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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
 Kyselyyn vastasi yhteensä 478 henkilöä
 Vastaajista 75 % naisia
 Eniten vastaajia ikäryhmässä 30-49 vuotta
 Talouden koko keskimäärin 2,2 henkilöä, yhden ja kahden hengen
talouksia 72 %
 Alle 18-vuotiaita oli 135 taloudessa (28 % kysymykseen vastanneista)
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VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
 Vastaajista valtaosa asui Joensuun keskustaajaman
alueella, eniten vastaajia postinumeroalueelta 80100
Joensuu (=ydinkeskusta, Käpykangas ja Raatekangas),
97 kpl (n. 20 % vastanneista)
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA ASIOINTI
 Tärkeimmät ruokakaupan valintaperusteet
 Laaja tuotevalikoima
 Myymälän sijainti lähellä kotia
 Edullinen hintataso
 Ilmaiset pysäköintitilat
 Muina valintaperusteina mainittiin mm.
 Hyvät yhteydet autolla lähelle myymälää
 Riittävä ja ilmainen pysäköinti
 Hyvä erikoistuotteiden valikoima (luomu, vegaaniset
tuotteet, erikoisruokavaliot)
 Kotimaisten ja oman maakunnan tuotteiden tarjonta
 Myymälän viihtyisyys ja siisteys
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA ASIOINTI
 Päivittäistavaraostokset tehdään pääosin Joensuussa
 Arkisin 95 % vastanneista
 Viikonloppuisin 96 % vastanneista
 Joensuun ydinkeskustassa tehdään päivittäistavaraostoksia
jonkin verran enemmän arkisin kuin viikonloppuisin
 Ydinkeskustan ulkopuolella tehdään päivittäistavaraostoksia
jonkin verran enemmän viikonloppuisin kuin arkisin
 Tärkeimmät syyt asioida ydinkeskustan ulkopuolella
 Asioinnin helppous ja nopeus sekä laajempi
tuotevalikoima
 Muina syinä mainittiin mm. se, että myymälä on lähellä
kotia sekä erityisesti autoiluun ja pysäköintiin liittyvät
asiat: keskustan ulkopuolella on helppo asioida autolla,
autolla pääsee myymälän lähelle, pysäköinti on helppoa,
nopeaa ja ennen kaikkea ilmaista.
Miksi asioidaan ruokakaupassa Joensuun ydinkeskustan ulkopuolella
(poimintoja avoimista vastauksista):
"Liikaa katutöitä keskustassa ja autolla liikkumisen hankaluus keskustassa”
”Niinivaaralta pääsee pyörällä helpommin Käpykankaalle kuin keskustaan”
”Viikon ostokset vietävissä kärrillä autolle”
”Ei pysäköintiongelmaa eikä ongelmia pyöräilijöiden kanssa”
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ERIKOISLIIKKEISSÄ ASIOINTI
 Tärkeimmät erikoisliikkeen valintaperusteet
 Runsas tuotevalikoima
 Korkealaatuiset tuotteet
 Hyvä asiakaspalvelu
 Muina valintaperusteina mainittiin mm.
 Riittävä ja ilmainen pysäköinti myymälän lähellä
 Tuotteen hinta ja hinta/laatu-suhde
 Hyvä tuotevalikoima, esim. oikeat vaatekoot
 Ilmaiset asiakas-wc:t
 Eettisyys ja ekologisuus
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ERIKOISLIIKKEISSÄ ASIOINTI
 Joensuun ydinkeskustasta yleisimmin ostettavia tuotteita ovat
 Silmälasit ja muut optikkotuotteet
 Kellot ja korut
 Kirjat
 Naisten vaatteet
 Muina ydinkeskustasta hankittavina tuotteina mainittiin
mm. kosmetiikka, käsityö- ja askartelutarvikkeet,
sisustustuotteet, apteekkituotteet.
 Joensuusta ydinkeskustan ulkopuolelta ostetaan tuotteita,
joiden tarjontaa on ydinkeskustassa vain vähän tai ei lainkaan,
mm. rakennustarvikkeet, kodinkoneet ja huonekalut.
 Muina Joensuun ydinkeskustan ulkopuolelta hankittavina
tuotteina mainittiin mm. lemmikkieläintarvikkeet, kasvit ja
puutarhatuotteet, kirpputoritavarat.
 Joensuun ulkopuolelta ostettavia tuotteita ovat mm.
huonekalut (Ikea mainittiin) ja uusi auto.
 Verkkokaupasta yleisimmin ostettavia tuotteita ovat mm. kirjat,
lasten vaatteet ja naisten vaatteet.

