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Torikyselyn 
tulokset
Savonlinnan kaupunkikeskustan 
kehittämisyhdistys SAKKE ry
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SAKKE teetti syksyllä 2021 kyselyn, jonka  
tarkoituksena oli selvittää ja kartoittaa Savonlinnan 

Kauppatorin käyttäjien toiveita ja mielipiteitä. 

Kyselytutkimus on osa Etelä-Savon maakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tu-
keminen -määrärahasta rahoittamaa Kauppatorin kehittämishanketta, jota hallinnoi Savonlinnan 

kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Sakke ry. 

Kyselyyn toteutetiin verkossa ja lisäksi se oli täytettävissä paperisena Alku kahvilassa, Saima 
kahvilassa, HerkkuPekassa, Värisilmässä, Samiedun Pohjolankadun kampuksen infossa ja city-

pisteellä, Hotelli Pietari Kylliäisessä ja torilla Koivuahon puutarhan autolla.

> Torikyselyyn saatiin ajalla 16.9.-10.10.2021  
yhteensä 351 vastausta
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Keitä vastaajat ovat?
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72,4 % savonlinnalainen

17,7 % vapaa-ajan asukas 

10 % matkailija 

68,9 % nainen 

28,5 % mies 

2,3 % muu 

0,3 % en halua kertoa 

3,1 % alle 18-vuotias 

11,4 % 18–30-vuotias

14 % 31–40-vuotias 

21,1 % 41–50-vuotias 

19,1 % 51–59-vuotias 

31,3 % yli 60-vuotias 

351 vastausta351 vastaajaa

Kyselyyn vastasi todennäköisimmin  
yli 41-vuotias savonlinnalainen nainen
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Asiointitiheys
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Kuinka usein asioit Savonlinnan Kauppatorilla?

351 vastausta351 vastaajaa

En asioi Savonlinnan Kauppatorilla (3,1 %)

Muutaman kerran kuukaudessa (26,8 %)

Muutaman kerran kesässä (35 %)

Viikoittain (16,2 %)

Muutaman kerran vuodessa (18,8 %)
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Syyt asiointiin
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351 vastausta351 vastaajaa

Miksi käyt / et käy  
Savonlinnan Kauppatorilla?

Syitä, miksi en käy torilla

Yhtä yksittäistä syytä, miksi ei asioi torilla, ei nouse esille kyselyssä. 
Syyksi mainitaan muun muassa pysäköintipaikkojen vähyys, hintataso, 
valikoima, joka ei vastaa tarpeisiin sekä se, että tori ei ole kehittynyt.

Toriympäristö koetaan ankeana. Myös se, että lapset eivät viihdy torilla, 
nousee esille. 

Useampi vastaaja nostaa esille, ettei torilla ole tarjontaa kuin kesällä.

Syitä, miksi käyn torilla 

Suurin yksittäinen syy torilla asiointiin on kahvilla käyminen. Toinen 
usein toistuva vastaus on marjojen ja vihannesten sekä paikallistuottei-
den ostaminen.

Myös syöminen ja etenkin muikut nousevat esille vastauksissa.

Torille tullaan tapaamaan tuttavia ja nauttimaan tunnelmasta. Torivierai-
lu ”kuuluu” kesään, mutta muina vuodenaikoina tarjonta ei houkuttele. 
Sijaintia ja veden läheisyyttä kiitellään.
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”Torikauppiailta saa tuoreita paikallisia kasviksia ym. tuoretuotteita. 
Torin läpi on mukava kävellä ja vain haistella tunnelmaa. Lörtsykahvit kuu-
luvat kesän ohjelmaan vähintään kerran.”

”Kesällä käyn ostamassa tuoreita marjoja, vihanneksia ja leivonnaisia. Ke-
sällä tietysti käyn myös tunnelman takia, on ihanaa, jos torilla on elävää 
musiikkia. Torikahvilla tulee myös käytyä aina joskus.”

”Käyn tapahtumissa, kuten markkinoilla ja kesällä kun myyjiä on paljon. 
Mukava ostaa tuoreita kasviksia ja uniikkeja tuotteita tai nauttia herkuista. 
Muuna aikana ei tule käytyä koska torilla ei ole tapahtumaa tai myyjiä, 
myös omat työajat vaikuttavat mahdollisuuteen vierailla torilla.”

