissa kohdissa
Puusto on kaupungin suurinta ja tekee keskustan viheralueesta viihtyisän. Erityisesti suuret poppelit ovat kovin
kauniita, mutta erilajiset puut tuovat puistoon luonnollisuutta ja elävyyttä.
Tai jos pitää niin vain vaivaisten, lahojen tai sairaiden puiden osalta.
ks. kohta 3
Puut juuri paras osa puistoa
Puut ovat paras osa puistossa ja parantavat keskusten viihtyisyyttä ja esteettistä viehättävyyttä
siellä on ihana istuskella kesällä
Ei minusta, ellei joku funktio niin vaadi. Kauniitahan puut ovat vaikkapa piknikillä.
Pidän nimenomaan niistä puista.
Vanhat isot puut tuovat keskustaan kaivattua mukavasti ikääntyneen kaupungin tuntua.
Päinvastoin puustoa pitäisi lisätä. Suuri virhe oli kun ilosaaresta jo poistettiin puut.
Ne ovat puistossa kauneinta.
Mielestäni puut ovat puistossa pääasia eikä niitä minun mielestäni siellä ole yhtään liikaa. Varsinkaan niitä
sembra- makedonianmäntyjä ei ainakaan pitäisi poistaa, eläviä, mahtavia puita. Kyllä se kaupugintalo sieltä
takaa löytyy... Tämänhän minä varsinaisesti halusinkin sanoa..
Osa puistoa
EI
,paitsi lahot ja vialliset puut.Eikä missään tapauksessa KAUPUNGINTALON edestä kahta sembra mäntyä.Ne
ovat puiston arvokkaimmat puut.Jos ne poistetaan,puisto menettää sielunsa.
Se olisi tyhmää.
Ne on juts se juttu siinä puistossa
Poppelit on ehdottomasti säilytettävä
Puut ovat puistossa tärkeintä. Puun kasvaminen täyteen mittaansa kestää kymmeniä vuosia. Kaupunkilaisilla
on oikeus nauttia myös kaupunkiluonnosta. Viime aikoina asukkaat ovat järkyttyneinä seuranneet kaupungin

puuston kaatamisvimmaa.
syurrt jalopuut tuovat arvokkuutta ja kaupunkimaisuutta
zxcvcxz
Jos poistetaan osa, niin tilalle riittävä määrä uutta korkeaa puustoa
Avoimet vastaukset: En osaa sanoa
kai siellä on ihan sopivasti puita
Nykyinen määrä hyvä mutta jos on tarve, ei harvennuskaan haittaa.
Puusto tekee alueesta puiston. Voisi kuitenkin tehdä puistosta avaramman ja paremman piknikpaikan.
Varoen voisi poistaakin. Kaupunginpuutarhurin asiantuntemuksella.
Mahdollisesti hieman siistiä, jotta epäsiisteyden tunne häviäisi.
Alkuperäisen suunnitelman mukaiset puut paikallaan tai uusittuina jos kunto huono.
Toisaalta puustoa on liikaa, jos ajatellaan tapahtumien kannalta, mutta toisaalta taas puusto tuo sitä
viihtyisyyttä, mitä puistossa kuuluukin olla.
Japanilaistyyppisesti kirsikkapuita voisi istuttaa "metsäksi" pitkin puistoa, kaunis kaikkina vuodenaikoina.
Fiksu puuston siistiminen toisi valoa
Ehkä se tois vähän valoa. Puut on tosin kivoja.
Eos.

6. Mainitse kaksi epäkohtaa, joiden haluaisit puistossa muuttuvan tulevaisuudessa.
Vastaajien määrä: 210

-

-

-

hiekkapinnat koviksi pinnoiksi (laatoitus), leikkipaikka pois
Valaistus
Isot kuuset pois. Tuolit pitäisi tarkistaa, ovatko siistit.
Siisteys,uudet penkit joku penkki vähän korkeampi vanhojen ja vaivaisten takia.Vähän hienompaa soraa
kavelyteillä.
Pultsarit voisivat siirtyä puistosta jonnekin muualle..
Lisää penkkejä, ryyppyporukat pois.
Häiriköt/juopuneet pois
Lisää vihreyttä
Puliukot pois ensimmäiseksi.
Kaupungintalon edestä puut pois, estämästä hienoa näkymää torilta päin. Kaupungintalo on liian piilossa
puiden takana. Jos saataisiin kaupungintalo näkymään paremmin tulisi hieno yhtenäinen jatkumo torille ja
taidemuseolle asti.
Etenkin ne puut joiden oksat ovat matalalla tekevät paikasta synkän. Pusikot pois.
puliukot pois, penkkien säännöllinen puhdistus linnun ulosteista
Toivoisin lisää valoisuutta ja vähemmän juokaleita.
Esimerkiksi puiston penkkejä voisi järjestellä uuteen uskoon, ja uudistaa kokonaan.
Latteus; puisto on erittäin tasainen ilman varsinaisia katseenkiinnittäjiä. En tarkoita patsaita, vaan esimerkiksi
pensaat olisivat tervetulleita. Muotoon leikatut olisivat upeita!
Puiston ydin on hiekkaisa aukio, ei kovin kutsuva.
Ei mitään, jos yllä mainitsemani asiat hoidetaan.
Houkuttelevampi ilmapiiri koko perheelle.
Lisää väriä, esim. kukkia ja patsaita/taidetta lisäämällä. Mutta huom. jos lisäätte kaupunkiin lisää taidetta, niin
olisi kenties ihan hyvä idea kysyä ensin asukkailta mitä mieltä he taiteesta ovat. Kaikkien maku ei ole
samanlainen.
Voisiko keinupenkkien olo olla pidempi vuoden aikana sillä se oloa rauhoittaa?
Juopottelijat tekevät paikasta epämiellyttävän.
En keksi mitään

-

-
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Puliukot ja enemmän kukkia
Kaljaveikot ja häiriköt pois puiston penkkejä kansoittamasta.
Katso vastaus 5
Huumeidenmyyjät ja käyttäjät
Minusta puisto on ihan hyvä sellaisenaan
nistit
Liian avonainen ja tylsä, enemmän puustoa.
Siltakadun puolelle pitäisi saada joku toiminnallinen kenttä pieni esiintymislava Mikkelin tapaan tms.
Häiriökäyttäytyjiä pitäöisi pystyä poistamaan puistosta tehokkaammin.
Jalkapartioiva poliisi toisi kesäisin turvan tunnetta ja lisää tapahtumia jossa ei ole alkoholilla mitään tekemistä.
Puistossa ei ole epäkohtia. Puisto olisi säilytettävä avarana tilana.
Kalusteet olisi hyvä uusia ja tehdä niistä käytännöllisemmät. Myös valaistukseen voisi kiinnittää huomiota,
esim. erilaiset kohdevalot voisivat tuoda tunnelmaa ja modernia tunnetta puiston ilmeeseen -> Miksi ei voida
valaistuksen suunnittelussa hyödyntää kaupunkilaisten osaamista, esim. Kari Kola?
Juopot pois puistosta
Enemmän mahdollisuuksia viettää aikaa hetken mielijohteesta, esim. mahdollisuus pelata pelejä tai loikoa
mukavasti.
Suihkulähde. Onneton lähde ei korosta Pohjois-Karjalan keskuskaupunkia vaan paikalla pitäisi olla
ehdottomasti näyttävä, korkealle kohoava lähde.
Isot männyt pois kaupungin talon edestä.
Valokatteet keinujen päälle.. Märillä penkeillä ikävä istua
Puuston nuorennus ja ne juopot pois sieltä
Puustoa voisi karsia ja valaistusta lisätä.
Juopot ja huumehörhöt pois puistosta. Ei siellä uskalla kuin päivällä ohikävellä. Pyörät myös pois puistosta.
Huonosti hoidettu, ruma, kuoppainen ja kurainen läntti nykyisellään. Vihreyttä, istutuksia, siisteyttä, tilaa lapsille
ja vanhuksille.
Ei todellakaan mikään käyntikortti Joensuulle. Vesikioskin kaltainen kahvila, siisti ilman viinaa sopisi
historiallisiin puitteisiin.
Liian vähän kulkureittejä ja toisaalta rauhallisia soppia.
Järjestyksen ylläpito, ihan jo puistossa pidettävät aktiviteetit poistavat paikalta häiriköitä
Puut ja ei ole moskeijaa.
Juopot pois ja puut pois.
Paremmin rakennetut kulkuväylät ja kalusteet.
Humalaiset alkoholistit ja muut järjestystä häiritsevät.
1) Puskaisuus
Ei niin paljon känniläisiä. Puisto voisi olla avarampi.
1. Enemmän penkkejä
2. En keksi!
puliukot pois
Yleisilme. Puiston käytön mielekkyys kaikille. Tällä hetkellä puistossa on harmittavan paljon alkoholia nauttivia
ihmisiä.
Olisi mukavaa jos puisto olisi talvisinkin aurattu niin, että sinne voi pysähtyä istuskelemaan.
Epämääräisyydestä viipymiseen houkuttelevaksi.
Levottomuudesta rauhaan ja kauneus-elämyksiin.
Yleinen juopottelu ja möykkääminen pois. Vaikka puistossa on käymälä käyttävät nämä puskia vessoima.
Polkupyörä parkki olisi hyvä.
Penkit
Pimeys ja leikkipuisto
1) Puisto ei saisi olla päihteiden käyttäjien suosiossa.
2) Haluaisin puistoa kehitettävän aikuiseen makuun. Lapsia ja perheitä suositaan jo liikaa kaikessa
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kehittämistyössä, mutta nuoret aikuiset on unohdettu kokonaan.
Juopot. Haisevat roskikset houkuttelevat lokkeja ym lintuja.
Puut pois, uusi valaistus - JA PALVELUJA JA ELÄMÄÄ . NYT SE ON KUOLLUT....
1. Puliukot pois!
2. Suuret hiekka-alueet keskeltä pois.
Suihkulähde ja alkkikset
Turvallisuus ja ilmapiiri ja houkuttelevuus.
Haluaisin, että puisto saisi ns kasvojenkohotuksen, jotta puiston voisi kokea turvalliseksi ja miellyttäväksi. Ei tee
mieli paljon käveleksiä siellä! Lisää kukkia, kiveytyksiä, taideteoksia, suihkulähteitä. KAUNEUTTA!
minkään ei tarvitse muuttua
Ei tule mitään mieleen.
Nistit pois
Tämä saavutetaan parantamalla nuorison mahdollisuuksia hyödyntää puistoaluetta. Esim skeittaus on
maailmanlaajuisesti poistanut erinäköisiltä puistoalueilta ns. laitapuolen kulkijoita.
Puistoon voisi hyvin kehittää jotain aktivoivaa tekemistä, joka toisi sinne ihmisiä muutenkin kuin pussikaljalle.
Rantakadun puolen pusikot pois.
Ei ole.
Lasten leikkipaikan kunnostus, sille ei ole taidettu tehdä mitään moneen vuoteen.
Puistossa käyvien uhkaavien puliukkeleiden oleskelua ainakin päiväsaikaan voisi rajoittaa. Roskikset voisivat
olla isommat. Molemmat vessat maksuttomiksi.
Päihdeongelmaisten lisäksi muidenkin tulisi sopia mukaan, enemmän valoa ja katettuja tiloja
Puliukot pois ja lapsille mukavampi, viihtyisämpi leikkikokonaisuus.
Edellämainitut asiat +wc:hen siisteyttä.
Päihtyneiden nopeampi puisto ja leikkipaikan uudistus.
1. siitä tullut liian peitteinen, puita rantakdun puolella liikaa. 2. Päihteidenkäyttäjät ovat vallanneet penkit ja eipä
siellä silloin huvita istuskella. Kaikille se kuuluu, mutta jotain rotia olisi oltava.
Jos puistoon rakennettaisiin esimerkiksi skeitattava alue tai pieni laillinen graffitiseinä,se toisi paikalle järkevää
nuorisoa ja katselijoita. On tutkimuksia,jotka todistavat tälläisten kulttuurimuotojen synnyttävän rauhallisuutta ja
viihtyvyyttä. Useissa Suomen ja Euroopan kaupungeissa alkoholistien ja narkomaanien suosimille alueille on
rakennetttu skeittipuisto/laillinen graffitiseinä,jonka seurauksena häiriökäyttytyminen on vähentynyt radikaalisti.
Alkoholistit yms. ovat harmillisesti joutuneet huonoon tilaan,ja heidän hyvinvointiin täytyisi kiinnittää huomiota.
Kuinka lopettaa riippuvuudet ja parantaa tälläiset ihmiset. Ei vain heitä hätyyttämällä muualle ratkaista asioita
eli ongelman ydintä - miksi ihminen joutuu niin huonoon tilanteeseen,että joutuu puistoon käyttämään päihteitä
aamusta iltaan ja olemaan väkivaltainen. Heitä täytyisi auttaa.
Tavallisia ihmisiä ja lapsiperheitä voisi jollain houkutella puiston käyttäjiksi. Nythän siellä on kauniilla säällä
paljolti sitä "epäsosiaalista porukkaa" rälläämässä ja muut eivät viitsi sinne pysähtyä.
Dokut pois.pieniä pöytäryhmiä
Roskakorit ja valaistus iltaisin
Pusikot ja suuret auringon ja näkyvyyden peittävät puut.
puistokemistit ja pummaajat pois.
Nuorisojengit häiritsevät
Voisikohan penkkejä olla enemmän? Ainakin kesäpäiväninä tullut vastaan ettei istumaan pääse. Tosin nyt
kesällä se johtui pokemonin pelaajista.
Penkkejä, tilaa istua. Jotenkin vaan läpikulkupaikka. Ei tee mieli istuskella. . Keinuja lisää.
ehkäpä niitä puita voisi ottaa pois
Puliukot pois, tärkein epäkohta
Puistossa majailevat ja oleskelevat laitapuolenkulkijat sekä tämänhetkinen epäsiisteys, jotenkin puiston hohto
on hävinnyt ja se pn muuttunut epäsiistin oloiseksi.
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Ei olisi yleinen kuseskelu/juopottelupaikka
juopottelijoille ja muille häiriköille häätö
"Juopotteluporukat" penkeiltä pois. Tartteeko roskisten olla ihan penkkien vieressä, kesällä haju, pörräävät
ötökät ja se että ihmiset tuo roskia kun ite haluaa istuskella, häiritsee viihtyisyyttä.
Rumat pusikot vailla järkevää muotoa.Yleisövessaa pois parhaasta puistosta vaikka torille
Juopuneet pois!
Puuston uusiminen. Rihkamaisten, muka-vanhojen rakenteiden poistaminen.
Pois puliukot ja pois jätteet puiston alueella.
Ryyppyseuroille pitäisi osoittaa jokin muu paikka nautintoihinsa. Lasten leikkipaikan uudistaminen.
Kaupungintalo ei näy torille.
Ryyppyporukat pois.
Puiden varjostavuuden lisäksi liikaa ylikasvaneita, vanhentuneita pensasistutuksia.
Ylipäätään Joensuun keskustaa tulee kehittää kaupunkimaiseen suuntaan.
Metsittynyt puistoalue keskellä kaupunkia ei ole tätä päivää. Avara tila on parempi.
Kammottava taksikoppi.
Puiston laidan keinut, joissa istuessa pääsee toljottamaan keinujen eteen parkkeerattujen autojen rekisterikilpiä
- keinujen istuinkorkeus samalla tasolla.
Ylipäätään maaseudulle kuuluvien kyläkeinujen (kiikku?) idea ei sovi kaupungin keskustaan.
Rosso-nimistä ravintolaa vastapäätä, puiston kulmaukseessa, ovat vessat väärällä paikalla. Liian keskeinen,
näyttävä, merkittävä paikka. Vessat kokonaan pois.
Kuten myös jäätelökioski. Ylipäätään jäätelövaunujen ja -kioskien määrä torin ympärillä ihmetyttää.
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nem männyt pois ja tilalle kirsikkapuita sekä pienempiä pensaita.
Pois rokki yms. massa tapahtumat puistosta. Puistovalvoja (vartijat) voisi olla pitämässä yllä järjestystä.
Häiriköt pois puistosta.
...
1) Pulit
2) Teinit
seepsamannyt poist ,kaupungintalon edestä. torilta katsottuna. vanhatpuut uusiksi.
Puiston siisteydestä huolehtiminen.
Alkoholistit ja narkomaanit pois puistosta.
Turvallisempi ja siistimpi. Roskiksistakin voisi tehdä taidetta ja muutenkin siinä voisi olla esillä taideteoksia,
kukkia, enemmän paikkoja jossa olrilla ja nauttia, valtava mahdollisuus keskellä kaupunkia, johon
teatterinpuisto, rantapuistikko, vanha kortteli ja entisen op:n vesielementtipatsas ovat hyvää jatkumoa.
Saataisiin keskustaltaan kaunis, viihtyisä, siisti, avoin ja matkailijoita kiinnostava ja kuuluisa kohde. Ja missä
kaupunkilaisten olisi mahdollista nauttia virkistävä lepohetki puiston lomassa.
Pusikkojen ja puiden poistaminen.
Tahtoisin että panostettasiin siisteyteen ja kasvillisuuteen.
Lisää vessoja, lisää kasveja
Liikennöinti pakettiautolla
Ryhdikkäästi rajattu hyvin valaistu puisti.
En keksi yhtään epäkohtaa, tykkään puistosta nykyisellään. Ehkä vessat voisivat olla viihtyisimmät. En ole
koskaan niitä käyttänyt, eivät houkuttele, ja joskus haisevat pahalle jo ulospäin.