7

ERIKOISLIIKKEISSÄ ASIOINTI
 Tärkeimmät syyt asioida ydinkeskustan ulkopuolella
 Laajempi tuotevalikoima
 Alhaisemmat hinnat
 Muu syy, muina syinä mainittiin mm.
 Ilmainen ja helppo pysäköinti
 Autolla asiointi helppoa ja nopeaa
 Autoilun vaikeus ydinkeskustassa: ruuhkat, jatkuvat
katuremontit, pyöräilijät
 Tuotteita ei ole tarjolla ydinkeskustassa
 Verkkokaupan helppous ja tarjoukset

Miksi asioidaan erikoisliikkeissä Joensuun ydinkeskustan ulkopuolella
(poimintoja avoimista vastauksista):
"Mukavampi mennä ostoksille paikkaan, jossa auton saa parkkiin maksutta ja
liikennejärjestelyt eivät koko ajan muutu ja aiheuta tietämättömyydestä
johtuvia vaaratilanteita.”
”Niitä ei ole ydinkeskustassa, enää! Ennen oli ja silloin ostin.”
” Haluamiani tuotteita ei löydy Joensuusta”
”Verkko-ostos tulee pakettina kodin lähelle, eikä tarvitse mennä keskustaan”
8

PALVELUASIOINTI
 Joensuun ydinkeskustasta yleisimmin hankittavia palveluja
 Elokuvissa käynti
 Ravintolapalvelut
 Kahvila- ja lounaspalvelut
 Kulttuuripalvelut
 Yksityiset terveydenhoitopalvelut
 Muina Joensuun ydinkeskustasta hankittavina
palveluina mainittiin mm. apteekkipalvelut sekä
hieronta- ja muut hyvinvointipalvelut.
 Joensuun ydinkeskustan ulkopuolelta hankitaan erityisesti
 Julkisia terveydenhoitopalveluja
 Liikuntapalveluja
 Muita palveluja
 Muina Joensuun ydinkeskustan ulkopuolelta
hankittavina palveluina mainittiin mm. auton huolto ja
korjaus, eläinlääkäripalvelut ja hierontapalvelut.
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JOENSUUN YDINKESKUSTASSA KÄYNNIT JA ASIOINNIT
 Joensuun ydinkeskustassa käydään tai asioidaan useimmin
ruokaostoksilla, virkistyskävelyillä ja torilla.
 Muina ydinkeskustassa käynnin syinä mainittiin mm.
 Työpaikka keskustassa
 Ravintoloissa, baareissa ja kahviloissa käynti
 Taito-korttelissa käynti (mm. Reko-ringin tilausten
noutaminen)
 Keikat
 Opiskelijatapahtumat
 Kirjastossa käynti
 Nauttimassa kaupunkiympäristöstä
 Viihtymässä ja viettämässä aikaa
 Hauskat ilmaistapahtumat
 Museot ja taidenäyttelyt
 Pokemon Go-tapahtumat
 Harrastukset
 Tapahtumat (hengelliset, poliittiset)
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KULKUTAVAT JA ASIOINNIN HELPPOUS
 Henkilöautolla asiointi
 Kyselyyn vastanneista 43 % asioi ydinkeskustassa henkilöautolla
 Ydinkeskustassa autoilun kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 33
% vastanneista ja melko tai erittäin vaikeaksi 39 % vastanneista
 Kävellen ja pyöräillen asiointi
 Kyselyyn vastanneista 27 % asioi ydinkeskustassa pyöräillen ja
23 % kävellen
 Pyöräillen asioinnin kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 78 %
vastanneista ja melko tai erittäin vaikeaksi 7 % vastanneista
 Kävellen asioinnin kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 88 %
vastanneista ja melko tai erittäin vaikeaksi 3 % vastanneista
 Joukkoliikenteellä asiointi
 Kyselyyn vastanneista 5 % asioi
ydinkeskustassa joukkoliikenteellä
 Ydinkeskustassa asioinnin joukkoliikenteellä
kokee helpoksi tai erittäin helpoksi 46 %
vastanneista ja melko tai erittäin vaikeaksi
19 % vastanneista
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TYYTYVÄISYYS JOENSUUN YDINKESKUSTAN PALVELUIHIN
 Joensuun ydinkeskustan ruokakauppoihin,
erikoisliikkeisiin sekä ravintola- ja kahvilapalveluihin
ollaan pääosin melko tai erittäin tyytyväisiä.
 Erittäin tyytyväisiä Joensuun ydinkeskustan
ruokakauppoihin on 10 %, erikoisliikkeisiin 6 % ja
ravintoloihin ja kahviloihin 19 % kyselyyn vastanneista.
 Ruokakauppojen osalta 12 %, erikoisliikkeiden osalta 5
% sekä ravintola- ja kahvilapalvelujen osalta 3 %
kyselyyn vastanneista ilmoitti asioivansa muualla ja
arvioi, etteivät Joensuun ydinkeskustan palvelut vastaa
omia tarpeita lainkaan.