”Kesäisin käymme Savonlinnan torilla torikahveilla ja marja- tai leivonnai-
sostoksilla. Muina vuodenaikoina tori ei varsinaisesti kutsu viettämään 
aikaa, sillä avoin ja tyhjä asfalttikenttä ei tarjoa virikkeitä. ”

”Tapahtumat (kirppikset, markkinat, yms.), tunnelma, tietyt tuotteet, ruoka 
ja herkut, hyvä kohtaamispaikka ystävien kanssa.”

”Viihtyisä paikka järven rannalla”

”Kalastajan koju ehdoton lempipaikka käydä syömässä. Toivottavasti sitä 
ei missään tapauksessa pakoteta poistumaan nykyisestä paikastaan! 
Sijainti erinomainen, palvelu ensiluokkaista ja muikut jo maankuuluja. He 
ovat tehneet paikasta uniikin ja se täytyy säilyttää niin meille asukkaille 
kuin matkailijoille. Torikahviot sekä muiden myyjien kojut ovat myös ajoit-
tain käytössä.”

”Käyn Kalastajan Kojun takia, nyt toki Hienoa koirienkin pääsevän torille. 
Koiraa, kun ei voi kuumaan autoon etenkään jättää, voi ostaa toriltakin 
tuore tuotteita paikallisilta.”

”Palvelujen takia. Lisäksi tori on ihmisten kohtaamispaikka. Viihdyn eri-
tyisesti kalastajan kojulla ystävieni kanssa. Olen huomannut sen tarjovan 
usealle nuorelle ja aikuisellekin työpaikan vähintäänkin kesäksi.”

”Tunnelma on ihana. Veden läheisyys.”

”Käyn tunnelman vuoksi, ystäviä tapaamassa, lörtsyjä ostamassa ja On-
kipaikalla syömässä”

Syitä, miksi käyn torilla 
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”Olen aina töissä, kun torilla olisi jotain.”

”Aukioloajat eivät sovi oman elämänrytmiini.”

”Tori on tylsä, pelkkä kivialue jossa samat myyjät samojen tuotteiden 
kanssa vuodesta toiseen”

”Ei ole viihtyisä, jotain puuttuu. Pieni lapsi ei viihdy. Johonkin nurkkaan 
vaikka maa trampat niinkun Lahdessa on niin lapsetkin viihtyy”

”Ei vaan tunnu olevan menoa. Myytävät tuotteet usein kalliita ja rahat ei 
riitä käydä usein. Jos lapselle kohta 4v ois jotain hauskaa viikonloppu-
na, niin kävisin useammin. Käytämme muulta tulleet sukulaiset torilla ja 
kojulla muikuilla. Kaipaan vaan jotain uutta ja ehkä lastakin kiinnostavaa, 
sekä erityisruokavalion ruokaa. Kuten maidoton, munaton. Torilla käynti 
voisi olla elämys.”

”Käyn kalastajan kojulla paisti kesässä perheen tai vieraiden kanssa. 
Joskus jos joku markkinapäivä sattuu vapaapäiväksi niin saatan käydä. 
Kuitenkin markkinat on aika tylsät, aina samat pölypussimyyjät ja kolme-
toista eri lakumyyjää.”

”Sesonki aikaan auton saaminen torialueen lähellä hyvin vaikeaa ja 
tarjonta muuttunut hyvin teolliseksi saman tavaran saa monesta muusta-
kin myyntipaikasta, torilla käynti vaikeaa arkisin kun töissä ja viikonloppui-
sin vähän toimintaa”

”Parkkipaikkoja huonosti”

”Käyn ostamassa ekat mansikat sekä otan kahvit. Muulloin en käy, koska 
tietyt tuotteet arvokkaita, ei voi sovittaa, kahviloiden lisukkeet kapeat-> ei 
valikoimaa. Torikahvila alue liian ahdas ja ei viihtyisä.”

”En koskaan ole ollut torikahvittelija, mutta ehkä parkkipaikoilla ja hin-
noilla on jotain tekemistä, miksi en käy.”

”Kesällä se on niin pieni ja täynnä porukkaa. Syyskuyssa taas tori on 
tyhjä, ei oo kojuja,  ei oo enää mitään.”

”Ainoastaan kesäisin alueella on mitään. Elokuun puolivälistä noin tou-
kokuun puoliväliin ei mitään ohjelmaa, tai avoinna olevaa paikkaa mikä 
laittaisi käymään.”

Syitä, miksi en käy torilla
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Uudet ideat ja toiveet
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Vastauksissa nousivat esille toive ympärivuotisia tapahtumia.  
Erityisesti ruokateemaiset tapahtumat keräsivät kannatusta. 