-

- laitapuolen kulkijat pois
- siistit puiston penkit, joissa huvittaisi istuakin
Mitä epäkohtia? miksi pitäisi muuttaaa jotain ? Viherrakennusfirmoilleko tässä yritetään saada urakoita?
Humalaiset pois keskellä päivää. Toista en keksi.
Suihkulähteiden (tai vastaavien) tulisi toimia koko ajan, läpi vuoden. Tämä on tietenkin haaste talvella, mutta
voisiko katulämmityksen lämpöä ohjata puiston suihkulähteiden lämmitykseen? Lisäksi toivoisin suihkulähteisiin
enemmän näyttävyyttä. Eihän niitä ikinä voi verrata Dubain suihkulähteiden näytöksiin, mutta... jos kehitetään
jotain, niin miksi tehdä mitään puolivillaista? All-In!

-

Sitten toinen kohta on se puiston Carsonin kulma, se tuntuu jäävän jotenkin syrjään ja siitä tulee harvoin
kuljettua. Ehkä puskikon vuoksi?
Töherrykset ja tarrat sähkökaapeissa, roskapöntöissä ja pylväissä. Ne pitäisi puhdistaa useammin.
Levottomuus (juopporemmit yms.) pois.
1) ALKOHOLISTIT ON SAATAVA HÄÄDETTYÄ!!!!! Puiston viihtyvyyden vuoksi ei yksinkertaisesti kannata
tehdä mitään, jollei tätä asiaa hoideta. Kukaan muu ei ala käyttää puistoa viihdykkeekseen jos tietyt nurkat ovat
jatkuvasti haisevia ja mölisevän sakin kansoittamia.
2) WC:t on siirrettävä muualle! Tämä on yksi keino edellisen kohdan toteuttamiseen. Nimenomaan se kulmaus
jossa vessat sijaitsevat on se siivottomin.
Mukavempia penkkejä, viihtyisämmät vessat, vettä suihkulähteessä
Roskat ja likaisuus pois sekä puisto turvalliseksi kaikille
Juopot pois

-

Lisää kasvillisuutta jotta liikenteen melu vaimenee ja puistosta tulee pieni paratiisi keskellä kaupunkia.
Vanhat penkit, nurmikkoalueet ovat pieniä
Puliveivarit pois puistosta.
EOS
Juopotteluporukat voisi ohjata muualle
Laitapuolen kulkijat viinakasseineen ovat ajoittain ongelmana.
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Samoin puistoa vaivaa sama ongelma kuin muutakin keskusta-aluetta; tuhkakuppeja/muita astioita ei ole
saatavilla.
En ole aktiivinen tupakoitsija, mutta satunnainen sikari maistuu. En nauti kiireisillä kaduilla ohikulkijoiden
tupakansavusta enkä halua samaa mielipahaa muillekaan aiheuttaa, joten puisto olisi muuten kaikin puolin
mukava kohde satunnaiselle savukkeelle. Tumppien kerääminen maasta ei varmasti ole mukavaa puiston
ylläpitäjille, enkä minäkään roskaamisesta nauti, mutta ikävä kyllä vaihtoehtoja ei pahemmin ole tarjolla.
hyvä joutomaa otettava hyötykäyttöön ja lemminkäisen kanssa diili rakentamisesta.
nuoriso menköön muualle ryyppäämään ja kuseksimaan, vaikkapa ilosaareen. se olisi sopivan karu paikka
seuraavat parikymmentä vuotta.
Isot vanhat puut ovat ränsistyneen näköisiä. Harmi sinänsä jos joudutaan poistamaan, mutta joskushan se on
tehtävä.
Istuskelupaikkoja enemmän.
Liian suojaisa juopottelijoille.
Vanhoja puita voisi harventaa, mutta jättää komeimmat yksilöt maamerkeiksi. Puistoon voisi suunnitella
yhtenäisen teeman, joka henkii 1920-lukua ja Joensuun historiallisen keskustan henkeä.
Liika puusto pois, juopot ja huumeidenkäyttäjät pois.
en osaa sanoa... tietysti lapsille voisi olla leikki alueellä enemmän laitteita
En mitään tarvitse muuttaa.
Poistaisin puistosta näkyvän taksiaseman kopin jo huomenna.
Pensaat takaisin Antin ahven patsaan ympärille, vanhoja haavoja korostava Lahtaripatsas pois.
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Vapaudenpuistossa hankalaa on sen kytkös edelleen kipeään sisällissotaan. vaikka sotaa ei saa enää sanoa
"vapaussodaksi", puiston nimi kuvaa edelleen valkoisen Suomen, voittajaosapuolen näkökulmaa. Sota on silti
yhä huonosti käsitelty aihe suomalaisessa historiassa, ja kipupiste monelle ihmisille. Jopa 25-vuotiaat punaisen
suomalaisuuden edustajat kutsuvat puistoa tälläkin hetkellä lahtaripuistoksi.
Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että määrällisesti valkoinen osapuoli syyllistyi erittäin tuomittavaan altavastaajan
massatuhontaan. Vaikka oma sukuni edustaa valkoista osapuolta historiallisesti, toivoisin että puiston nimi
muutettaisiin tai että kytkös sisällissotaan purettaisiin (vaikkapa patsaan siirtämällä). Paikka on Joensuun
keskeisimpiä, joten epäkohta on aika räikeä. Olisi jo aika ryhtyä käsittelemään kiusallista historiaamme;
aloittakaamme vaikka tästä! (Eiköhän tässä ole yksi epäkohta, jossa on jo riittämiin.)
Laitapuolen kulkijoiden olohuone muualle, avarampi näkymä
Lisää valoa ja rentoja oleskelualueita.
Jos halutaan, että puistosta on esteetön näkymä Taidemuseolle, miksi kaupunkiympäristöön täysin sopimaton
hirsinen taksikoppi sallittiin torille? Tätä kaikki vierailijatkin jaksavat ihmetellä. Se äkkiä pois sieltä! Se on
SUURIN epäkohta joka estää myös näkyvyyttä puistoon ja kaupungintalolle!
Varsinaisesti itse puisto on muuten hyvä sellaisena kuin se nyt on.
Siistimpi yleisilme (pinnat, viheralueet, valaistus).
Kyllä siellä voisi fiksu kesäkahvila olla.