TURVALLISUUDEN KOKEMINEN JOENSUUN YDINKESKUSTASSA
 Kyselyyn vastanneista 34 % tuntee olonsa täysin ja 44 %
melko turvalliseksi
 Vain 5 % vastanneista tuntee olonsa melko tai erittäin
turvattomaksi
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN VIIHTYISYYTTÄ AJANVIETTOPAIKKANA
TULISI KEHITTÄÄ?
 Lisää puita, pensaita, istutuksia, vihreyttä, vehreyttä,
kasvillisuutta torille, puistoihin, puisto ennalleen, torin ja Ison
Myyn väliin, havupuita esim. uuden kauppahallin
läheisyyteen (noin 50 mainintaa)
 Tapahtumia, toimintaa (30)
 Penkkejä, istuskelu- ja oleskelupaikkoja, myös katettuja ja
tuulelta/sateelta suojattuja, persoonallisia, ulkoruokailuun
sopivia kävelykadun ja pyöräkadun varrelle, joen rannalle,
torille, torin reunalle (25)
 Kahviloita, jotka auki myös iltaisin ja viikonloppuisin (20)
 Leikkipuisto, leikkipaikkoja torille tai torin välittömään
läheisyyteen, iso ja hieno leikkipuisto, joka houkuttelee
kauempaakin, lapsille ja lapsiperheille oleskeluun (15)
 Ilmainen pysäköinti, autoilun helpottaminen (20)
 Aukioloaikojen pidentäminen (15)
 Valaistuksen lisääminen: kävelytiet ja kauppojen
näyteikkunat, sillat, kaupungintalo (10)
 Torikojujen sijoittelu, uudistaminen ja yhtenäistäminen
viimeistään kauppahallin valmistuessa (5)

 Harrastuspaikkoja: luistelurata, lumiliukumäki torille, skeittaus,
ulkoliikuntasaleja ikääntyneille, rollaattorirata, kuntoiluvälineitä,
pelialueita (petanque, shakki) (5)
 Ilmaiset ja siistit asiakas-wc:t (5)
 Kaupallista toimintaa, kauppahalli, lähiruokaa, grillikioski 24/7,
pop up-myymälöitä, urheiluliike, ruokakauppa pidemmällä
aukioloajalla, ruokakojut takaisin Keskuskujalle, iso laadukas
ruokakauppa, keskusta on kaupan keskus (10)
 Katuremonttien lopettaminen (5)
 Vanhojen rakennusten kunnostaminen, esim. Jokelan talo (5)
 Tyhjiin liiketiloihin toimintaa, taidenäyttelyitä tms.,
näyteikkunoiden somistaminen (5)
 Nuorisolle ajanviettopaikka (5)
 Konserttitalo (5)
 Opastuksen parantaminen (5)
 Kunnossapito ja siisteydestä huolehtiminen, lisää roskakoreja
(10)
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN VIIHTYISYYTTÄ
AJANVIETTOPAIKKANA TULISI KEHITTÄÄ?
 Paikoista:
 ” Istuskelu- ja oleskelupaikkoja, niin että ihmiset voivat jäädä
ydinkeskustaan viettämään aikaa. Viihtyisyyttä lisää juuri se ihmisten
läsnäolo ympärillä. Autiossa keskustassa ei viihdy. Torilla kojut ja
niissä myytävät tavarat eivät kyllä vedä nuorta porukkaa, saisiko edes
välillä myyjiksi nuorille kiinnostavia tavaroita/palveluita.”
 ”Katetut terassimaiset oleskelualueet torille olisivat tarpeen
suojaamaan niin sateelta kuin paahteelta.”
 ”Torille tai sen viereen tulisi rakentaa niin hieno ja iso leikkipuisto
(esim. suuri laiva yms.), että pienet ja myös isot lapset ympäri
maakunnan mankuisivat vanhemmiltaan, että milloin lähdetään
Joensuuhun siihen hienoon leikkipuistoon. Eli sinne tultaisiin ihan
asiakseen kesällä ja talvella ja samalla käytäisiin kaupoissa ja
ravintoloissa.”
 ” Nuorisolle jokin muu oma paikka kuin torilava.”