Torin yleisilmettä toivottiin kehitettäväksi. Kriitikkiä saivat torikahviloiden 
ilme sekä sijoittelu. Alueelle toivottiin yhtenäisiä torikojuja. 
 Lisäksi useassa vastauksessa toivottiin esiintymislavaa.

Mitä uusia tuotteita, palveluita ja  
tapahtumia kaipaat Savonlinnan  
Kauppatorille eri vuodenajoille?

Erittele erikseen kesä, syksy, talvi ja kevät.

262 vastausta351 vastaajaa
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”Ruokakojuja ja esim joulun alla vastaavia ruoka/myynti juttuja kuin esim  
Saksassa. Hyvää ruokaa, kuumia juomia ja myytäviä tuotteita.”

”Tärkeintä olisi saada hyödynnettyä toria ympäröivä järvi, alueen istuskelu 
ja kojut kuuluisi kääntää toisinpäin. Torikahvit ja vastaavat toriherkut 
kuuluisi pystyä nauttimaan järvimaisemasta nauttien, eikä kojuja tuijot-
taen. Torialueelle tulisi luoda viihtyisää terassialuetta, joka kasvattaisi 
elinvoimaa torialueelle sekä tämän lisäksi rakentaa lava hyödyntäen kau-
nista järvimaisemaa (Savonlinnan valttikorttia). Savonlinna-valokyltti tulisi 
tuoda torialueelle vakiona ja sille tulisi rakentaa kaunis, esim. puinen alus-
ta, jotta se houkuttelisi vierailijoita kuvaamaan kaunista Savonlinnaa sekä 
levittämään sanomaa sosiaalisen median kautta. Alueelle tulisi rakentaa 
kauniit puiset myyntikojut (esimerkkiä voi ottaa esim. Helsingin tai Levin 
joulumarkkinoilta) ja luoda aktiivisemmin laadukasta toritapahtumaa, jos-
sa laadukkaita tuotteita myynnissä. Järjestää vähintään kerran vuodessa 
päivä, jossa myyntiä pääsisi tekemään Savonlinnassa toimivat paikalliset 
myymälät. Ruokatapahtumia, kuten kansainväliset ruokamarkkinat (nyt 
järjestetty esim. Mikkelissä) sekä street food laadukasta syötävää. Myös 
kauniita kukkaistutuksia luomaan viihtyisyyttä alueelle, talviaikaa joulu-
kuusia jouluvaloilla. Glögitapahtumaa, luistelurata.”

”Kesä: elävää musiikkia, esim harmonikka. Syksy: kalamarkkinat. Talvi: 
glögipisteitä ja muuta kuuma juomaa. Kevät: istuimille lampaan taljoja.”

Ensiksi: Yleisilme siistiksi! 
- Ehdottomasti uudet kahvilarakennukset ja sijoitettuna torille 
niin, että eivät peitä järvinäköalaa.
- Mauton halvannäköinen mainoskello pois torilta. Uusi torikello, 
jossa ei mainoksia, jos kello pakko olla. Vaikka  suunnittelukilpai-
lun kautta.
- Toripinnan suorittaminen ja uusi asfaltti. 

Kesä (kevät ja syksy myös)
- Toimii hyvin, mutta katso yllä.

Talvi ja joulu
- kaupungin joulukuusi torille ja valoa enemmän yleensäkin 
torille
- puiset torimökit, kuten edun Kuopion joulutorilla, jossa ne ovat 
kauniin valkoiset

”Kesä: Jatkettaisiin ravintola-aluetta Kalastajan kojusta eteenpäin sa-
malla tyylillä kuin koju koko laiturialueelle. Talvi: jäädytetty luistelualue, 
talvikahviloita”

”Joulumarkkinat, yleensäkin jatkuvaa markkinamyyntiä” 
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”Kesä: elävää musiikkia, esim harmonikka. Syksy: kalamarkkinat. Talvi: 
glögipisteitä ja muuta kuuma juomaa. Kevät: istuimille lampaan taljoja.”

”Kesä: esiintyjiä, työpajoja, tansseja. Syksy: Samanlainen tapahtuma kuin 
Jyväskylän Maan Veden Viljaa olisi mukana. Järjestöjä, jotka esittelisi Sa-
vonlinnan eri toimijoita ja harrastusmahdollisuuksia. Talvi: joulumarkkinat. 
Kevät: pääsiäistori, Vappukarnevaali.”