1. Koivut pois,auringonsuojaus muilla tavoin
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2. Lasten leikkipaikka tärkeä,mutta kalusteet voisivat olla
vähemmän räikeitä väriltään.
Roskaisuus (kuten muuallakin Joensuussa!) ja penkit muualle kuin patsaan ympärille.
Narkkarit (pultsareissa ei vikaa)
Esiintymislava
Juopot ja narkomaanit pois alueelta
Juopot ja siihen liittyvät aineet.Kauniissa maailmassa puisto olis viihtyisä ja turvallinen paikka pysähtyä mihin
vuorokauden aikaan tahansa. Täydellisessä maailmassa siinä olisi mm. kahvilaa yms. Tosin alueena tähän se
on liian pieni.
Valaistus olisi hyvä olla pimeällä parempi
leikkialue on vanhanaikainen/turvaton - aitaus? vai tarvitaanko tähän ollenkaan kun rannassa on ja sinisellä
virralla myös?
Pokemonit helevettiin
Yleinen Wc ja puliukot.
Liian suojaisat kohdat pois.
Pultsarit pois
Turvattomuus ja liika puusto.
Kalapatsaan ympäristö nätimmäksi, allas pienemmäksi tms.
Muutokset puistossa aiheuttavat minulle ahdistusta. Pelkään että pilalle menee. En halua suuria muutoksia:
Puita ei saa kaataa, uudistus tulisi koostua penkistään uusinnasta ja paikan pienimuotoisesta siistinnästä.
Kulkuväylien tasaaminen ja ehkäpä kieveäminen
Turvallisuus ja epäsiistille vessalle voisi tehdä jotain.
Epäkohta sijaitsee kaupungintalon sisäpuolella. Eikö aika kulu, kun ei pysty katselemaan ohi menevää elämää
torilla? Täytyy siis saada työajallekkin jotain tehtävää.
Uskon, että puisto on kaupunkilaisille tärkeämpi osa Joensuuta, kuin luulettekaan. Tehkää muutoksia varovasti
ja asteittain. Aukkohakkuuta ette koskaan tule saamaan anteeksi, henkilökohtaisia liikanimiä kylläkin.
Nuhjuiset kalusteet voisi uusia.
1 ja 2) lisää kasvillisuutta!
Valaistus voisi olla parempi, sekä puistossa voisi olla enemmän penkkejä
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Olisi mukava jos liikaa alkoholia nauttivat ukkelit olisivat ainakin myöhäisillasta jossakin muualla. En keksi
muuta nyt
Puisto on pimeä, eikä juurikaan houkuttele jäämään paikoilleen.
Puistoon voisi sijoittaa enemmän istumapaikkoja ja oleilumahdollisuuksia. Muuten se lienee vasta kasvanut
todellisiin mittasuhteisiinsa. 1920-luvun ilmeen mukainen tiukan suunniteltu muotopuutarha ei mielestäni vastaa
käsitystä "vapaudesta".
Vanhan malliset penkit voisi korvata muilla ratkaisuilla. Vierekkäin nököttävät penkit eivät luo mahdollisuutta
esim. kaveriporukalla jutusteluun!
Polkujen ja sora-alueiden kuntoa tulisi kohentaa.
Liikaa kaadettu puita, tämä vastaa kahta epäkohtaa.
Liiat puut pois. Pensaita karsittava.
Juopot ja pummit voisi kerätä paremmin talteen.
Kauniimmat roskikset ja useampia roskiksia (koko kaupungin suurimpia epäkohtia on vähäinen roskisten
määrä).
Lisää istumapaikkoja. Esimerkiksi penkkejä/istuimia reunustamaan keskeisintä patsasta. Eteläosan pensaita
voisi vähentää. Puistoon sopii parhaiten suuret puuta ja niiden välinen nurmikko.
Puistossa majailee ajoittain villikaneja ja puliukkoja. Niistä pitäisi päästä eroon.
Puiston mieluisa käyttö myös illalla (pulsut pois) ja lapsille mieluisa leikkipaikka sekä istumatilaa enemmän.
Juopot, huono suunnittelu
Toivon jotta puistosta tulisi avarampi. Pois puskat ja ne makedonian männyt, myös kaupungintalon nurkalta,
näin tulisi JOKI NÄKYVIIN ja Taitokorttelikin enempi esiin, nyt se jää pensaitten taakse. Toinen epäkohta on
kun se on synkkä pimeän vuodenaikaan.
Istutukset kuntoon teatterille päin mennessä (ihan kova kokkareinen maa).
Epämääräiset istuskelijat ohjataan päiväkeskukseen jne. Valaistuksella turvallisuutta pimeällä.
Kiikkuja muualle kuin kadun varteen (miksi pitää autoja katsella??)
Puliukot pois ja lisää toimintaa talvisin.
Roskien keräämistä voisi lisätä.
Narkkarit ja häiriköivät puliukot pois puistosta.
Leppoisat tissuttelijat ei haittaa.
Havupuut ja pensaat sekä leikkipuisto pois.
Penkkien vanhat laudat (tai penkit kokonaisuudessaan)
Istutusten ylläpito paremmaksi
Pultsarit, aita leikkikentän ympärille
Souget pois ja pimeys
Ei ole.
Puisto on niin pieni että yleiset vessat hieman häiritsevät, mutta keskustassa ei taida olla parempaakaan
paikkaa niille...? Muita epäkohtia en keksi.
Aluskasvustoa, siis puskia, voisi vähentää.
Nurmikenttää, avointa lisästä.
1. Spurgut pois
Paremmin hyödynnetty tapahtumissa, oleskeluun ja istuskeluun panostettava. Lisää keinuja!
- Se ei saisi olla vakkaripultsareiden paikka, joiden takia muut ei sinne uskalla.
- Voisko siinä keskellä olla muuta kuin iso hiekkakenttä (patsas toki on) ja penkit reunamilla; siinä on kävelijät
vähän istujien toljotettavana
Virtsan haju
Juopottelijat pitäisi saada viihtymään muualla.
Hiekka-aluetta keskellä voisi pienentää ja lisätä viheraluetta.
Peuce- ja sembramännyt pois, niitä on aivan riittävästi kaupungintalon eteläsivulla. Mitähän Eliel Saarinen
ajattelisi siitä että hänen merkkiteoksensa on peitetty näkymästä.
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rauhattomuus ja pimeys iltaisn
En käy puistoissa etsimässä epäkohtia vaan nauttimassa ja viihtymässä.
Lienevätkö poppeleita, niiden isojakin oksia putoaa tuulisella säällä, ovat turvallisuusriski.
Valaistusta tulee lisätä. Lisätä hauskasti vaihtelevasti ei isoilla "valonheittimillä".
Kaupungintaloa vastapäätä olevat männyt voisi valaista alhaaltapäin.
1.hämäryys, 2.peittävyys
Sähköä riittävästi tilapäisiä tapahtumia varten. Nyt liittymät eivät kaikki toimi. Myöskään vettä ei tule riittävästi.
Penkkien tai istuintilojen muuttaminen, ja lisääminen,keinut ehdottomasti säilytettävä ja ehkäpä lisättäväkin
johonkin kohtaan. Ne ovat jo Joensuun kaupungin kuva samoin kuin Kosiosusi.
Ehkä tuo vanha suunnitelma toteutettavaksi eli ei liian modernia, vapaata nykyaikaista jollainen se nytkin
jotenkin on. Pidän siitä että on selkeästi puistoksi tehty , niinkuin alkuperäinen oli. Tietysti tuo toispuolen kulkijat
jkv kiinnittävät huomiota mutta onko heilläkin oikeus siellä olla.!,?
1. Puiston valaistukseen voisi kiinnittää enemmän huomiota. Se loisi etenkin vuoden pimeinä hetkinä
turvallisuutta puistoon.
2. Puistoon voisi suunnitella lisää taideteoksia.
ks. kohta 3
Puiston penkit taitavat olla hieman vanhanoloisia, niitä voisi kunnostaa esimerkiksi maalaamalla.
Kävely käytävät ja jotkut penkit on pimennossa.
Istumapaikkoja lisää ja parempi leikkipuisto.
puiston penkit uusintaan!! mm. enemmän niitä kiikkus-penkkejä ja ehkä erilaisempia kukkia
No se varhaisnuorison rellestäminen puistossa.
Laitapuolen kulkijat.
Toiminnan puute.
Leikkikentän pienuus ja avoimuus kevyenliikenteenväylälle/parkkiruutuihin. Puutarhakeinujen suunta
parkkipaikalle päin.
Kaupungintalo esiin. Läpikulkupaikanomainen eli pitäisi olla jäsentyneempi. Kulkureitit ovat oikeilla kohdilla :)
En osaa sanoa.
Jo mainitsemieni "taempien alueiden" otto käyttöön ja tekeminen niistä viihtyisämmäksi. Miksi koko korttelin
ympärillä ei voisi olla kiikkuja koska ne on niin pidettyjä.
Toisena tekisin lasten leikkipuiston paremmaksi!
Kohdassa 3 on esitetty käsitykseni puiston uudistamisesta - pahimmat epäkohdat ovat puuston ja
kasvillisuuden tukkoisuus jolloin kaupungintalo eristyy torialueesta sekä alueen pirstoutuminen, joka estää
toimintojen sijoittumisen puistoon.
Ei tule mieleen edes yhtä epäkohtaa.
Leikkipuisto ajantasalle olisi ainut.
lasten leikkipaikka, uudet penkit
Katso kohta 3.
Alkoholisoituneiden puistoistujien ja -juoppojen poistaminen muiden puistossa asioivien turvallisuuden ja
viihtyvyyden varmistamiseksi.
Varmistettava riittävä määrä korkeaa puustoa, jotka antavat puistolle puistomaisuutta, keskustalle vihreyttä
sekä tarjoavat varjoa puistossa asioiville.

7. Mikä on lempipaikkasi Vapaudenpuistossa? Miksi?
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Antin ahvenen oleskeluryhmä.Vesiaihe kuuluu perinteisesti puistoon.
Suihkulähteen luona.
0
Koko Vapaudenpuisto
Penkit torin puolen päädyssä. Siitä näkee torille ja muuallekin.
Penkki vähän syrjemmässä.
Suihkulähteen vierus. Siitä penkit on kesäisin valitettavasti aina varattuna.
penkit
Kalasuihkulähde ja penkit sen ympärillä.
Kesäaikaan nurmikolla. Hyvä nauttia auringosta rennosti keskellä kaupunkia.
Nurmikko loikoilua varten, puun katveessa kesällä. Puiston reunustan kiikut toimivat ympäri vuoden.
Puiden varjossa olevat penkit. Kiva paikka kesällä ilman liiallista torivilinää ja suoraa auringon porotusta.
Ei nykyään mikään.
Vanhojen puiden alla olen joskus istunut ja ne ovat kauniita.
Keinupenkit ja istuminen missä tahansa.
Antin ahven oli lapsuuden lempipaikka.
Keinut on mukavia.
Keskellä puistoa, puiden keskellä, mistä näkyy sekä museo että kaupungintalo
Antin ahvenen läheisyydessä olevat penkit, koska näkee kaikkialle ja yltää kahteen Pokemon Go -pelin
pokestoppiin
Keskusaukion ympärillä suurten puiden ympäröimänä.
Antin ahven, suihkulähde kun jokikaan ei puistoon näy
Nurmikkoalueelle on kiva istahtaa ja puiston läpi on kiva kulkea, puut ovat niin kauniita
Penkit ahvenpatsaan ympärillä
ei ole
Vesilähde
Vesiaihe. Se on elävä koska vesi on hieno elementti.
Ei ole
Puiston laidalla kesällä olevat kiikut.
Lempipaikkani on torin puoleisella laidalla ja siellä olevat penkit. Siitä näkee kivasti sekä puistoon, toriin että
muualle kaupunkiin :)
Patsas ja sen kauniit kukkaistutukset. Nurmialueet piknikille, keinut.
Suihkulähteen ympäristö.
Keskusaukio, koska siinä kulkee paljon erilaisia ihmisiä ja näkee kaupungin elämää.
Penkit jakeinut
Kiikut. Rentoa olemista
Keinut. Niissä on mukava istuskella ja huilia hetki
Vapaudenpatsaan lähiympäristö on istutuksineen ja vesielementteineen kaunis ja viihtyisä paikka kesäisin. Ja
samoin talvella kun joulukuusi on koristeltu.
Antin patsas. Tai siis oli. Enää en käy puistossa, se on muuttunut vastenmieliseksi rytöpesäksi.
Penkeillä varjossa istuskellen, toria tai kulkijoita ihastellen.
Lähteen vieressä olevat penkit, mukava kuunnella veden liplatusta. Toinen on kaupungintalon puolella oleva
nurmikko, kivan suojaisa paikka viettää picnikiä.
Tuleva moskeija.
Ruoho.
Antin ahvenen viereinen penkki ja penkki, josta on näkymä kaupungintalolle. Mukava myös, että on ne kiikut
siinä katuvarrella.
Uloskäynti

-

-

suihkulähde
Suihkulähteen lähistö on rentouttava ja silmälle kaunis alue.
Kalasuihkulähteen luona penkeillä, siinä on jo keväällä lämmintä
Tietyt penkit tai paikat nurmikolla, jotka on tullut omaksuttua tutuiksi paikoiksi. Parasta on mennä keväisin ja
kesäisin nauttimaan lämmöstä ja auringosta.
Tuolipaikka (ei siis piknikkejä Vapaudenpuistoon) puun tai puiden varjossa kesäkuumalla.
Kiikut. Niistä on hyvä lepuuttaa jalkoja kaupunki kävelyn jälkeen.
Suihkulähteen viereiset penkit ja nurmikko niiden takana. Siellä on mukava istua ja viettää aikaa
Kuumana kesäpäivänä on ihanaa syödä jäätelöä varjossa sijaitsevan penkin luona.
Vesipatsaan luona penkillä. Mukava katsella.
Keskellä. Aukiolla. Muualla ei ole penkkejä.
Antin ahvenen seutu, keinut, kävely läpi puiston.
suihkulähde ja nurmialue
Nurmikolla puiden alla
Pihakeinut ja valaistu joulukuusi talvisin.
Nurmikkoalueilla on hyvä istuskellä puiden keskellä vaikka piknikillä.
Suihkulähde
Patsaan ja teatterin välissä oleva tila. se on viihtyisä koska sen lähellä ei ole liikaa melua ja se on suojaisa
kesäpäivän illanviettoa varten.
Torin laidan puistonpenkit, siitä näkee mukavasti myös torille.
Vesilähde ja patsas
"Puukaari", jonka kaksi mäntyä muodostavat mentäessä puistosta kaupungintalolle päin.
Puiden alla, nurmikolla. Hyvä piknikpaikka kavereiden kanssa.
Penkeillä, kiikuissa sekä nurmikolla on mukava istuskella ja hengailla kavereitten kanssa. Sekä levähtää
hetkeksi mietiskelemään maailmanmenoa.
Puiden alla olevat isot penkit, viihtyisä tila
Suihkulähteen seutu on nätti.
Puiston reunamalla olevat kiikut tai suihkulähteen luona olevat penkit. Epämääräiset ihmiset usein syvemmällä
puistossa/patsaan ympäryspenkeillä, joten torin puoleinen reunus siistimmän ja rauhallisemman oloinen.
Helppo tulla esim. kaupasta syömään eväitä tai kesällä jäätelöä penkeille/kiikuille.
Suihkulähteen ympäristö. Mukava viettää aikaa ja samalla pelata PokemonGo:ta.
Penkit torikadun varressa ja prätkäparkin puolella. Voi seurata torin tapahtumia
Penkki lähellä leikkipaikan reunaa. Rauhallinen piste kaupungin keskellä, mutta sinne kuuluvat lasten äänet.
Ne keinut on ihania kesäisin
Ihan kaikki
Antin ahvenen vierellä istuskelu ja veden solinaan kuuntelu ohikulkijoita katsellen.
Päivällä. Käyn päiväsaikaan aina asioilla.
Sokoksen puoleiset penkit ja nurmet, nautin suurista puista ja niiden varjosta
Ehkä suihkulähteen luona, keskellä jotenkin orpo olo.
tuolit kukkaistuksien lähellä.. rauhan maisema
Penkit keskellä puistoa.
Ns keskusalue, siitä on mukava seurata ihmisten kulkemista. Puut antavat mukavasti suojaa auringon
paahteelta
antin ahven,virkistävä nähtävyys
Suihkulähteen ympärillä olevat penkit, kiva syödä jäätelöä suihkulähteen solistessa ja samalla katsella
kaupungin vilinää.
siinä missä on paljon penkkejä, siitä näkee poppelit ja muuta suuret puut ja hyvin kaupungintalon ja
Taidemuseonlle(vaikka sen näkymän estääkin ne kaaret.
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Penkit antin ahvenen luona!
Keskialue. Harvoja paikkoja Joensuussa, missä tuntee olevansa kaupungissa.
Istuinpaikat kesäisin.
Antin ahvenen läheiset penkit, joilla voi nauttia vaikka kesällä jäätelöt. Veden lorina rauhoittaa!
Suihkulähde ympäristöineen. Kukkia istutettu kauniisti ja hyvin hoidettu
Ei mikään. On kiusallista istua hiekkakentän laidalla, lukemattomien roskiksien vieressä. Rentoutuminen,
huohahdus on mahdotonta. Ympärillä liikaa autoja ja hälinää. Siksi kyseinen puisto ei sovellu rauhoittumiseen,
lepoon - sen sijaan rauhallisuutta kaipaava voi kävellä toivottavasti hiljaisempaan, uudistettuun Ilosaareen..
Myös kirkon lähettyvillä kauniita puistoja, joissa voi hiljentyä.