 Tapahtumista:
 ”Torilla enemmän musiikkia kesällä.”
 ”Torille talvikäyttöä, musiikkia yms. eli tori eläväksi talvellakin (lasten
mäenlasku, luistelu, leikkipaikka...)”
 ” Enemmän yhteisöllisiä tapahtumia”

 Palveluista:
 ”Panostaa pieniin lähiruokaa tarjoaviin kauppiaisiin. Houkutella uusia
toimijoita mukaan keskustaan.”
 ”Tori on hirveä: Torille yhtenäiset myyntikojut ja torin rumat roskien
keruupisteet maan alle!! Ruokakojut takaisin keskuskujalle.”
 ”Tyhjät kauppakeskusten tilat näyttävät surullisilta, niihin vaikka
taidenäyttelyitä yms. kivaa.”

 Sosiaalisesta ympäristöstä:
 ” Etsivää nuorisotyötä ja päihdeongelmaisten parissa tehtävää
työtä lisättävä. Hirveän huonossa kunnossa porukkaa
kauppakeskuksissa ja torilavalla. Keskusta on muuten melko
autio, mutta nuoria humalassa/huumeiden vaikutuksen alaisina
näkyy joka kerta yhä enemmän. Myös varttuneempaa väkeä.”

 Aukioloajoista:
 ”Pidemmät aukioloajat keskustan liikkeissä palvelisivat
tarpeitani paremmin varsinkin viikonloppuisin.”
 ”Kahviloiden aukiolo ajat pidemmäksi, nyt moni kahvila sulkee jo
19 -20 aikaan, ei haittaisi että olisivat 21 tai 22 asti.”
 ” Liikkeet ja kahvilat olisivat auki myöhempään. Nyt moni paikka
sulkeutuu jo klo 17, jolloin töiden jälkeen sinne ei ehdi.
Enemmän kukkaistutuksia. Pieniä keikkapaikkoja lisää.”
 ”Mielestäni viihtyisyyttä lisäisi se, jos liikkeet ja ostoskeskukset
olisivat avoinna myöhempään. Näin keskusta olisi eläväisempi
myös iltaisin. Keskustan puistoalueiden valaistus on paikoin
mielestäni himmeähkö - kirkkaampi valaistus lisäisi viihtyisyyttä
ja turvallisuuden tunnetta pimeällä liikkuessa.”

 Muuta:
 ”Vähitellen saisi remontit riittää. Vaikea liikkua, kun ei tiedä
mistä milloinkin pääsee kulkemaan.”
 ”Siltakadulta paremmat opasteet toriparkkiin”
 ”Hyvä tällaisenaan. Puisto on kiva.”
 ”Nuorisoa tuntuu pyörivän kaupungilla, mutta mistä heille
tekemistä? Voisiko keskustassa tai torilla olla vaikka paikkoja
skeittaamiseen?”
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN LIIKETILOJA TULISI KEHITTÄÄ – ESIM.
MILLAISIA PALVELUITA TOIVOISIT TYHJIKSI JÄÄNEISIIN LIIKETILOIHIN?
 Erikoisliikkeitä
 Muoti (noin 60 mainintaa): mm. naisten vaatteet, lasten
vaatteet, jalkineet, ketjuliikkeet, uusia brändejä
 Pop up - myymälät ja palvelut, outlet - myymälät (30)
 Kirpputorit, second hand (15)
 Sisustus (15)
 Urheilu (15)
 Elektroniikka ja kodinkoneet (10), rautakauppa (10) ja
huonekalut (5): sama tarjonta keskustaan kuin Prisman
ympäristössä
 Palvelevat, laadukkaat ketjuliikkeet

 Yhteistiloja, monitoimitiloja, olohuone-tyyppistä tilaa, työtiloja
esim. opiskelijoille, senioreille, Iso Myyhyn (10)