”Pidemmälle syksyyn tapahtumia. Esim elonkorjuu tapahtuma, street-
food päivät, väh. Viikon kestävät tuomaan markkinat jossa kiinteät myyn-
tikopit.”

”Lapsiperheitä houkutellakseen torille kaivataan aktiviteetteja. Tori on lap-
sen mielestä tylsä, kun läheisyydessä ei ole lapsille leikkipaikkaa. Lähin 
löytyy kirkkopuistosta. Talvella torille esim. napakelkka, luistinrata ja 
vastaavaa. Se toisi lapsiperheitä paikalle ja eloa keskustaan. Torikahvi-
loihin myös lämmitystä, että on miellyttävä vierailla talvella. Kesällä torilla 
riittää kuhinaa, ehkä pitäisi kesää varten jopa olla laajennettavissa, niin 
olisi enemmän tarjontaa. Valmiita pop up pisteitä, mitä saisi vuokrata 
edullisesti. Katetun kauppahallin liittäminen osaksi toria.”

”Kesällä torilla on aktiivista toimintaa, mutta muita vuodenaikoja ajatellen 
olisi mukavaa, jos torilla olisi jokin kahvila tai lounasravintola tai kaup-
pahalli. Kauppahallissa voisi olla niin elintarvikemyyntiä, kahviloita kuin 
käsityöläisten myymälöitä.”

”Kauppahalli missä myydään paikallisia tuotteita. Vrt. Kuopio. Hälli on 
halli eikä siis tarvitse olla lämmin. Helposti pidettävissäkin.”

”Kesäkauden avajaiset oli muutama vuosi sitten. Se oli hyvä. Syksyllä ja 
talvella tori tarvitsee seinät ja katon, jotta siellä voisi edes kohtuudella 
oleskella. Jouluna mukava olisi joulutori. Keväällä tori ja koko keskusta 
on siivottomassa kunnossa ja ei houkuttele ennen kuin hiekat ja muu roi-
na on talven jäljeltä kerätty pois. Mutta keväällä voisi olla jotain mukavaa 
ohjelmaa, joka houkuttelisi ihmiset takaisin ulkoilmaan talven jälkeen ja 
tulevaan kesään.”

”Kahvilat ovat häpeäpilkku. Niissä ei ole tehty mitään uudistuksia VUO-
SIKYMMENIIN!! Toki osa viehätystä mutta sekalainen kaluste, varjo ja 
katosmeri on esteettisesti kauheaa katsoa. Tori voisi olla omalla paikal-
laan upea nähtävyys jos varsinkin torikahviloiden ympäristö laitettaisiin 
yhtenäiseksi.”

”Torilla voisi olla esiintymiskoroke vaikkapa nykyisen ”kellotornin” tilalla. 
Se palvelisi läpi vuoden pienimuotoisia tapahtumia. Myös istumapaikko-
ja voisi olla enemmän muuallakin kuin nykyisen kellon juurella.”

Enemmän paikallisten tuottajien raaka-aineita, lähiruuan ympärille seson-
gin mukaan vaihtuvia tempauksia (esim. sadonkorjuupäivät, jolloin tuot-
tajilta raaka-aineita sekä myyntikojua, joiden tuotteissa käytetty kauden 
tuotteita; omenapiirakkaa, hilloja, säilöttyjä kurkkuja jne.).
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Kesä 

Musiikkia 
Terassimeininkiä
Iltatoreja
Drinkkibaari
Street food kojuja
Kansainväliset ruokamarkkinat
Tanssit
Lapsille puuhapäivä
Jätskibaari
Muikkufestarit
Muotinäytöksiä
Olutfestarit
Lettukahvila
Surffaustapahtuma
Kesäteatteri
Nukketeatteria

Kevät
Katusählyä
Pääsiäistori
Vappukarnevaalit
Taimitapahtuma
Kukkamarkkinat
Ohjattuja tanssitunteja
Koiratapahtumat
Pelejä, turnauksia
Disco
Luutapalloa
Pizzafestarit
Kevätkarkelot
Skeittitapahtuma
Drive in leffoja
Ruokafestivaalit
Käsityöläisten tapahtuma
Taidemaalareiden päivä
Liikunnallinen joukkotapahtuma rytmimusiikin mukana
Villiruokatapahtuma