-

Vapaudenpuisto ei anna puistona, paikkana mitään. Se on vain läpikulkupaikka.
istuimilla oleminen kauniina päivänä ja seurata elämää varsinkin kesällä
Penkki kesällä. Haluan levähtää. Puisto on ainut vaihtoehto keskustassa, kun ei halua mennä torin meluun ja
ruuhkaan.
Koko puisto... niinkuin muutkin puistot.
Nurmikolla puiden alla.
Antinahvenen ympäristö.Vesi elementin takia.
Se voisi olla mikä vaan jos puistoon uskaltaisi mennä. Nyt käytän sitä vaan satunnaisesti läpikulku tienä. Edellä
mainituista syistä.
Suihkulähteet kukkien kanssa
Keinut
Missä tahansa päin puistoa nurmikolla! Nurmikolle saa kesällä viltin jonka päällä on hyvä viettää rentouttavia
piknik- hetkiä ystävien kanssa!
Vakiopaikkamme nurmikolla
Puistonpenkki.voin nauttia virvokeita
Suihkulähde. Paras paikka.
Puistikkoiset nurmikko alueet. Siellä voi rauhassa istua alas ja nauttia kesäisestä päivästä.
Penkit eri puolilla puistoa, hyvä, että löytyy sekä varjoisia että aurinkoisia paikkoja.
Penkillä puiden varjossa. Varjoa tarvitaan.
Teatterin puoleinen reuna, joka rajautuu pensasaidoin. Tämä luo rajatumpaa tilaa ja siellö näkeekin kesäisin
paljon piknik porukoita hengailemassa.
Ei ole. Voisin kuvitella istuksivani jonkin puun alla.
Puistonpenkki tai kiikku auringossa, syöden jäätelöä läheisen kanssa.
Penkit.
Viiittaan ensimmäiseen kysymykseen. En osaa nimetä sellaista tarkemmin.
Suihkulähde koska se on kaunis
Pieni jäätelökioski puiston nurkalle. Tunnelmallinen
Suihkulähde
Antin ahvenen läheisyys ja nauttia Nikolai jäätelökioskin antimista.
EOS
Puisto on Joensuun mittapuulla laaja, mutta ei niin laaja että sitä saa mielestäni järkevästi jaettua osa-alueisiin.
Lempipaikkani Vapaudenpuistossa on siis Vapaudenpuisto. Yksi alue ei nouse ylitse muiden.
suojatiet joita pitkin sieltä pääsee pois.
Penkillä istahtaminen. Pieni eväs, jäätelötauko nauttien auringosta, kukista
ja veden solinasta - voisi olla isompi suihkulähde.
Minulla ei ole siellä lempipaikkaa. Istutukset esim. ruusut ovat kesällä kauniita.
Keinut ovat ihania ja niillä on hyvä sijainti. Keinujen ulkomuotoa voisi parantaa vanhan ajan tyylisiksi.
Ei ole, koska en halua mennä sinne nykyisellään.
nurmikko ja/tai penkit

-

-

-

Antin ahven ja Vapauden patsas ympäristöineen sekä puiden varjostamat alueet. Lintujen pesäpuut kaupungin
keskustassa.
Keinut Torikadun vierellä, niitä voisi olla laajemmallakin puistossa.
Nurmikko / penkit ahvenpatsaan vieressä. Mukava ottaa jätski ja käydä istuksimaan! Keinot ovat myös kivat,
mutta aina täynnä.
se on kokonaisuus, vanhat puut ovat tärkeitä!
Antin ahven, vesielementti ja istutukset
Antin ahven, vesielementti tuo viihtyisyyttä.
Varjoisilla penkeillä mäntyjen suojassa ja kiikuissa.
Antti-patsaan penkit.
Antin Ahvenen ympäristö
Ehdottomasti nurmialueet puiden ja pensaiden välissä, joissa loikoilla ja kokoontua ystävien kanssa. Ne
tarjoavat kuumina kesäpäivinä varjoa ja myös näkösuojaa kaupungin hälinästä. Ilman vehreitä nurmiosuuksia,
pensaita ja puita puistosta tulisi pelkkä läpikulkureitti. Puiston penkeillä itse istun harvoin, yleensä vain silloin,
kun olen yksin.
Makedonian mäntyjen kohta, ihan mahtavat puut, luovat hienon tunnelman puistoon.
nurmikko alueet kaupungintalon puolella
Suojatiet jotka johtavat sieltä pois.
penkit suihkulähteen luona, koska vedenvirtaamaa on mukava katsella ja kuunnella
Se kohta, jossa kävellään kaupungintalolle päin kahden valtavan männyn alta.
Isot keinut
Karuselli
Heseä vastapäätä olen istunut piknikillä ja suunnannut katseeni puistoon. Vaikka puisto on keskellä keskustaa,
siellä on hyvä rauhoittua. Kaupungintalo näyttää puiston ansiosta arvokkaalta.
Puistonpenkki katse kohti toria
Puiden alla.
Niiden torinäkymän peittävien suurten mäntyjen alla. Ainutlaatuinen tunnelma, rauhan ja levollisuuden paikka.
Kalapatsaan viereiset penkit, joille paistaa aurinko.
En osaa määritellä lempipaikkaa
nurmikko ja patsaan ympäristö
Pienen altaan vieressä olevat penkit, altaan toisella puolella oleva nurmikko, parhaat paikat istuskeluun kesällä.
Penkki Antin ahvenen luona. Siitä näkee liikettä ympärillään ja torilla,mutta on oma rauha.
Nurmikot ja penkit. Niissä voi olla, rentoutua ja tavata porukalla.
Puiston lounaisosa, jossa on mukava istuskella keväällä ja kesällä vaikka piknikin merkeissä ja ihastella suuria
puita.
Poppeleiden alla.
Mukavan suojaisa paikka. Ai että.
Ei nyt erityistä lempipaikkaa.
Antin ahvenen luona.
Penkki, josta voi katsella muiden menemisiä.
Suihkulähde.
Luoteiskulman nurmikko koivujen ja ja poppelien välissä. Varjoisa nurmikko on loistava kesäiseen istuskeluun
ja esim. Pop-kadun aikaiset tapahtumat toimivat siellä loistavasti
Puiden varjo, sillä en pidä suorasta auringonpaisteesta.
Keinut istuskeluun (voisivat olla muuallakin sijoitettuna), penkit suihkulähteen lähellä ja nurmikko puiden
katveessa. Niissä on mukava viettää kesäpäiviä.
Antin ahven
Antin ahvenen luona on viihtyisää, mukavaa katsella torille, hyvä treffipaikka ja kiikut ovat kivat.

-
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Kiikut toria vasten. Kiva istua ja katsoa menoa.
nurtsi ja puut
Penkeillä, voi istua ja seurata muita ihmisiä.
Nurmialueet ja puiden alustat
Suihkulähde, keinut, leikkipuisto.
No se itse puisto.
Penkit mahdollisesti, mukava istuskella varsinkin kesällä.
Carlssonin vastaisen kulman puistikko. Siellä on mukava viettää aikaa ystävien kesken kesällä.
Kalasuihkulähde ja puiden juurella nurmikko
Koko puisto ja leikkipaikka. Varjoisat ja viileät lehtipuiden katveet.
Nurmi etelän puolen poppelien alla tai kaupungintalon puolella, koska siinä on rauhallista ja varjoisaa kuumana
kesäpäivänä. Lisäksi uusi jäätelökioski.
Istuskelen usein penkeillä, missä vain ympyrän laidalla.
Keinut
lasten karusellileikkipaikka, koska lapset tykkää
Puiston reunan keinut ja kioski. Keinut ovat kotoisat ja kioski valtavan suloinen yksityiskohta.
Viihdyn veden äärellä kauniita kukkia ihastellen.
Puisto on virkistyksen lähde.
Keskusaukio (aurinkoinen) penkkeineen, patsaineen ja ympäröivine puineen ja pensaineen (varjoa tarjolla).
antinahvenen ympäristö
Keinut puiston laidalla. Niissä on ihana istua kesällä ja syödä jätskiä. Keinuja voisi tosin olla puiston sisälläkin.
Säästä riippuen olen hakeutunut vapaisiin varjo- tai aurinkopaikkoihin. Lasten keidas Koskikadun varrella on
pienelle lapselle oikean kokoinen oma paikka. Puiston hieno eteläosa lienee lopullisesti menetetty, kun
Koskikadulle rakennetaan toriparkin bunkkeriaukko.
Tämä puiston osa tulee olemaan suunnittelijalle haasteellinen.
Nautin sen läpi kulmittain eri suunnista kulkiessa olipa vuodenaika mikä tahansa. Keskellä puistoa on hauska
istua puistonpenkillä lukea tai syödä eväitä ja katsella ihmisten kulkua.
Antin ahven. Se on muisto varhaislapsuudestani.
Penkit. Voi istuksia.
Istuskelua penkillä, patsaiden ja kukkien ihailu ja jos keinu on vapaa niin siinä keinahtelua.
Lempipaikka on tuoli Antin ahvenen lähettyvillä, koska siitä avautuu näkymä koko puistoon ja siellä oleviin
ihmisiin, puustoon ja kasvistoon ja ympäristöön sekä tietenkin kaupungintaloon, mutta myös torille ja
taidemuseoon.
Penkit puiden alla.
Pidän puiston puista ja niiden alla sijaitsevat penkit ovat lempipaikkojani puiden läheisyyden takia.
Torin puolella olevat tien reunessa sijaitsevat penkit
Suihkulähteen alue, koska siellä on valoisampaa, istumapaikkoja ja suihkulähde on kiva kun oli toimimassa.
kiikkus-penkit
Kukkaistutukset ovat kauniita, mutta eniten on tullut kulutettua niitä kiikkuja, jotka osoittavat torille päin.
Lempipaikkani on lähellä leikkikenttää yhden isohkon puun alla.
Vesialtaan äärellä. Tuolla paikalla näkee eniten ihmisiä liikkellä ja vesi on hyvä elementti.
Nurmikot koska siellä on mukava viettää aikaa ja hyvät penkit jossa voi istua ja keskustella ihmisten kanssa.
Mongolianvaahteroiden alla on kaunis siimes, ja lapsi tykkää kiipeillä niissä.
Vapauden patsaan aukiolla istuskelu. Keskellä puistoa ja siinä on kiva istuskella ja kasella kaupungin hyörinää.
Mikä tahansa istuimista, ehkä parhaita mahdollisimman lähellä Anttia ja ahventa.
Kiikut!!
Ei ole, puisto ei ole siinä asussa kuin sen pitäisi olla
Antin ahvenen tienee. Pikku evästely vedenplurinan äärellä tai pelkkä hengähtäminen.
Sembramäntyjen välissä.Aavistus metsän tunteesta.

-

Koko puisto on viihtyisä
penkit patsaan ympärillä, näkee puiston kauneuden
Jossain puiden varjostamalla penkillä. Auringonpaahteessa ei ole mukava eikä terveellistä istua.
Penkit
Puiston puut ja penkit, mikäli puusto on riittävän varjostavaa. Vihreys on keskustan alueella tärkeää kiviainesta
sisältävän toriaukion vastapainona.

8. Millaisia tapahtumia toivoisit, että puistossa järjestetään?
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Joen Yön kaltaisia tapahtumia - ei myyntikioskeja puiston reunoille eikä varsinkaan yleisövessaa
Kahvila, ulkoilmakonsertti (pieni), taidenäyttely, joogaa/tms. ryhmäliikuntaa.
0
Kuten tähän asti, myös hengellisiä tapahtumia voisi järjestää. Ulkoilmaelokuva?
Ehkä jotakin myyjäisiä: käsityöläisten ja paikallisten kauppiaiden herkkuja.
Livemusiikkia, ennemmin hieman vanhemman polven meininkiä: iskelmää, humppaa, jenkkaa jne. Saisi
ikäjakaumaa korjattua ja ehkä jopa spontaaneja tansseja!
Mahdollisimman paljon esim musiikkiin, ruokaan ja juomaan liittyviä juttuja.
Ei ehkä niinkään tapahtumia itse puistossa, mutta kaupunkitapahtumien aikaan puisto voisi toimia omana
teemaan painoittuvana alueenaan. Musiikkijutut eivät mielestäni toimi puistossa.
Sinne sopivat monenlaiset tapahtumat, pois jättäisin isoja lavarakennelmia vaativat puhepainotteiset jutut.
Tunnelmalliset ja intiimit ruokatapahtumat, kivat pienet myyntikopit, jotain etnistä, Joen yön osatapahtumat...
ihana ympäristö syksyn ja talven hämärissä tunnelmavaloisille myyjäisille.
Einmitään.
Jotain sopivaa koko perheelle.
Siellä tapahtuu jo kaikenmoista, se miulle riittää.
Konsertteja
Katusoittajia, myyntikojuja, puistojumppaa...jotain pientä.
Taidetapahtumia
Erikoisia ja monikulttuurisia
Jotain pienimuotoista, joka sopii puiston henkeen.
kirpputori, Joen yön tapahtumia
Ilmaisia yleisötapahtumia
En osaa sanoa
en osaa sanoa
hengellisiä
Konsertteja - akstista musiikkia ja muita pienimuotoisia taphtumia joita voisi seurata penkeiltä ja nurmikolta.
Musiikki-ja koko perheen tapahtumia. Pienikokoinen vanhaojen aikojen tapahtuma.
yhteislaulutilaisuuksia
Lapsille seikkailuratoja, voisiko jossain kohtaa olla turisteille joku photobox-idea, missä saisi ottaa kuvia,
joulumarkkinat, yhteisölliset tapahtumat.
Street food/ravintolapäivä, kirpputori, musiikkia + piknik
Kaikenlaisia. Myös hiljaista, matalankynnyksen toimintaa.
Muotinäytöksiä, tyylikkäitä iltajuhlia, puisto tapahtumien kautta tunnetuksi.
En osaa sanoa. Ei toivetta
Konsertteja, kirppis, katuravintoloita, ulkoilma elokuvia
Puistossa voisi pitää esimerkiksi laulutapahtumia ja eri järjestöjen info-pisteitä.
Hiljaisuutta vain, ehkä yksittäisiä rauhallisia solo-esiintyjiä.
Jumalan palveluksia ja grilli-iltoja.