 Päivittäistavaramyymälöitä
 Lidl keskustaan (palvelisi erityisesti autottomia ja
opiskelijoita) (10)
 K-market tai K-supermarket, K-Citymarketin
uudistaminen (5)
 Pieni lähimyymälä nopeaan asiointiin
 Iso ja monipuolinen, jossa palvelutiskit, etnisiä
tuotteita, lähiruokaa, tuottajatori

 Liikuntatiloja, mm. jooga, tanssi, opastettua toimintaa, kursseja

 Korjaus-, lainaus- ja jakamispalveluja (5)
 Kahviloita, joissa voi viettää aikaa, seurustella kavereiden
kanssa, opiskella tai työskennellä (20)
 Ravintoloita (10): mm. ruokaravintolat, salaattibaarit,
tanssiravintola aikuisille, yökerho opiskelijoille
 Jokelan kiinteistön kunnostaminen: uusi hotelli ja hyvätasoinen
ravintola
 Taidegalleriat, näyttelytilat (10)
 Sisäskeittitilaa, pelihalli (5)
 Aukioloaikojen pidentäminen: iltaisin ja viikonloppuisin
 Vuokria alentamalla saataisiin tyhjät tilat käyttöön ja lisää
liikkeitä ja toimintoja ydinkeskustaan (25)
 Myymälöiden viihtyisyyden parantaminen: mm. houkuttelevat
sisäänkäynnit, rakennusten julkisivujen faceliftaus
 Julkisia terveyspalveluja: ikääntyvien määrä lisääntyy,
ydinkeskustassa olisivat kävellen saavutettavissa
 Asumista
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN LIIKETILOJA TULISI
KEHITTÄÄ – ESIM. MILLAISIA PALVELUITA TOIVOISIT
TYHJIKSI JÄÄNEISIIN LIIKETILOIHIN?
 Erikoiskauppa ja palvelut:
 ”Tässä minusta voisi miettiä sitä, miten saataisiin ihmisiä myös
muualta tulemaan Joensuuhun kaupoille. Onko jotain esim. vaateerikoisliikkeitä jotka saisi ihmisiä tulemaan jopa kauempaa
kaupoille (esim. Zara, Mango, Varusteleka, elektroniikan
erikoisliikkeet esim. Jimm’s tyyppiset tietotekniikan erikoiskaupat)”
 ”Jonkinlainen maskeerausliike / naamiaiskauppa olisi myös kiva,
täällä kun ei ole yhtäkään sellaista.”
 ”Elektroniikkakauppoja, McDonalds-ravintola, isompi
elokuvateatteri”
 ”Toivoisin kenkäliikkeitä jotta valikoima olisi monipuolisempi. Myös
vaateliikkeitä voisi olla enemmän. Sisustus- ja kodintarvikeliikkeitä
toivoisin lisää. Nyt muut kuin s-ryhmän ruokapaikat ovat onneksi
saaneet tilaa, lisää kaivattaisiin kuitenkin kahviloita ja ruokapaikkoja
kuten nepalilaista yms. Etnisiäkin ravintoloita.”
 ”Kaupungista puuttuu monipuoliset urheiluliikkeet!”

 Päivittäistavarakauppa
 ”Keskustaan tarvittaisiin HYVÄ ruokakauppa, jossa olisi ilmainen
pysäköinti. Sokoksen S-market pilattiin uudistuksella, Citymarket on
ankea ja nuhruinen. Nyt keskustassa käydään vain harvoin
erikoisliikkeissä ja samalla reissulla ei tule tehtyä ruokaostoksia,
kun tarjonta on niin surkeaa. Jos asia olisi toisin, niin keskustan
kaikkia palveluita käytettäisiin enemmän. Autolla liikkuminen ja
pysäköinti on hankalaa ydinkeskustassa - jos tarvitaan autoa
ostosreissuun, niin sitten mennään mieluummin automarketteihin.”
 ”Lidl keskustaan. Autottomana on vaikeaa päästä kumpaankaan
Lidlin myymälään”

 Kulttuuritilat, yhteisölliset tilat:
 ”Epäkaupallisia, vapaasti tai ainakin helposti ihmisten käytettävissä
olevia tiloja ja alueita, joissa paikkakuntalaiset ja mikseivät muutkin
saisi järjestää omaehtoista toimintaa. Ihmisiä tulisi rohkaista
maksuttoman toiminnan järjestämiseen tarjoamalla tiloja, joista ei
olisi kustannuksia toiminnan järjestäjille. Toimintaa voisivat olla
esim. erilaiset galleriat ja esiintymistilat, kohtaamis- ja lepopaikat,
työpajatilat.
 ”Maksullisista toiminnoista kaipaisin yhteistyöskentelytilaa, jossa
käytettävissä olisi esim. toimistolaitteita ja kahvia tietyllä kerta- tai
kuukausimaksulla. Niin ikään maksullisia palveluita voisivat olla
vaatelainaamo, työkalulainaamo, pyöränkorjausverstas,
polkupyörähotelli ja yleinen sauna.”