Tapahtumaideat vuodenaikojen mukaan jaoteltuna
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Syksy
Sadonkorjuumarkkinat 
Hodari ym myyjiä
Halloween
Disco
Riistaruokatapahtuma
Metsästys- ja kalastusmarkkinat
Kalamarkkinat
Oktoberfest
Maalaismarkkinat
Etniset ruokamessut
Lasten lelujen vaihtopäivä
Karaoke
Kilpailuja: mölkky, petankki, tikka, laserammunta
Viinitupa
Liikunnallinen joukkotapahtuma rytmimusiikin mukana

Talvi
Lasten tapahtumia 
Joulutori
Joulutuotteita
Luistelua
Napakelkka
Torikahvilat auki ja lämmitys sinne
Keikkoja
Lumenveisto
Glögitapahtuma 
Glögikioski
Disco
Ulkoliikuntaleikki
Mäenlaskupaikka, pulkkamäki
Jäätaidetta
Pienille lapsille harjoitteluhiihtolatu
Valaistusta, valokarnevaalit
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Sopivin ajankohta  
asioinnille
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Mikä on Sinulle sopivin päivä 
asioida Savonlinnan  

Kauppatorilla?

Mikä on Sinulle sopivin  
kellonaika asioida Savonlinnan 

Kauppatorilla?

0 50 100 150 200 250 300 350

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

lauantai

sunnuntai

98 (27,9 %)

97 (27,6 %)

97 (27,6 %)

313 (89,2 %)

196 (55,8 %)

120 (34,2 %)

121 (34,5 %)

(Voit valita useita vaihtoehtoja.) (Voit valita useita vaihtoehtoja.)

0 50 100 150 200

klo 6-8 27 (7,7%)

76 (21,7 %)

175 (49,9 %)

175 (49,9 %)

172 (49 %)

133 (37,9 %)

65 (18,5 %)

166 (47,3 %)

klo 8-10

klo 10-12

klo 12-14

klo 14-16

klo 16-18

klo 18-20

klo 20-22
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Vapaat kommentit
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Vapaa sana
175 vastausta351 vastaajaa

Avoimissa kommenteissa nousivat esille niin pysäköinti ja 
liikenneasiat, rakennukset kuin tarjontakin. 

Toiveita esitettiin monipuolisemmasta tarjonnasta,  
tapahtumista sekä lapsien huomioimisesta.

Risut, ruusut, kehittämisehdotukset
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Pysäköinti & liikenne
Vapaa sana. Risut, ruusut ja kehittämisehdotukset.
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”Huomattava osa ostavista kävijöistä saapuu omalla autolla, ei pol-
kupyörällä.  Eikä tämä miksikään muutu niin kauan kuin Savonlinnan tori 
on Savonlinnassa. Ottakaa tämä huomioon liikennejärjestelyjen suunnit-
telussa.”

”Toivon että pysäköintipaikkoja löytyy edelleen torin vierestä ja maksut-
ta ainakin heinäkuun ulkopuolella.”

”Autot pois koko satamasta. Tottin ja lippakioskin väliin kunnon park-
kipaikka autolle ja lipalta eteenpäin koko satama vain jalankulkijoille. 
Saadaan rauhaa ja tilaa satamaan.”

”Uusi torialueen ja Seurahuoneen edustan liikennejärjestelysuunnitelma 
on täysin susi ja turha!”

”Toinen ajoväylä seurahuoneen ja torin välissä turhake, joka ruuhkautttaa 
liikennevalot Olavinkadulta. Seurahuoneen kulmalta kääntymiskielto 
Viiskulmaan päin.”

Pysäköintipaikkojen vähyys sekä 
liikennejärjestelyt puhuttivat 

kommenteissa
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Rakennukset
Vapaa sana. Risut, ruusut ja kehittämisehdotukset.
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Rakennuksiin liittyen toivottiin erityisesti uusia kahvilakojuja eri sijainnissa sekä  
yhtenäisiä kiinteitä kojurakennelmia. Kahvilakojujen sijaintiin toivottiin muutosta niin,  

että järvimaisema olisi nähtävissä. Myös kauppahallia toivottiin.

”Voisiko torilla olla valmiita, yhdenmukaisen näköisiä kiinteitä ka-
toksia? Myyjien ei tarvitsisi rakentaa kaikkea joka päivä alusta ja muina 
aikoina katos toimisi vaikka sadesuojana ohikulkeville. Tori ei myöskään 
kiinni ollessaan olisi niin aution näköinen, kun valmiita rakenteita olisi 
olemassa.”