-

-

-

-

-

Pilvenpolttoa ja jumalanpalveluksia.
Ei paljon tapahtumia. Hevoskyydin ja apinajunan lähtöpaikka on hyvä siinä. Jotain kuorolaulua ja torvisoittoa tai
kaupungin juhlia saa olla mutta ei markkinameininkiä.
Kaikki tapahtumat ovat tervetulleita.
Musiikkia ja markkinoita. Puisia kojuja, tyyliä, ei mitään pressuja.
Kilpailuja, musiikkitapahtumia.
Ei puistoihin tarvitse järjestää ohjelmaa
Improvisaatiotanssia
ei tarttee
Pienet musiikkitapahtumat silloin tällöin voisivat tuoda elävyyttä miljööseen.
Yhteislaulutilaisuuksia aamusta iltaan! Lasten piirustuskilpailuja. Vanhusten lautapelipäiviä.
Kansantanssiesityksiä: Motora. Itsenäisyysaiheisia teatteriesityksiä. Käsityönäytöksiä. Kansallispukunäytöksiä.
Historiallisia tapahtumia kuvaavia näytöksiä. Perinneruokapäivät.
Konsertteja
Lisää musiikkitapahtumia.
Musiikkitapahtumia, jotka eivät ole humalaisten pilaamia.
Päihtettömiä, nuorille aikuisille suunnattuja tapahtumia.
Maksuttomia kulttuuritapahtumia kaikenikäisille.
Arto Pippurin laulutapahtumat !!!!!
Hyvin pienimuotoisia konsertteja, piknik-juttuja, rentoja tapaamispaikkoja.
Valotaidetta, ryhmäliikuntaa, musiikkia.
Kaikenlaisia! Olisi ihana jos esim kesäisin siellä olisi vaikka pieniä kauniita kojuja!&#128522;
Musiikkiesityksiä
Ei oikeastaan mitään, ei ainakaan mitään yhteishoilotuksia.
Graffiti, räp, tanssi, sirkus, jooga, skeittaus, musiikkiesityksiä, "messut"
Jos puistossa olisi kahvila, sinne sopisivat pienet ulkoilmakonsertit Helsingin Espan lavan tyyliin. Konsertit
vaativat ehdottomasti järkevän istumajärjestelyn, koska tähän mennessä järjestetyt keikat ovat pakottaneet
seisoskelemaan hietikolla. Rytmipuisto on sopinut puistoon hyvin. Puistossa voisi järjestää myös esim.
katuruokatapahtumia ja erilaisten järjestöjen tapahtumia. Salsayhdistyksen salsaillat tms. tanssitapahtumat
voisivat sopia puistoon hyvin.
Elävää musiikkia! Ravintolapäivää! Tanssia, sirkusta, valotaidetta.
Katutanssijameja, erilaisia kulttuuritapahtumia. Lisäksi siellä voisi olla jätskikoju!
Joenyö ja muita mahdollisia ilta/yö-tapahtumia, tanssi ja ilmaisutapahtumia, konsertteja, picnic ja
pussikaljottelu-kauden alottajaiset. Lapsille myös vaikka mitä kivaa pientä tapahtumaa!
Pop up-ravintoloita/kahviloita
Pienempiä taidejuttuja esim. avoin mikki-tyylisiä
Vaikka joululauluhetki
Musiikkia, teatteria ja kaupunkijumppaa.
Voisiko jotain kojuja /myyntipisteitä olla joskus silläkin?
Ruokatapahtumia, lasten tapahtumia. Tanssi- ja musiikkiesityksiä.
Rokkiviikoilla siellä on hyvä meininki ja lakkiaiset kuuluvat sinne edelleenkin. Musiikki kuuluisi sinne muulloinkin
ja voisipa joskus olla klassisempaakin tarjolla...
Kulttuuritapahtumia.
Kesällä puistoon voisi houkutella myös lapsiperheitä. Siellä voisi olla pieniä käsintekemisen pajoja vaikka
kesäsunnuntaipäivisin. Vähä riittää. Joskus voisi olla vaikka paperilennokkien taittelua ja heittelyä, hulavanteen
pyörityksen opetusta,... Miten olisi sunnuntain puistopiknikit? Jäätelö- ja kahvikärryt kiertelemään myös
puistoon.
Pieniä konsertteja
Akustista musiikkiesitystä puheita taikuutta yms. ei äänentoistolla!!
Toriilavalla tapahtuu ja se kuuluu myös puistoon. Ei välttämättä mitää, jätetään rauhaan.
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Kahvia myytävänä. Tanssi- ja laulu esityksiä.
Pieniä musiikkiesityksiä (ei pelkkää iskelmää ja humppaa, torilavalla mummuille jo hyvä tarjonta, myyjäisiä,
teemalliset markkinat
Musiikkia.
Syksyisin valotaidetta, kesäisin jättäisin vapaaksi kaikista tapahtumista
Musiikkitapahtumia
ei mitään,koska puisto on parasta aivan olemiseen ja rauhoittumiseen.tapahtumapaikkoja on riittävästi muualla
kuin puistossa
Tapahtumia "vanhan ajan kaupunki" teemalla, kaikkien kaupunkilaisten piknik, pihapelipäivä (esim. petankki),
joulun ajan tapahtuma, esim. glögiä ja luistelurata, rusettiluistelu ystävänpäivän aikaan
en tarvitse sinne mitään tapahtumia välttämättä,nauttisin siellä edelleen puiden havinasta ja ihmisten
katselemisesta.Tapahtumat voivat olla vaikka joen läheisyydessä.
Musiikkia!
Ylioppilaiden kokoontuminen riittää. Joka tapauksessa ei kaupallisia tapahtumia.
Toripäiviä, kirpputoreja ja pieniä kulttuurillisia juhlapäiviä.
Musiikkitapahtumia, puistokonsertteja, yhteislaulutilaisuuksia ..
Arto Pippurin laulajaiset sinne.
Vaikkapa konsertteja.
siitä saa muut päättää...
Ei mitään. Ihmiset pitävät erilaisista tapahtumista ja itse pidän eniten rauhasta ja hiljaisuudesta. Torilla on jo
aivan tarpeeksi (= Liikaa) kaikenlaisia meluisia tapahtumia.
Talvellahan se on aika vaikeaa mutta kaipa ideoitsioita löytyy.
Kesäisin enemmän pienimuotoisia esityksiä eri taiteenaloilta.
Ihan vapaasti mitä vaan.
samat kuin ennenkin .esim ylioppilaiden,veteraanien ynnämuita,se on juhlavapaikka. torilavalle muut hulapalot.
Musiikkitapahtumia, teatteria, sunnuntaikirppiksiä jne.
Piknik tapahtumia, lasten jumppa/maalaushetkiä kesäisin, jos on pieni jääalue, lasten rusettiluistelu tai talvisin
aikuisille jää/lumiveistos kilpailuja
Ei mitään. Se voisi olla vaikka kännykkävapaata aluetta. Eikun signaalin blokkaajat käyttöön. Veden solinaa ja
ihmisten pulinaa. Mitään kännykään pölinää ei kaivata.
Musiikki -ja teatteri esityksiä!
Hevitapahtumia
Erilaisia maistelu tilaisuuksia
ruoka.
Erilaisia tapahtumia eri ikäisille jne., mutta joka päivä ei tarvitse olla tapahtumia.
Piknikejä, Siivouspäivän avoimian kirpputoreja nurmikolla
Mahdollisimman monipuolisia.
Sellaisia, joita siellä nytkin on ollut esimerkiksi kesällä. Liittyen musiikkiin ja kulttuuriin. Vapaudenpuistossa voisi
olla esimerkiksi open stage -tyyppisiä tapahtumia stand up-koomikoille, muusikoille ja miksei siellä voisi olla
myös luentoja liittyen esimerkiksi kansalaissotaan.
Avoimia, sellaisia jotka ovat osa elävää kaupunkikulttuuria, ei tarvitse välttämättä olla koko puiston täyttäviä
Kaikenlaisia esityksiä kesällä.
Mieluummin kuin tapahtumia, puisto kaipaisi jotain pysyvää, joka houkuttaisi ihmisiä. Jotain nyt Taitokorttelissa
sijaitsevaa voisi ehkä siirtää puiston puolelle, ja muutenkin puisto voitaisiin jotenkin kytkeä enemmän
Taitokorttelin toimintaan.
Musiikki, tanssikisat
Piknikkejä, taaperoiden konsertteja tai vaikka nukketeatteriesityksiä, sirkusta, järjestöpäiviä (,joissa voisi
tutustua matalan kynnyksen palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin eri yhdistyksissä tai myös samalla
teemalla liikuntapäiviä) ympäristötaidenäyttelyitä...
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Meditaatiota, joogaa, itämaista tanssia, rentoutumista, uskonnottomia juhlapäivänviettoja.
Esim. Ulkoilmaelokuva
Musiikki esityksiä.
Monenlaista tapahtumaa
Käytännössä kaikki käy, odotan avoimin mielin uusia ideoita.
Tapahtumien ei kuitenkaan tule estää puiston normaalia käyttöä jos se voidaan jotenkin välttää, eikä erityisen
kovaääninen musiikki mielestäni puistoon kuulu. Joen Yössä oli lähivuosina esiintyjä tai pari puistossa ja sitä en
kokenut mitenkään ongelmallisena, mutta paljon laajempaan/äänekkäämpään meininkiin ei kannata ryhtyä.
katetussa keskusalueessa voisi talvella järjestää markkinat ja
lämpimään aikaan konsertteja. koska alue olisi katettu ja ei mitään esiintymislavaa torille tarvittaisi. kaupunki
säästäisi siinäkin ainakin 800 000 euroa.
Pieniä musiiki tms esityksiä
En osaa sanoa.
Tapahtumia, jotka olisivat jotenkin yhteydessä esimerkiksi taitokorttelin yleiseen vanhahtavaan tyyliin. Ei
lastentapahtumia tai modernin tyylin tapahtumia.
Kaikki käy.
en osaa sanoa kaikki käy :)
Rantapuisto on hyvä tapahtuma.alue.
Joen Yö 2016 oli mukavasti laitettu puistoon.
Lisää musiikkia.
Ruoka- ja käsityötapahtumat sekä erilaisten paikallistuottajien markkinat tai muut olisivat kivoja. Rytmipuisto on
perinteenä must.
Lumiukon rakennuskilpailut tyyliin "Gilmoren tytöt" tai vastaavat toisivat kivaa yhteisöllisyyttä kaupunkiin!
Sellaiset puuttuvat melkein kokonaan. KAIKILLE avoimia tapahtumia!
mitä vain on tarvetta
Lasten tapahtumia, pikniktapahtumia, pienimuotoisia konsertteja
Pienimuotoisia musiikkiesityksiä voisi olla.
Joulumarkkinat nyt ainakin ja misei muitakin markkinatyyppisiä tapahtumia.
Kesäteatteri
Puistoblues
"Hyde Park"
Kulttuuritapahtumia yleisesti. Musiikkia, taidetta, mitä vaan!
En mitään.
Pienet puistofestarit
Teemailtoja, picnic-tilaisuuksia. Konsertteja yms.. Nyt: poliisin ratsioita
klassisia puistokonsertteja, pehmeää ryhmäliikuntaa (tai-chi tms)
Tunnelmalliset joulumarkkinat. Kesäisin puisto voisi olla täynää pieniä kauniita puisia kojuja (tyylillisesti kuin
Nikolain jäätelökioski).,
Katusoittoa
Hyvin on mennyt
Ihmisten spontaaneja "retkiä" perheineen ja / tai ystävineen vapaa-ajan viettoon
Esimerkiksi puistojumppaa
Nurmikot kävelykuntoon kaupunkilaisten ja vieraiden olohuoneeksi sekä pienimuotoiseksi tapahtumapaikaksi.
Ei puistossa tarvitse välttämättä järjestää mitään, pelkka hyvä puisto riittää.
mitä tahansa tapahtumia voisi järjestää puistossa sekä teatterin tiloissa
Jotain markkinantynkää voisi ulottaa puistoon torilta. Pieniä musiikkiesityksiä/muuta performanssia
Joulukuusi on ollut hyvä.
Mitä vain.
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Puisto voisi nimensä mukaisesti olla avoin ja vapaa kaikenlaisille tapahtumille.
Katuruokatapahtumia ja kevyttä akustista musisointia.
Muutenkin esim. kevyet hotdog -kojut ym. tekisi puistolle ihmeitä ja toisivat sinne urbaanimpaa henkeä!
Ei mitään erityisiä tapahtumia, niille on tilaa muuallakin.
Konsertteja ja ruokatelttoja.
Kulttuuritapahtumia, yhteisiä ryhmäliikunta/jooga tunteja.
Rentoja pienimuotoisia markkinoita tai konsertteja. Esim. Pop-katu on toiminut siellä erityisen hyvin.
Puisto ei vaadi mitään muita tapahtumia, kuin mitä kaupunkilaiset siellä itse järjestävät.
Musiikkitapahtumia, esim. paikalliset saavat tulla soittamaan.
Pieniä konsertteja
Puisto on aika pieni joten ei siellä tarvitse mitään isoja tapahtumia järjestää.
Ilosaarirokin aikaan on aina jotain musiikkia. Myös jotain taidetta voisi olla esillä.
Kaikenlaisia, mutta puistoa kunnioittavia, ei roskaavia!
Stand uo, konsertteja, pieni tapahtumalava.
Street Food tapahtumia. Talvisin voisi olla jotain lumiriehaa.
Ei mitään erityistoiveita.
Jos siellä on pakko jotain järjestää, niin jotain kevyttä. Ei mitään puistokaraokea.
Enemmän live-musiikkia, kenties jotain esittävää taidetta, myös lapsille ohjelmaa.
Koko perheen
Konsertteja petanque-kisoja koiranäyttelyitä jne
Tapahtumia on nyt juuri sopivasti. Se on ainoa hyvä puisto Joensuussa. Suuria tapahtumia voi järjestää
muualla. Pieniä tapahtumia kuten tanssi- ja musiikkiesityksiä voidaan siinä järjestää samaan tapaan kuin on
ollutkin esim. ilosaari ja popkatu, yms. tapahtumien yhteydessä. Puistoksi se on tarpeeksi intiimi tila tällaiselle!
Harvinaislaatuista!
Joululaulutapahtumia, näytelmäkierroksia (esim. Lappeenrannassa on ollut sellaisia kesäisin), pieniä
"markkinoita"...
Ei mitään tapahtumia, puiston tulisi olla tapahtuma vapaa alue, jossa voi rauhassa lukea ja katsella ympäristöä.
Esim. Enemmän musiikkia!
vilttikirppis, jotain pienimuitoista musajuttua, pop-up-ruokateltat
?
Vapaudenpuisto voisi olla tapahtumavapaa eli rauhoittumisen keidas.
Pienten musiikki- ja näytelmäryhmien esiintymisiä, kuten katusoittajat.
isänmaallisia ja tasokasta ohjelmaa
Musiikkitapahtumat ovat aina yhtä mukavia
En kaipaa "tapahtumia". Ne sopivat toreille ja aukioille. Puiston varustus ym. säilyy myös paremmassa
kunnossa ilman niitä. Sosiaalinen kontrolli on happeningeissä usein hukassa." Joukossa tyhmyys tiivistyy".
Turha syyttää tiivistä kasvillisuutta siitä! Päinvastoin tutkimukset osoittavat että mieli rauhoittuu luonnon
helmassa. Kasvillisuutta saa ja pitää puistossa olla.
Perhe piknik, petankkia, puistojumppaa, yhteislaulua, lasten ja nuoreten tapahtumia...
Esim. vappuaamun laulukuoron esiintyminen puistoon. Nykyisin liikenne erottaa yleisön esiintyjistä.
Matalankynnyksen kaupunkilaisten tapahtumia, eli alueen pitäisi olla helposti käytettävissä. Ei ehkäpä
massatapahtumien kokoontumispaikka.
En puistoon kaipaa ainakaan vaki tapahtumia, riittää toritapahtumat. Juuri siitä pidän että se on oma tilansa kun
tori on vieressä.
Monenlaisia tapahtumia kaikenikäisille.
En osaa sanoa.
Musiikki tai tanssi esityksiä. Pienois teatteriesityksiä.
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jokin ilmainen festivaali, jossa olisi joitakin suomalaisia artisteja/bändejä
Pop-up kioskeja (vaikka ravintolapäivinä), pienen budjetin kirppiksiä, puistokonsertteja, puistoelokuvia,
leikkimielisiä lumiukon rakennuskilpailuja, lumilyhtytalkoita, talvisia joulutoreja, rusettiluisteluita, naamiaisia,
kaikkea yhteisöllistä mukavaa! Tai vaikka paikallisten pienyrittäjien esittelypäivä. Jotain hyvää tekevää. Mutta
viikonloppuisin ehdottomasti. t. Aina arkisin töissä
Petangue rata olis aika kesäinen juttu.
Tykkään olla siellä vaikkei olisi tapahtumaakaan.
Kulttuuria laidasta laitaan.
Ei mitään koska se on hyvä ajanviettopaikka juuri tuollaisenaan.
Lastentapahtumia, miksipä ei esim. korkeushyppyä, kuten Tampereella viime kesänä! Oli hauska seurata,
vaikka en edes piittaa penkkiurheilusta.
Ei tarvitse olla tapahtumia. Voisi rauhoittaa oleskelualueeksi. Tori ja sen tapahtumat ovat ihan vieressä.
Kaikenlaisia laulavaisia. Virsistä ja kansakoulun laulukirjasta vaikka sitten hamaan rokkiin saakka, kunhan vain
puita ja istutuksia kohdellaan kunnioittavasti.
Valokarnevaaleja!
Pienimuotoisia oleskelualueita, esiintymispaikka pienille tapahtumille...
Tapahtumien osalta meininki on mainioo joensuussa, myös puiston osalta. Nurmikoitten tulee olla
käyttönurmikoita.
Vain pienimuotoisia,etteivät nurmikot tai istutukset kärsisi.
Ei siellä tarvitse paljoa järjestää. Tapahtumia varten on parempiakin paikkoja. Antaa puiston olla puisto.
Ei tarvitse mitään, kyllä niitä tapahtumapaikkoja on jo tarpeeksi täällä Joensuussa! rokin aikana sekä joen
yössä olevat pop up teltat ovat hyviä, mitä on ollut tähänkin asti
Kesällähän voisi pitää vaikka taidenäyttelyjä. Olisi hauskaa saada joskus vaikka jotain eksoottista musiikkia
kuuluviin sinne, tai muuten jotain taide-elämyksiä, joissa luodaan vaikka ambient-musiikilla kivoja tunnelmia.
Kuitenkin niin, että luonto ei siitä kulu eikä häiriydy.
Esim. Pieniä kesäkonsertteja.
Performansseja, viihdyttäviä katutaikureita, katutaiteiljoita yms. Mutta ei kerjäläisiä.