 Yrittäjyys ja vuokrat:
 ”Ensinnäkin toivoisin, että Joensuussa olisi halvemmat vuokratasot
niin, että keskustassa olisi mahdollista toimia yrittäjänä. Jos
kohtuuhintaisia tiloja olisi enemmän tarjolla, löytyisi niihin varmasti
helpommin yrittäjiä. Joensuuhun kaivataan enemmän yhteisöllisiä
tiloja, joissa on mahdollista yrittää myös osuuskuntina sekä
yrityksiä, joissa näkyy paremmin paikallisuus isojen ketjujen sijaan.”
 ”Surullista että keskustan myymälät kaikkoo pois. Onko liian kallis
vuokra. Pienet liikkeet on rikkaus”
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN TAPAHTUMIA TULISI KEHITTÄÄ?
MILLAISIA TAPAHTUMIA TOIVOISIT JOENSUUN YDINKESKUSTAAN JA MISSÄ
NIITÄ TULISI JÄRJESTÄÄ?
 Torille kaupallisia tapahtumia (noin 40 mainintaa): mm.
joulutori Keski-Euroopan tapaan, elomarkkinat,
sadonkorjuujuhlat, ruokatapahtumat, kirpputorit,
musiikkitapahtumat, keikat ja konsertit
 Luistelualue torille ja sen yhteyteen välinevuokrausta ja
erilaisia tapahtumia (5)
 Musiikkitapahtumia ja konsertteja torilla ja puistoissa (15)
 Uusi musiikkitalo Carelicumiin (5)
 Koko perheen tapahtumia (15): mm. tapahtumia myös
vanhemmalle väelle ja lasten tapahtumia
 Urheilu- ja liikuntatapahtumia (5): mm. puistojoogaa,
puistojumppaa ym., leikkimielisiä kilpailuja
 Käsityötapahtumat Taito-korttelissa
 Teknoreivit toriparkissa, skeittausta ja livemusaa
 Festari paikallisille bändeille ja harrastajateattereille

 Milloin:
 Ympäri vuoden, vuodenaikojen mukaan, myös iltaisin ja
viikonloppuisin
 Missä:
 Torilla, satamassa, puistoissa, Taito-korttelissa, Ilosaaressa,
Jokirannassa, Ison Myyn aulassa, museon piha-alueella
 Sataman tapahtumat ydinkeskustaan
 Popit ja rokit Laulurinteelle

”Erilaisia kilpailuja olisi mukava seurata tai jopa
osallistua mukaan keskustassa. Kilpailuja, jotka
eivät välttämättä vaadi mitään erityistaitoja.
Onko Suomessa Miss Joensuu-kisat?
Syöntikilpailu, kuka syö eniten karjalanpiirakoita
tai muuta vastaavaa.”
 Hyviä tapahtumia on jo nyt, pitäisi keskittyä niiden
kehittämiseen
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MITEN JOENSUUN YDINKESKUSTAN TAPAHTUMIA TULISI
KEHITTÄÄ? MILLAISIA TAPAHTUMIA TOIVOISIT JOENSUUN
YDINKESKUSTAAN JA MISSÄ NIITÄ TULISI JÄRJESTÄÄ?
 Musiikkia:

 ”Musiikkia, tanssia, teatteria/improa, esim torilavalle
enemmän”

 Nuorille ja lapsille:

 ”Nuorille suunnattuja, mihin voisi tulla kavereiden kanssa
viettämään aikaa.”
 ”Lapsiperheille enemmän tapahtumia.”
 ”Lapsille musiikkitilaisuuksia ja seikkailuratoja torille.
Saadaan tori-ilmeeseen elämää!”