”Järvinäkymän peittävät kahvilakopit pitäisi saada pois, mutta tieten-
kin kahviloita tarvitaan. Ehkä jonkinlainen, pienikin, katettu esiintymislava 
olisi hyvä entisen Satamapuiston lavan tapaan- sehän oli aiemmin Ravin-
tola Waahdon paikalla.Erityisesti olen suorastaan inhonnut OPn mainos-
ta, torikelloa, joka vie kohtuuttomasti tilaa ja huomiota keskellä toria. Se 
pitää ehdottomasti siirtää pois!!!!!! Tällaisten ”neuvostohenkisten” monu-
menttien aika on ehdottomasti ohi!!!!”

Toiveita uusista kahvilakojuista  
sekä yhtenäisistä kojurakennelmista



26

TORIK YSELYN TULOKSET 2021

”Järvinäkymän peittävät kahvilakopit pitäisi saada pois, mutta tieten-
kin kahviloita tarvitaan. Ehkä jonkinlainen, pienikin, katettu esiintymislava 
olisi hyvä entisen Satamapuiston lavan tapaan- sehän oli aiemmin Ravin-
tola Waahdon paikalla.Erityisesti olen suorastaan inhonnut OPn mainos-
ta, torikelloa, joka vie kohtuuttomasti tilaa ja huomiota keskellä toria. Se 
pitää ehdottomasti siirtää pois!!!!!! Tällaisten ”neuvostohenkisten” monu-
menttien aika on ehdottomasti ohi!!!!”

”Savonlinnan torin maisemaan kuuluu Saimaa ja järvimaisemat. Miksi 
ne on pilattu törkeän näköisillä kojuilla, joita kutsutaan torikahvilaksi? 
Torikahvilat voisi olla jossain muussa paikassa, jotta järvelle näkisi. 
Ihmettelen myös kellohökötystä keskellä toria? Istumapaikkoja voisi olla 
enemmänkin mutta joku istutus olisi mukavampi kuin kellohökötys. Sa-
vonlinnan tori ei ole parhaita mutta ei surkeimpiakaan.”

”Ehdottomasti nuo kälyiset torikojut pois ja heti! Tilalle viihtyisät, syksyl-
lä/talvella lämpimät kahviot. Yrittäjät pitäisi kilpailuttaa, vai onko noilla 
iänikuisilla kahviopitäjillä Ikuinen monopoli? Tulisi uusia tuulia ja ideoita, 
koska entiset yrittäjät eivät kehitä toimintaansa eurollakaan. Pahvimukit 
pois ja heti. Myös erikoiskahveja tarjolle. Ja tietenkin se ruma kello pois! 
Enemmän tapahtumia torille varsinkin iltaisin.”

”Rumat kahvilakopit pois maisemaa pilaamasta. Kahvilamyynnin voi-
si siirtää keskemmälle, kadun viereen, ja kaksisuuntainen katu hotelli 
Seurahuoneen eteen. Seurahuone voi pitää halutessaan terassia torilla. 
näkymä järvelle on Savonlinnan torin ydinjuttu. Ja se kamala OP:n mai-
noskello pois!”

”Kahviokojut on aikansa eläneet, toivottavasti tulee jotkut kivat tilalle. 
Näkymä järvelle kahviloista ilman että blokataan maisema raken-
nuksilla. Kalastajan koju parasta torilla! Yrittäjälle ehdottomasti jatkoa 
pitää paikka!”

”Järvi näkyviin ja kopit kadun puolelle”

”Uudistakaa kahvikojut nykypäivään. Ajatelkaa kaksikerroksinen 
rakennus siinä samaisella paikalla kattoterassilla niin olis ihan hiton hieno 
juttu.”

”Torialue tarvitsisi kunnon faceliftin. Varsinkin kahvilakojut ovat täysin 
jo aikansa eläneet ja karsean näköiset.”



TORIK YSELYN TULOKSET 2021

27

”Ehdotus: siirtäkää rumat kala-ym. kojut torin toiselle laidalle, niin ran-
taan vapautuisi kaunis kaistale kävelijöille ja kukkaistutuksille. Näin 
torista tulisi eräs Suomen kauneimmista ja viihtyvyys paranisi huomatta-
vasti.”