9. Mitä olet mieltä puiston kalusteista, valaistuksesta ja istutuksista? Vapaamuotoinen palaute.
Vastaajien määrä: 202
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penkit materiaalista, joka ei ole altis ilkivallalle, roska-astiat
isommiksi ja tyylikkäämmiksi, kukkapenkki patsaan ympärillä rajattava matalalla muurilla.Valaistusta lisää.
Kalusteet ovat hieman kulahtaneita ja tylsiä, valaistus on heikko ja huono, valaistuksen ei tarvitsisi olla vain
aluevalaistusta, mutta myös kohdevalaistusta
Valaistusta voisi olla lisää. Kalusteryhmiä ehkä enemmän? Kukkia lisää :)
Penkit uusittava moderneimmiksi + muutama korkeampi penkki. Istutuksia voisi parantaa,vähän köyhän
näköisiä olivat. Useampi ja suurempi roskapönttö tarpeen.
Hienoja
Penkkejä voisi olla lisää, kausi-istutuksia myös.
Lisää vihreyttä.
Penkkejä voisi uusia.
Ehdotan ottaa esimerkkiä esim. Kuopion Snellmanin puistosta, sitä tyyliä, toki Joensuun puisto on kooltaan
pienempi. Mutta kuitenkin: selkeitä kauniita linjoja ja tosiaan se pusikkoisuus ja epämääräisyys kasvillisuuden
osalta pois.
hyvät
Valaistusta kaipaisin lisää. Penkit on myös ehkä hieman hupsusti ringissä, voisiko osassa olla pöytä
integroituna tai sitten 2 penkkiä ja pöytä yhdistelmiä, jolloin esim. läheisestä leikkipuistosta voisi tulla vapauden
puistoon välipalalle? Istutukset ovat kauniita ja tarpeellisia keskustan viihtyvyyttä lisäämään.
Penkit voisi ehkä uudistaa kokonaan.
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Talvella olisi hienoa, jos suihkulähteen tilalle tulisi jotain muuta katseenkiinnittäjää.
Puiston laitamien kiikut ovat tosi kivat, ehkä niitä voisi olla myös peremmällä puistossa. Istumapaikkoja saa olla
reilusti, ehkä myös pienempiä kuin nykyiset perinteiset puistonpenkit. Kenties myös pari pöytäryhmää, joissa
evästellä? Valaistus lienee ihan ok, sillä kirkastahan sitä turvallisuuden nimissä pitää olla, vaikka
tunnelmallisuus olisi muuten hurmaavaa. Istutukset ovat aina kauniita, suihkulähteen ympäristö on graafisella
tavalla siisti. Ehkä siisteyden sijaan voisikin ajatella puutarhamaista rönsyilyä.
Valaitusta lisää.
En muista nähneeni siellä kukkia. Puut kyllä ovat jääneet mieleen. Jostain syystä en ole valaistukseen
kiinnittänyt huomiota, joten sitä voisi luultavasti parantaa. Kalusteet eivät myöskään ole jääneet mieleen
mitenkään mukavina. Muistelen, että penkit eivät olet kovin miellyttävät istua. Jos jostain kohtaa poistetaan
istutuksia, niin se olisi juuri kaupungintalon edustalta, jotta sinne on parempi näkymä itse puistosta. Itse
muuttaisin puistoa ja kaupungintalon ympäristä jatkumoksi. Nyt ne ovat jotenkin erillisiä.
Kaikki ovat hyviä.
Istutukset ovat komeita.
Isot vanhat puut ovat puiston tärkein osa. Muita istutuksia on ollut vähemmän, mutta riitävästi.
En ole tarkemmin ajatellut niitä
Voisi uudistaa/maalata/kehittää. Vähän parannella. Kaunis puisto on jo nyt, mutta pientä hienosäätöä voi aina
tehdä :).
Istutukset liian vaatimattomia ja yksipuolisia. Sipulikukkien kevätaspekti unohdettu tyystin (kts. ylempänä).
Istuksilla enemmän väriä pitkin kesää ja syksyä.
keinuja lisää
Ihan hyvin hoidettu mielestäni.
Kesällä istutukset todella kivoja etenkin vapaudenpatsaan hmpärillä
iha jees
Mielestäni puisto on miellyttävän puoliavoin. Mitään erityistä ei tule mieleen. Ehkä istutuksia voisi ryhmitellä
uudelleen niin että niitä ei voisi käyttää piileskelyyn. Missään tapauksessa ei mitään laatoituksia. Joulukuusena
voisi käyttää puistossa kasvavaa kuusta niin ei tarvitsisi joka vuosi rahdata uutta.
Kalusteet eli penkit voisi uusia ja valaistusta parantaa turvallisuudenkin vuoksi
Kaikki on kohdallaan.
Kts. kohta 6.
Istutukset ovat olleet kauniita vaikkakin aika perinteiselläväripaletilla toteutettuja (sininen/punainen/keltainen).
Voisiko joku kesä toteuttaa istutukset modernimmalla tavalla? Värejä saa istutuksissa aina olla!
Loikoilumahdollisuus olisi mukava. Erilaisia istuimia, ei pelkkiä penkkejä. Seisomapöytiä. Pieniä
sateensuojia/katoksia joiden alla voi hetken viihtyä myös sateisena päivänä.
Uudistuksessa pitäisi korostaa designiä. Tyylikkäät katuvalot ja penkit, linjakkaan tyylikästä muotoilua. Esim.
Katuvalaistuksen tyylikkyys tekee paljon. Esim. Jos torin laidalla olevat kaameat tolpat vaihtaisi esim. Upeisiin,
mustiin valaisimiin, koko keskustan ilme jo kohenisi puistosta puhumattakaan!
Hieman paremmat valot voisi olla
Kukkaistutukset hyvät ja keinut. Penkkejä vähän lisää. Vanhat isot puut pois, tilalle pensaita ja pienempiä puita
Valaistusta voisi lisätä ja talvisin mahdolliset pysyvät valotaideteokset olisivat upeita. Puistosta voisi kaataa
muutaman puun ja tilalle tehdä uusia istutuksia. Jo olemassa olevat istutukset ovat oikein hienoja.
ps. Kalusteista haluaisin mainita keinutuolit, joiden asentamista odottelen aina innolla keväisin. Toivoisin, että
niitä olisi laajemminkin käytössä ympäri Joensuuta.
Lisää penkkejä, vähemmän pönötystä.
Leikkipaikka ja etenkin jätelaatikot maisemoitava piiloon,
ja myös katumelua vaimennettava.
Valaistus voisi olla luonnonvaloa jäljittelevää. Kirkasvalolamput missä tahansa kaupungilla olisi aika mahtava
ajatus.
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Joutaa polttaa, koska moskeija.
Uudet tilalle.
Kalusteet ovat tosi huonot, valaistukseen myös nätimmät lamput ja ehkäpä jotain extraakin. istutukset ovat
kauniit, kiitos niistä.
Kaikki vaikuttaa asialliselta.
liikaa puskaa. Penkit on jees
Voisivat olla pirtemmän värisiä. Kaipaa yleisesti enemmän väriä ja piristystä.
Penkkejä lisää
Hyvät
Puistossa kannattaa säilyttää/lisätä keinuvaa puistonpenkkejä. Piknik-pöytiä voisi olla. Valaistusta voisi myös
lisätä. Puisto on pimeutensä vuoksi hieman pelottava paikka kulkea pimeällä.
Kesäisin laitetut istutukset ovat piristäneet ja värittäneet paikkaa kummasti! Puut ja pensaat antavat mukavasti
suojaa ja eristävät ympärillä olevasta liikenteestä. Talvisaikaan suuri joulukuusi luo keskustaan valoa ja
kauneutta.
Liian vähän kaikkea.
Ne ovat hyvin hoidetut ja kauniit. Vielä voisi olla enemmän.
Valaistusta voisi myös parantaa penkkien lisäksi
Pitäisi uusia mieluiten kaikki.
Kalusteet ovat vanhoja, ja tummat penkit kuumenevat liikaa auringonpaisteessa. Parempi valaistus lisäisi
turvallisuudentunnetta pimeään aikaan. Istutuksissa haliaisin nähdä enemmän väriä ja persoonallisuutta.
Penkit voisi uusia, enemmän pöytiä.
Niitä ei ole. Hyvä jos tulisi.
Keinut mukavia, erilaisia istuinryhmiä, kukkivia pensaita ja ruusuja. Ei liian moderneja valaisimia vaan esim.
Talli-lyhtyjen tyyppisiä. Lukupaikkoja.
istutukset ovat kauniita. valaistusta saisi ehkä olla enemmän.
Penkit ovat epämukavat
Penkit ovat hiukan kehnot, mutta keinut ovat mukavat. Valaistus on vähän tylsää, puita voisi koristella tai laittaa
jotkut mielenkiintoisemmat lyhtypylväät. Kesäisin kukkaistutukset ovat kauniita. Nurmikkoa voisi vähän
elävöittää ja puita siistiä.
Uusiksi vaan kaikki!!
istutuksia voisi olla muutama lisää, mutta muuten puisto on visuaalisesti miellyttävä
Istutuksia lisää, kalusteet ja valaistus on ok.
Tarvitaan hyvää laatoitusta ja vaikka kivipaaseja skeitattavaksi. Enemmän valoja ja istutuksia.
Penkit ovat varsinkin kesäisin aina täynnä. Valaistus on ollut ihan riittävä. Ranta- ja Koskikadun puolen
pusikoita voisi avata. Puusto säilytettävä!
Kaikki kunnossa.
Valaistus melko huono, kalusteet myös melko huonot, istutukset hyviä, niitä vaan lisää!
Valaistuksen värivalot iltaisin on mahtavat. Rikkonaisia penkkejä voisi korjata. Istutukset on aina tosi kauniit.
Keinuja lisää, erilaisia
Ok, penkkejä voisi lisätä.
Kalusteet ja istutukset ok.
Vanhentuneet.
Kalusteet pääosin riittävät. Penkkejä voisi olla lisää. Istutukset ok. Valoista en osaa sanoa
Lisää puita,pensaita ja vihreyttä.
Keinut ovat olleet erityisen kivoja. Mutta muutkin penkit ovat "kuluneet käytössämme".
Pieniä pöytäryhmiä lisää.
Valaistus voisi olla hämäryyden mukaan säätäytyvä kalusteet puuta/rautaa ei mitään muovia.
Isot keinut puiston laidallamovat kivat, penkit ovat mukavat ja istutukset kauniit. Leikkipuisto lapsille voisi olla
suurempikin