• Torille:
•
•
•
•

 Kellonajat ja vuodenajat:

 ”Kesätorin esiintymisiä iltapäivään ja lauantaille.
Halukkaita esiintyjiä löytyy varmasti. Tosielämän pitää
jatkua myös elokuun ajan kunnolla. Lomalaisia on silloinkin
paljon liikkeellä.”

 Joki:

 ”Voisi olla myös joelle risteilyjä yms. toimintaa sekä
puistokonsertteja myös ilmaisia”

• Tunnelma:
•

”Panostaisin ennen kaikkea tunnelmaan. Keskustasta
haetaan elämyksiä. Remontit on aiheuttanut sen että
ollaan vähän opittu pois keskustasta ja nyt pitäisi saada
ihmiset taas viihtymään siellä olemisesta. ”

•

•

”Torille ja torilavalle enemmän ohjelmaa ja tapahtumia ympäri
vuoden.”
”Keikkoja torille, luistelua talveksi torille, pallopelejä torille,
ruokatapahtumia, kahvilajuttuja, piknikkejä, puistojumppia,
ohjattua ohjelmaa ja esityksiä lapsille”
”Torille talvikäyttöä, musiikkia yms. eli tori eläväksi talvellakin
(lasten mäenlasku, luistelu, leikkipaikka...)”
”Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia enemmän,
tubettaja -tapaamisia, ilmaistoimintaa. Frisbeegolf tällä hetkellä
suuressa suosiossa monessa ikäluokassa, tämän ympärille jotain
tapahtumaa.”
”Torilavalle esiintyjiä samalla tavalla kuin joskus 20 vuotta
sitten, mahdollisimman paljon harrastusryhmiä yms.
Konsertteja, teatteria, balettia ja oopperaa. Vaikka
vierailukäyntejä jos täällä ei ole mahdollisuutta toteuttaa.”
”Torikirppisten soisi jatkuvan tulevinakin kesinä - ne ovat
huippuja! Kuorokisoja, yleisölaulutapahtumia, lapsille
suunnattuja tapahtumia (yhteistyössä esim. Sirkus Supiaisen,
Siihtalan tapahtumatehtaan, 4H-yhdistysten, MLL tms kanssa?).
Lumilinna/-liukumäki oli huippujuttu talvisaikaan, samoin
pomppulinna kesällä. Helppoa matalan kynnyksen toimintaa!”
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VAPAA PALAUTE
 ”Toivoisin keskustaan lisää ilmaisia kiekollisia parkkipaikkoja
joko 2h pysäköintiin tai lähelle liikekeskuksia lyhytaikaiseen
30min pysäköintiin, jolloin nopean asian hoitaminen
erikoisliikkeissä olisi autoilevalle helpompaa ja ennen kaikkea
joustavaa keskustan liikkeissä. Nyt hoidan asioitani mielelläni
siellä missä ei ole parkki ongelmia!”
 ”Ydinkeskusta on kehittynyt upeaan suuntaan, se on viihtyisä ja
palveleva. Autopaikkojakin riittää. Se, että keskustaa parjataan
somessa äänekkäästi, on vain pieni äänekäs vähemmistö
onneksi.”
 ”Muualta tulleena ihastuin heti Joensuun tapahtumiin paljutapahtuma keskellä talvea, hevivirkkaus, Ilosaarirock,
Ilovaarirock, kansainvälinen tori. Täällä on paljon hyvää ja
homma toimii varsinkin silloin kun uskalletaan tehdä jotain
omaa pilke silmäkulmassa. Vaikeinta on ollut oppia siihen että
kaikki menee aika aikaisin kiinni. Myöhään illalla ei ole auki
muita kuin baareja. Torille tuodut keinut on ihan huippu juttu,
olen mainostanut niitä ulkomaillakin.”