”Torin kiinteät rakennelmat tulisi suunnitella ja rakentaa uudelleen. 
Pohjakaavaa tulisi miettiä tarkemmin, viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä 
enemmän ajatellen. Nykyiset kojut ovat yksinkertaisesti aika rumia. Torin 
visuaalista ilmettä tulisi yhtenäistää. Olen nähnyt vanhoissa kuvissa rai-
dallisia katoksia. Voisiko toripöytien ohella saada käyttöön yhteneväisen 
katoksen kun tulee torille myymään? Savonlinna tarvitsee myös pysyvän 
esiintymislavan. Olisiko se torilla? Vai kenties vesillä kelluva? yleisö katse-
lee kohti Joel Lehtosen puistoa ja nauttii järven läheisyydestä. Ainutlaa-
tuista. Kolmas asia on toripaikkojen markkinointi, myynti torilla ei ymmär-
tääkseni ole kallisarvoista. Myyjiä saataisi todennäköisesti enemmän jos 
tehtäisi siitä helppoa ja houkuttavaa kenelle vaan, kertamyyjällekin. Ja 
nuoria. Toripaikoista voisi tehdä markkinointia somessa, torille innovatiivi-
nen instagram-tili tai muu somekanava joka avaa mahdollisuuksia myydä 
torilla omia tuotteitaan. Mahdollisuuksia myös järjestää torilla omia tapah-
tumia. Mitä se maksaa? Vai onko tori kaikkien paikka, vapaata toteuttaa 
yksityishenkilöille. Hienoa että toria kehitetään!”

”Torikahvilat on rumat, kalastajakoju on tyylikäs.”

”Ruma liekkiravintolan lautta saisi jo poistua.”

”Torikahvilarakennukset pitäisi pikaisesti uudistaa paremmin torimiljöö-
seen sopiviksi. Mallia esim. 1900-luvun alkupuolen rakennuskannas-
ta.”

”Kauppahalli tai muita kiinteitä rakennuksia torialueelle oli hyvä saada, 
jotta torialuetta voisi käyttää ympärivuotisesti ja hyödyntää isommalla 
käytölle. Uskon, että jos torialuetta kehitettäisiin ja tehtäisiin kunnon re-
montti niin saataisiin torialueesta kaikki potentiaali irti.”

”Toivon, että kauppatorille tulisi kauppahalli kuten siellä on joskus ollut-
kin.

”Tori tarvitsisi ehdottomasti kauppahallin niin kuin kaikissa sivistyskau-
pungeissa on. Se mahdollistaisi ympärivuotista elämää torille. Tämä on 
tietysti paljon vaadittu, mutta olisihan se ihanaa. Lisää pieniä paikallisia 
ruokajuttuja myös ehdottomasti. Tekijöitäkin on, mutta torin huono ilma-
piiri karkottaa osan pois.”
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Muut kommentit
Vapaa sana. Risut, ruusut ja kehittämisehdotukset.
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”Nykyisin torituotteilla kiskotaan liian kovaa hintaa. Asiaa varmaan 
auttaisi jos tiedotus olisi kunnossa. Eli raha menee suoraan tuottajalle il-
man välikäsiä ja palvelee Savonlinnan kehitystä vaikka tuote onkin vähän 
kalliimpi.”

”Heikki Syrjälä on hyvä esimerkki siitä, millaisia torimyyjiä tuottei-
neen tarvitaan. Aina paikalla, paikallisia tuotteita, mainio palvelu.”

”Torille pitäisi saada houkutelluksi enemmän vihanneksien myyjiä, jotta 
saataisiin enemmän hintakilpailua., hinnat ovat liian korkeita.  Aukioloaika 
kesällä vähintään klo 16 asti. Torin tapahtumien tiedottaminen paremmak-
si.  Uutta tori suunniteltaessa pitäisi ottaa lapset huomioon joku leikki-
paikka olisi hyvä kuten esim. Kuopiossa.”

”Savonlinnan tori on tylsä ja samat toimijat myyvät samoja tuotteita 
vuodesta toiseen mikä ei palvele paikallisia. Torikahviloiden toimijoi-
den kilpailutus ja lisää vuokrattavia kojuja joissa lyhyempi vuokra aika.
selkeä tiedottaminen vuokrattavista paikoista.Torikahviloiden hökötysten 
remontointi ja vaikka tekonurmi alue kahviloiden eteen. Kirpputori tapah-
tumat ovat kivoja jolloin paikallisetkin lähtevät liikkeelle. Musiikkia” 

Torituotteiden tarjonta herätti kahdenlaisia kommentteja: toisaalta sitä pidettiin hyvänä ja toisaalta tarjonta koettiin suppeaksi. 
Kauppahalli keräsi kannatusta. Tapahtumia toivottiin kaikkina vuodenaikoina. Lapsille toivottiin tekemistä.