-
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Istutukset, valaistus ja kalusteet ovat hyvät. Olen tyytyväinen.
Penkit ei kovin mukavat, illalla ei huvita pimeällä kulkea puiston kautta koska on huonohko valaistus ja juopot
viihtyy. Voisiko pimeällä kaudella puita valaista jotenkin näyttävästi? kohdevaloilla tai lämpimillä valoketjuilla.
Kesäkukat aina olleet nätit. Antin ahven kaipaisi jotain uutta, ei siinä vettäkään juuri kulje.
Kalusteita saisi uusia, lisätä. Istutukset kauniit. Valoa lisää.
Penkit voisi olla paremmat, keinuja voisi lisätä muutaman puiston sisälle.. istutukset ovat upeita.
Valaistusta syksylle ja talveen
Istutukset kauniita, samoin penkit. Puiston kaikkinensa pilaa puliukot, ei tee mieli olla puistossa sen vuoksi.
Keinut ovat kivoja, viihtyisyyteen voisi panostaa. Etenkin syksyllä/talvella tyylikkäällä valaistuksella voisi
korostaa kauniita puita.
ihan hyvät ja riittävät
Kalusteita voisi siistiä ja uusia, valaistus paremmaksi ja viihtyisämmäksi
kesäistutuksilla saisi nykyistä näyttävämmän ilmeen aikaan-hiukan mielikuvitusta kukkavalintoihin niin ilme sillä
jo piristyisi.Esimerkkiä voisi katsoa entisaikojen kartanoiden puutarhoista.Penkkien ei tarvitsisi olla niin
``ringissä``voisivat olla sijoiteltuina niin että niistä näkisi erilaisiin näkymiin puistossa,penkit itsessään
ok.Roskikset voisi olla erilailla sijoitettuina ja kauniimmat.Vanhoihin poppeleihin kohdistettuna erikoisvalaistus
olisi kaunnista katseltavaa.
Ehkä vähän valaistusta lisää!
Tyylikästä, yksinkertaista, vanha vanhana ja uusi uutena, ei pikkusievää muka-vanhaa.
Istutukset ovat tylsiä ja pieniä myös penkkejä liian vähän.
Istutukset ovat kauniita ja hyvin hoidettuja. Penkit ovat lintujen jätöksissä ja myös ihmisten!
Vanhentuneita. Valaistus tulee modernisoida.
Valaistuksen tulee olla ympärivuotista siten, että myös pimeällä ajalla (useita kuukausia) puisto on viihtyisä.
Mikäli puita puistoon jää, tulkoon ne erikseen valaistuksi.
Puiston laidassa hiljalleen ränsistyvä Taitokortteli-rakennus on purettava. Rakennus on pahoin homehtunut.
Haju tarttuu vaatteisiin. Kahvila vanhanaikainen.
Maalaisromanttinen, nikkarityylinen rakennustyyli ei sovi kaupunkiin. Joensuun keskustaa on kehitettävä
urbaanimmaksi.
Kovat arvot kunniaan! Joensuun kaupungin keskustaa ei tule kehittää ns. vaihtoehtosuuntaan. Komeutta lisää.

-
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On merkille pantavaa, että Kuopiossa on syystä tai toisesta ollut "kaupunkikulttuuria" jo kauan. Kuopiossa tämä
tiedostetaan, ja kaupungin keskustan kehittämiselle on annettu sille kuuluva arvo. Ja taloudellinen tuki.
kalusteet uusiksi kuten jo totesin, valaistusta voi aina lisätä eipä muuta tähän.
Ne ovat ok. Istutukset patsaan ympärillä ovat aina olleet kauniita. Myös ympäröivät isot havupuut.
Kalusteet aika kälyisiä, erilaisia "valojuttuja" saa olla enemmän, istutuset aika mukavat.
Ei sinne katuvaloja tarvita jos sitä perätään.
kiikut, penkit, kukkaistutukset ihania. valaistusta sais olla enempi.kohdevaloja lisää. KIITOS JO ETUKÄTEEN
KUN ON SUUNNITELMISSA.
ihan hyvät. Kiikkuja voisi olla enemmän. Ne on hauskoja. Ehkä jonkunlaisia pöytiäkin voisi olla penkkien
yhteydessä.
Tällä hetkellä liian varjoista, kolkkoa ja kylmää
Valoa mahdollismman paljon luonnolista ja sähkövaloa.
Talvella voisi olla valaistuja jäätaideteoksia vaikka muovista tehtyinä.
Penkkejä ja keinuja. Istutukset matalia. Näkymä kaikkiin suuntiin pitää säilyttää.
Pidän kovasti suihkulähteistä, puista, istutuksista, nurmikoista ja penkeistä! Vapaudenpuiston puita ja
pensaita voisi koristella erilaisilla valoilla ja koristeilla.

-
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Just hyvä
Voisi olla enemmän pusikoita ja sermejä
Valaistuksen tulisi olla moderni ja kattaa kohtuullisella teholla koko puisto, nurkasta nurkkaan. Led-tekniikalla
luulisin olevan toteutettavissa luokseen kutsuva valaistus pimeää aikaa varten. Hämärät/pimeät puistot
kuuluvat menneille vuosisadoille.
Kalusteet ovat toimivat, mutta toki voisi uudistaa, valaistus ok, mutta syksyllä tunnelmavaloistusta lisää,
istutukset aika samanlaiset joka vuosi, jotain uutta voisi kokeilla ainakin jossakin osassa puistoa.
Istutukset aika tylsiä, leveät puistokäytävät ankeita. Käytäviä voisi kaventaa ja lisätä monimuotoisempia
istutuksia.
Pensaita saisi istuttaa lisää, kunhan vanhoja puita ei poisteta.
Kalusteissa on yllättävän mukava istua, jollain tapaa haluaisin säilytettävän sellaista vanhan ajan tyyliä mitä on
alettu tuoda Vesikioskissa ja Nikolai jäätelökioskissa. Pienkasvustoa voisi kyllä fiksailla, voi olla liian puskaista.
Mutta isoimpiin puihin tai mäntyihin en koskisi.
Voi olla historiallisempaa ilmettä mm. valaisimIssa ja penkeissä. Jos kivetystä käytetään, se voisi olla
nupukiveä.
Mikäpä niissä. Kalusteet ovat ihan riittävät, mutta niiden nykyiset käyttäjät tässä häiritsevät. Valaistus on näillä
leveysasteilla luonnostaan hyvä sen ajan vuotta, jolloin puistossa muuten voi viettää aikaa, mutta puistoa
uusittaessa olisi kyllä hyvä huolehtia siitä, että puisto pysyy nimenomaan TASAISEN hyvin valaistuna myös
keväisin ja syksyisin. Ei siis valojen keskittämistä johonkin. En väitä etteikö asia nyt olisi likimain kunnossa,
mutta tältä osin en toivoisi tilanteen huononevan. Tasaisesti valaistu puisto olisi paitsi käytettävyydeltään
parempi, myös isokokoisemman näköinen ja siten keskustamaisemaa kohentava.
Ihab ok
Valaistus voisi olla tunnelmallinen, mutta luoda turvallista ilmapiiriä. Istutuksiin toivoisin näyttäviä yksityiskohtia
ja kauniita kokonaisuuksia (esim. kirsikkapuut, vaahterat..) Kalusteissa haluaisin nähdä enemmän
veistosmaisia puukalusteita, paikallisilta valmistajilta ja nimenomaan luonnonmateriaaleista.
Lisää kerroksellisuutta ja rehevyyttä istutuksiin !
Katso kohta 3.
Kalusteet tulee uusia, tätä edelliset penkit ja keinut olivat aivan toista luokkaa mitä nämä nykyiset.
Istutukset matalammaksi.
Kalusteet voisi uusia, valaistus on aikalailla kohdillaan, istutukset ovat mukavan näköiset
Penkkejä voisi huoltaa/uusia (maali rispaantuu, laudat vinksallaan), ja aiemmin mainittuja tuhkakuppeja olisi
hyvä lisätä (muuallekkin kuin puistoon, siltä varalta että tätä kautta viesti leviää muualle. En haluaisi roskata,
mutta tuhkakuppeja ei tosiaan pahemmin ole tarjolla keskustassa. Tai lähialueella muutenkaan.)
Muuten viihtyvyys on mielestäni hyvä. Patsaat ovat vanhoja tuttuja, istutukset joka kesä varsin tyylikkäitä.
liikaa valoja. kaupunki voisi säästää sammuttamalla katuvalaistuksen yöksi kuten muissakin joensuun
pikkutaajamissa. kapakoissa kävijät hankkikoot otsalamput. taksien katolla on valot joten löytyy muutenkin.
kalusteet joutaa pois. viimeksi kun etsiskelin vappupäivänä istuma paikkaa ainoat vapaat penkit olivat
oksennuksen peitossa.istutukset maksaa ja ne voisi korvata muovikukilla
Kaikkea voisi olla runsaammin .
Kalusteista en osaa sanoa. Kesän istutuksia olen jo kehunut aiemmissa kysymyksissä.
Tärkein pointtini on että kaupungintalon peittävät männyt tulee kaataa.
valaistus on liian kankea ja värimaailma valoissa ei ole raikas. Keinuja ja penkkejä pitäisi muuttaa
vanhahtavampaan ja koristeellisempaan tyyliin. Istutuksista voisi tehdä yhtenäisen ja kauniin teeman.
Kaupungille ehdotus: kalusteet voisi tilata paikallisilta puuartesaaneilta tai projektina artesaaniopiskelijoilta.
Näin tuetaan paikallisia taitajia ja elinkeinoja.
Menettelee, mutta paljon parempiakin voisivat olla.
penkit vois uusia mut muuten istutukset ym on ihan hyvät c:
Penkkejä voi lisätä ja uusia
Puut voisi valaista loppukesän ja syksyn aikaan sopivilla kohdelampuilla.
Ehkä enemmän valaistusta.
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Olen melko tyytyväinen. Valaistusta voisi ehkä lisätä hieman pimeimpiin nurkkiin.
kaikkea tuota voidaan kehittää tarpeiden mukaan.
Hyvin hoidossa
Kalusteet, valaistus ja istutukset ovat tavanomaisia, tylsiä ja yllätyksettömiä.
Kalusteet ovat kauniit, vanhanaikaisuus on tässä valtti. Ne voisi maalata, mutta uusiakin voi, jos ei laiteta
rumaa, liian modernia. Istutukset ovat ok. Valaistus uusiksi ja myös suihkulähteelle kunnon valaistus.
Toivon, että asukkaiden mielipiteitä tällä kertaa kuunnellaan.
Aiemmin näissä luontokohteiden ns. kehittämisissä näin ei ole tehty.
Kiitos, että sain antaa palautetta.
Kts. Edellä, uusimisen tarpeessa kaikki.
Rakentamisvaihe:
Toriparkin rakentamisen aikana paikalla on monttu.Melu-ym haittojen vuoksi olisi
Vapaudenpuiston toiminnat siirrettävä joen rantaan Kaupungintalon ja sataman väliin.
Toteutusvaiheessa voisi olla hyvä noudattaa alkuperäisiä rakennussuunnitelmia.
Valaistus tietenkin suunniteltava toimintojen mukaan.
Muunneltavaksi esim. väritykeillä .
Kts. edellä.
Pimeällä valaistus voisi olla parempi. Istutukset kesäisin hienot, mutta vaihtelua voisi olla vuosittain.
Nurmikkoa voisi olla enemmän, myös istuinpaikat ovat kovin täynnä aurinkoisella säällä. Pienet
pöydät/laskutasot penkkien yhteydessä eivät olisi huono idea ollenkaan.
Kalusteet ja istutukset ovat aika mielikuvituksettomia.
Kalusteet kulahtaneita, onko edes valaistusta? Istutukset rantakadun puolella villiintyneet.
Valaistus voisi olla parempi. Puutarhakeinuja voisi olla useampia.
Penkit voisi uusia. Myös penkit ovat puistossa tärkeitä.
Ehkä penkit kaipaisivat puhdistusta useammin. Valaistus toimii lumen aikaan, mutta syksyllä se on vähän
synkähkö.
Kauniita istutuksia, upea vesielementti. Tarpeeksi penkkejä. Oikein hyvät kalusteet.
Puolestani vapaat kädet, jos homma ei heti onnistu, niin helppohan ne on uusia. Nuoria kuitenkin ideoimaan
asiaa.
Ks. kohta 6.
Puistossa on kauniita istutuksia! Penkit voisi uusia ja valaistusta kohdentaa tunnelman parantamiseksi.
istutukset voisivat olla kokeellisempia, valaistus on jokseenkin hämärä, puiston penkkejä voisi olla enemmän
Penkit ovat ok, puskia voisi olla jonkin verran lisää, myös muuta puu ja kukkia. Valaistus on jo melko kattava,
voisihan sitäkin hieman lisätä.
Kalusteet pidettävä hyvässä kunnossa.
Liian vähän kalusteita ja valaistusta
Suuret poppelit ovat mielestäni todella vaikuttavia. Vaikka Noljakassa on yksi suuri mänty ja koivu ja
Hukanhaudassa yksi suuri kaksihaarainen poppeli, ovat Vapaudenpuiston suuret poppelit kaupungin keskellä
todellakin asia joka mielestäni on tärkeä osa Joensuuta. Hakkuuaraiskioita ja pienipuustoista talousmetsäähän
Pohjois-Karjalassa riittää, suuria puita taas on hyvin vähän!
Valaistus on toimiva. Liika puiden harventaminen tekee puistosta turhan avonaisen ja raivatun.
Kalusteita tulisi muokata sosiaalista ulottuvuutta kohentavaksi.