 ”Nyt pitäisi kaikkien vapaita liiketiloja omistavien yrittäjien ja
yritysten istua yhdessä alas ja todeta, että ydinkeskusta kehittyy vain
ja ainoastaan, kun vapaana olevissa tiloissa on "elämää". Eli olla
valmiita tinkimään pysyvästi ja reilusti tilavuokrien tasosta omien
katetavoitteidenkin kustannuksella. Ei ole kenenkään etu, että
toimitilat seisovat tyhjinä. Toivon ROHKEAA keskustelunavaajan roolia
tässä asiassa kaupunkikeskustayhdistyksen puolelta!!!”
 ”Vahvuuksien tunnistaminen (mm. talvi, ydinkeskustan kompakti koko
ja viheralueet sekä keskusta koko Pohjois-Karjalan näyteikkunana).
Maakunnan identiteetin esiintuominen palveluissa ja ympäristössä
(Joensuu maakunnan osana, ei niinkään suomalaisena
yleiskaupunkina). Nuorekkuus (Joensuu opiskelukaupunkina).”
 ”Viime kädessä hyvä on muistaa. Rahalla tehdään vain puitteet ja
mahdollistetaan toiminta. Sitten alkaa se haastavampi osuus eli miten
erilaista toimintaa ja elinvoimaa sinne saadaan aikaiseksi. Ja
läheskään kaikki toiminta ei etenkään jatkossa ole sitä, että sieltä
tullaan ostamaan jotain kiinalaista krääsää. Ihannetilanne on se, että
Joensuun ydinkeskustasta tulee kuntalaisten olohuone.”
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JOENSUUN YDINKESKUSTASSA
 Kauppoja:
 + ”Iso Myyn aasialaisessa elintarvikekaupassa mukava juttutuokio
erilaisista chileistä kauppiaan kanssa. Asiantuntevaa tietoa ja hyviä
suosituksia mitä kokeilla seuraavaksi.”
 + ”Riikosella oli torilla sultsinat loppuneet eräänä päivänä ja
sanoivat varaavansa niitä minulle jos tulen taas seuraavana päivänä
torille. Totta kai menin!”
 + ”Kahvila Houkutuksen verkkokauppa antoi tilata kakun myöhään
illalla heti seuraavaan aamuun. Yrittäjä soitti aamulla ja kertoi, että
eihän kakku mitenkään voi joutua siihen hetkeen, ja että
verkkokaupassa on jokin ongelma. Mutta mitään vahinkoa ei
syntynyt, koska he leipoivat kakun heti kohta ja sain kuin sainkin
sen kuitenkin sopivaan aikaan muutaman tunnin päästä. Vika oli
verkkokaupassa. Mutta kahvila toimi nopeasti ja korjasi tilanteen.”
 - ”Viimeksi asioidessani vaateliikkeessä niin myyjät vain puhuivat
keskenään. Sujuvasti rahastivat ohessa!:(”
 - ”Kävin molemmissa keskustan urheiluliikkeissä etsiessäni tiettyä
tuotetta. Sain erittäin huonoa palvelua ja loppujen lopuksi tilasin
tuotteen verkkokaupasta.”
 + ”Taitokorttelin putiikeissa saa mahtavaa palvelua ja siellä on upea
miljöö viettää aikaa. Sain mittatilauksena tehdyn sisustustuotteen
omaa kotia ilahduttamaan.”
 + ”Alkossa oli kerran niin iloinen myyjä että hänen iloinen ja
energinen tervehdys sai ihtenikin huomaamatta vastaamaan
selkeästi ja napakasti vaikka normaalisti olen hyvinkin hiljainen.”

 Jotain ihan muuta:
 + ”Strongman-kisat on jäänyt mieleen. Huippua, että ne on
järjestetty ihan ydinkeskustassa.”
 + ”Parturi-Kampaamo Visio4 ja siellä kampaaja Tarja!
Hiustenleikkaus on aina mieleen jäävä tapahtuma, koska Tarja on
äärimmäisen ystävällinen ja palveluhenkinen, ihana ihminen!”
 + ”Menin kesällä ostamaan korttia hääparille. Arvelin, että
Taitokorttelista sellainen löytyisi. Putiikin omistaja piirsi kortin siinä
asioidessani, juuri kyseiselle hääparille omistettuna ja kauniilla
kuvalla somistettuna. Upeaa palvelua.”
 + ”Rokumentti-festivaali, kiinnostavia leffoja koottuna yhteen,
edulliseen hintaan, monta päivää tekemistä tarjolla, symppis
meininki.”

 Parantamisen varaa:
 - ”Joensuussa myydään ei oota. Saan kiertää kaupasta kauppaan ja
tavara pitää joko tilata kauppaan tai suosiolla tilata netistä.”
 - ”Menin töiden jälkeen asioimaan keskustan ainoaan
kauppakeskukseen, ehdin käväistä parissa liikkeessä kun keskus
sulkeutui, isommissa kaupungeissa liikkeet ovat myöhempään auki
eli työssäkäyvällä on paremmin aikaa asioida.”
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• Hyvä palvelu jää mieleen: avainsanat avovastauksista
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