-

Istutukset tulisi myös poistaa nykyisistä betoniruukuista ja kehittää niille jonkinnäköistä esteettisempää alustaa.
Mielestäni on ihan ok.
Puita voisi pimeällä valaista valotaideteoksilla.
Oikein mainiot.
Kalusteita voisi olla enemmän, puisto on öisin pimeä. Istutukset mitättömät, jää varjoon monelle muulle
kaupungille. Kaupungintalon edustalla sijaitsevana saattaisin itse panostaa näyttäviin ja tyylikkäisiin istutuksiin.
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Kalusteet ovat toimineet hyvin. Kukkaistutus sopii huonosti vapauden patsaan ympärille. Historialliseen
puistoon toivoisi mieluummin pensasasetelmia. Esim. Vuorimäntyjä ja alppiruusuja ja niiden eteen
istumapaikkoja. Nykyisellään puisto on kuitenkin toimiva, hieno ja arvokkas. Keskustan suurimmat poppelit on
ehdottomasti säilytettävä, sillä ilman niitä historiallinen tuntu on menetetty.
Suhteellisen hyvät kalusteet, saa olla enemmän tai erilailla sijoitettuna, valaistus iltaisin hämärä ja
ydinkeskustassa saisi olla kirkkaampi (muuten en kannata lajistoa ajatellen). Istutukset ovat olleet kauniita,
puskia vähentäisin esim. mielestäni puistoa ei tarvitse rajata juuri puskilla (näköesteet pois, saattaa vähentää
juopottelua).
Toivoisin, että suunnittelussa kunnioitettaisiin puustoa ja sitä pyrittäisiin säästämään. Puistojen viihtyvyyden
kannalta puuston säilyttäminen on oleellista, lisäksi vanhat puistopuut ovat tärkeitä pienemmälle lajistolle
(jäkälät, hyönteiset).
Valaistus voisi olla samaa kuin tulevassa Ilosaaressa, kalusteita ja istutuksia lisää
Kukkaistutuksia enempi, ei pensasryhmiä ja niistä tehtyjä "looseja", ne vie näkymiä. Isot puut ovat upeita ja
tulisivat paremmin esille kun ei olisikaan muita, ne ovat kuin jätti patsaita. Kiveyksiä ja kivireunuksia enempi.
Isoja valokuvatauluja voisi olla, ne näyttäisi miltä kaupunki näytti aikoinaan eri puolilta puistoa katseltuna (siis
kaupungille päin esim. Sokokselle, torille päin) tai vaikkapa ilmakuvia, puisto tapahtumia.
Valaistusta enemmän ja mielikuvitusta miten ne laitetaan, ainakin isot, vanhat puut ansaitsevat esilletulon.
Leikkipuisto pysyköön pienenä ja "vanhanaikaisena" pistäytymispaikkana.
Aika siisti ja toimiva kokonaisuus.
ihan ok. penkit vähän kärsineet. torinpuoleiset riippukeinot tosi kivoja, niissä on tullut nautittua monet jäätelöt ja
torimansikat kesäisin. Valaistusta voisi olla varsinkin talvella enemmän
Kesäistutukset ok, mutta teatterille päin mennessä parannettavaa istutuksissa. Kalusteet ja valaistus ok.
Valoa lisää jne
Ihan kivat ovat. Penkkejä voisi olla enemmän ja vaikka joku keinu.
Istutukset ovat olleet kivoja, muu kasvillisuus ja puut olisi säilytettävä. Penkkejä voitaisiin uusia, osa vähän rikki.
Jotakin tunnelmavaloja/spotteja voisi vaikka lisätä.
Valaistusta ja kalusteita voisi modernisoida.
Kts edellä.
Kuten edellä mainitsin, penkit kaipaavat päivitystä. Valaistuksessa en ole huomannut puutteita. Istutuksien
ylläpito voisi olla parempaa (ymmärrettävästi resurssit rajalliset mutta niiden rajoissa). Kaupunki voisi istuttaa
puutarhakasvien sijaan esimerkiksi kotimaisia niittykasveja. Toki nämä eivät ole aivan yhtä näyttäviä kuin
monet puutarhaperennat, mutta varmasti monelle Joensuulaiselle positiivisia muistoja/mielleyhtymiä herättäviä,
sekä vähemmän hoitoa vaativia. Ja samalla turvattaisiin näiden lajien säilymistä.
Lisää valaistusta, Kari Kola voisi suunnitella kovat valot paikalliseen makuun!
Puuta voisi käyttää enemmän
Kalusteita on sopivasti. Hiekkapintaiset polut ovat parhaat tälle puistolle. ASianmukainen huolto ja korjaus
riittävät. Ehkä muutamia penkkejä voisi lisätä.
Lisäistutuksia ei tarvita. Suuret puut, hiekalla olevat polut ja nurmikko ovat juuri parasta puistossa.

-

Muut saavat olla kateellisia tällaisesta puistosta. Älkää nyt pilatko tätä millään helsinkiläisten humputuksilla niitä vaan vituttaa kun niillä ei ole tällaista puistoa keskellä kaupunkia, jossa olisi niin komeita poppeleita!
Kukkia tai kukkivia pensaita voisi olla enemmänkin, esim. keinujen takana. Onkos puistossa ollut
kaamosaikaan "joulu"valoja...? Jos ei niin voisi olla. Muuten valaistus on tuntunut ihan riittävältä.
Penkit ovat olleet tähän saakka riittäviä, valaistus aivan hyvä ja kukkaistutukset joka kesä kauniita.
MÄNNYT ON ISTUTETTU JO VUOSIKYMMENIÄ SITTEN, NIIDEN ON SAATAVA OLLA PAIKALLAAN.
JOENSUULAISET OVAT KYLLÄ VANDAALEITA, JOS VANHAT MÄNNYT KAADETAAN. JOS PUISTO =
JOENSUU, NIIN PUISTO = MÄNNYT.

-
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Valaistusta voisi kehittää esim puita ym valaisemalla.
Patsaan ympäristön istutukset laadukkaat ja pidetty hyvässä kunnossa! Vähän myöhään ehkä viime keväävä
tulivat. Mutta siistinä pidetty puisto - pojot pulien seassa siivoajille!!!
Valaistuksella saa luotua tunnelmaa ja nostettua esiin haluttuja asioita.
Kalusteet ovat ok. Kuitenkin istumapaikkoja voisi olla vielä enemmän. Varsinkin kauniilla säällä kesällä ei löydy
vapaata paikkaa.
Harmillisesti juopuneet vievät ison osan paikoista ja heidän lähelleen ei mielellään mene varsinkaan lasten
kanssa.
Puut ja pensaat suodattavat liikenteen päästöjä ja melua, mikä on tärkeää. Peucet ja sembrat pois peittämästä
arvokasta arkkitehtuuria.
penkkejä lisää,samoinvalaistusta.Matalia puita ja pensaita.
voisiko olla samanlaista jouluvalaistusta kuin kävelykadulla?
Näitä voisi uusia tarpeen mukaan. Tähän mennessä kukkaistutukset kesäisin ovat olleet aina todella hienoja.
Uutta kalustusta tarvitaan - ergonomisia penkkejä ym. erikokoisille ja -ikäisille kaupunkilaisille, vammaisia
unohtamatta. Kuvien istuma/hengailupaikat eivät vakuuta, edustavat eri tyyliä kuin ympäristö patsaineen.
Rantakadun puoleiset istutukset ovat ihania katukiveyksen pehmentäjiä.
Jätän vastaamatta kohtaan 10. Olen yrittänyt omien mieltymysteni lisäksi tuoda esille eri-ikäisten tarpeita.
Oho, ei lähtenyt!!! Pitää siis laittaa kruksi johonkin!
Kerkesin jo vastustaa moderneja ritilätasoja ja peukuttaa mm. puunympärillä olevia pyöreitä penkkejä. Niitä
pienempinä versioina on vanhoissakin puutarhoissa. Isompina versioina niihin mahtuu reilusti istujia ja ne
kutsuvat viihtymään.
Istutuksia tulee hoitaa paremmin kuin nyt on tehty.
Penkit ovat melko ankeita ja kaipaavat ehostusta. Valaistusta en tarkemmin ole kiinnittänyt huomiota kun
harvemmin pimeällä käyn. Istutukset kauniita. Ehkä kivinen ja rautainen kalustus sopisi niin kaupungintalon
kuin patsaidenkin henkeen ja mielestäni melko jykevätkin ratkaisut kun kaupungintalo on kuitenkin noin
massiivinen rakennus.
Kalusteita tulisi uusia, valaistusta lisätä ja parantaa ja istutuksia ryhdistää. Istutukset voisi sijoitella polkujen
varteen vuoropuhelemaan puiden kanssa. Istutuksia voisi olla myös polkujen päissä, lisäämässä sisääntulon
näyttävyyttä. Taidetoeoksia voisi puistoon lisätä, puiston nurkkiin tai polkujen varsille. Antin ahven -patsaan
esillepanoa voisi kohentaa esim. kasvattamalla altaan kokoa ja muotoilemalla siitä muun kuin neliskanttisen
altaan. Vedenpainetta voisi myös samalla vähän lisätä ja laittaa altaaseen jonkinlaisen virtausjärjestelmän.
Kiinnitän puistossa erityisesti huomiota puihin, istutukset ovat minulle toissijaisia enkä vieraile puistossa niiden
takia. Puiston kalusteet ja valaistus ovat mielestäni ajaneet asiansa.
Kaikki ihan ok jos penkkien sijaintia vähä muuttaa
Kiikut on nätin näköiset, niitä voisi vähän kunnostaa ja lisää laittaa ympäri puistoa. Valaistusta lisää ja
leikkipuiston luokse enemmän valoa.
kalusteet huonossa kunnossa
Kukat ja puut ovat kauniita. Jotain talven käyttöä kannustavaa. Valohoitoa pimeyteen? :)
Puisto ei todellakaan houkuttele.Pitäs uskaltaa laittaa kokonaan uusiksi.Taidemuseolta kaupungintalolle
näkyvyys esteettömäksi (puut pois)
Puiston kalusteet voisi kyllä uusia, ne jotka ovat patsaan ympärillä. Roskiksten määrään ei kannata vähentää.
Ei suuria muutoksia tarvitse tehdä. Yksi lisä wc olisi hyvä.
Puiden kohdevalaisu on kivan näköistä.
Mieleatäni keinut ovat ihan hyvä ajatus. Kukkaistutukset ovat minulle enimmäkseen hyvin kelvanneet. Kukkivia
pensaita ja puita voisi olla enemmänkin eikä lisävalaistuskaan olisi hullummaksi.
Kalusteet olleet ok. Kiikkuja lisää ja muutenkin istumapaikkoja! Valaistus voisi olla paljon parempi!
..tunnelmalllisempi.
Kalusteet ja valaistus uusittava. Kasvillisuus pienempää, pensaat matalampia
Menneenä kesänä ilahduin kun vesialtaan äärellä oli soraa ja kanna-tupsut niiden onnettomien ja
raskashoitoisten jaloruusujen asemesta. Valaistukseen toivon panostettava mutta vain valkoista valoa!

-

Iltavalaistus
Samantyyppisiä kalusteita.Kukkaistutukset ovat olleet kauniita.Pensasistutuksia voisi lisätä.Pohjoisosan koivuja ei saa kaataa.
(Varoittava esimerkki tuhottu Ilo(Suru)saari)
Tärkeä asia.Hasaniemeen ei lisää asuntoja.Viheralueet on säilytettävä.Ainoa
rauhallinen ulkoilualue keskustan lähellä,erikoisesti ikäihmisille,jotka eivät
pääse kauemmaksi.

-

-

-

stutuksia voisi lisätä.Ja vielä tärkeää.Pohjoisosan koivuja ei saa vähentää.
Penkit on asiansa ajavia, valoa on tarpeeksi, vanhat suuret puut kauniita ja kukkaistutukset hienoja. Älkää nyt
menkö vetämään koko puustoa nurin ilosaaren tapaan. Suuret puut kauniissa puistossa antaa ilmettä
kaupungillemme.
kiikut ovat harmittavan likaisia, uudet penkit jos jotain pitää muuttaa
Ks. Kohta 3.
Kalusteet voisi uusia, mutta vanhatkin ovat kauniit.
Valaistusta ja penkkejä voisi uudistaa, ei liian kirkasta valaistusta. Olemassaolevien puiden lisäksi paljon
kukkapenkkejä ja pensaita kehiin! Ilosaari on jo "liian" paljas ja kaupunginmuseon pihassa nurmikkoa on jo
tarpeeksi oleskeluun.
Kalusteiden osalta penkkeihin tulee satsata. Kukkaistutukset patsaiden ympärillä ovat olleet kunnossa.
Puistoon voisi miettiä kontrasteja tai tunnelmaa luovaa kohde- tai tunnelmavalaistusta varsinkin talviaikaan.

10. Kuulun ikäryhmään...
Vastaajien määrä: 249
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47–58-vuotiaat
59–64-vuotiaat
Yli 65-vuotiaat
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