Laajempi tarjonta, toiveet palveluajoista sekä tapahtumista  
korostuivat muissa kommenteissa
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”Kiva tori, monta vuotta mökiltä köyty vasta viime vuonna löydettiin esim 
kalliolla lettukahvila jne. Eli torilla voisi olla infotaulu palveluista kahvi-
loista kaupoista ja kartan kera”

”Lapsille kaipaisin jotain omaa nurkkaa missä voisi touhuilla kiertämi-
sen lomassa”

”Lapsien kanssa torilla asioiminen on vaikeaa tai stressaavaa koska 
vesialuetta ei ole millään tavalla aidattu ja se kiinnostaa lapsia kovasti.”

”Lisää tapahtumia torille joka on aivan upeella paikalla. Kahvila tar-
jontaa myös talvelle, Lenkillä olisi kiva pysähtyä talvella torille vaikkapa 
glögille.”

”Enemmän tapahtumia Savonlinnaan, ihmiset liikkeelle”

”Voisiko talvisaikaan toria hyödyntää liikuntatapahtumiin tai vaikka vain 
viikottain järjestettävään liikuntahetkeen (esim vaihtuva laji). Sen yhtey-
dessä voisi olla kahvilatoimintaa. Näin tori voisi toimia ihmisten kohtaa-
mispaikkana myös hiljaisempaan aikaan/kautena.”

”Torivalvontaa täytyy selkeyttää ja parantaa, sekä tehdä uusia mahdolli-
suuksia torimyyjille jotta saadaan vetovoimaa.”

”Avoin WLAN palvelisi kesällä matkailijoita, mutta myös torikauppiai-
ta.”

”Torin aluetta pitäisi elävöittää lisää - nyt tarjonta on torikahviloiden 
varassa. Lisäpaikkoja paikallisille toimijoille - ja joustavuutta toripaikko-
jen käyttöön. Tori on harvoin edes puolillaan myyjiä - miksi sinne ei siis 
anneta lupia tehdä ravintoloita tms? Kunnon kilpailu puuttuu!”

”Nykyisin Savonlinnan torilla on melko vähän mitään mielenkiintoista 
nuoremmalle kansalle, tori on mummojen ja pappojen valtaama, vanhan 
kansan mesta.”
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”Risu: Kesälläkin kun torille saapuu kahden-kolmen maissa iltapäivästä 
alkaa tori tyhjentyä. Ehkä tämä aikaisten aamujen kulttuuri on torilla se 
juttu, mutta itse toivoisin myöhäisempiä markkinoita ja tapahtumia. Ruu-
su: Ihanaa että koirat saavat tulla nykyään torille!”

”Koirat poistettava elintarvikeiden myyntialueelta.”

”Toriaika voisi varmaan olla nykyisin myöhemmin, lukuunottamatta 
kavhviloita,  esim. 10 - 18, kesällä tietenkin klo 20 saakka. Monessa 
paikassa on pari toripäivää sesongin ulkopuolella esim. ke ja la, näihin 
panostetaan. Rytmi tuo varmasti myös lisää asiakkaita. Torin tulee olla so-
messa, jonne esim. facebook sivulle tapahtumaan voi kommentoida sinne 
tulevat myyjät. Torilla voisi olla infoa mikäli on esim tiettyinä päivinä jotkut 
tietyt esim. tuottajat, käsityöläiset ovat torilla.

Olen muuttanut pois Savonlinnasta, mutta käyn siellä aika usein, vuo-
dessa vähintään kuukauden verran eri vuodenaikoihin. Toivon aina niin 
kovasti, että torilla olisi elämää!

Voisiko ajatella, kun uutta suunnittelette, että sinne tulisi joitain kiinteitä 
rakenteita kuten esim. Tallinnan vanhaan kaupunkiin mennessä olevat 
kukkakioskit. Mutta niin, että niissä voisi olla erilaisia toimijoita? Tori on 
tuulinen paikka, joten jotain tuulensuojaa voisi kenties talvella miettiä 
ainakin osaan torista?”

”Pitempi aika avoinna syksyyn,esim kunnon katetut kahviot ja kirppa-
reita vaikka joka päivä jospa halukkaita myyjiä löytyis”

”Kilpailutus torikahviloille, koirat pois ( hygienia..), yhtäläisiä kivannä-
köisiä myyntikojuja, uudet aurinkokennoroskikset ( mallia löytyy Turusta), 
kauppahalli; pienikin olisi ok.”

”Lisää paikallista vihannes- ja marjamyyntiä, käsitöitä ja kala- ja leipä-
myyntiä. Rihkamamyynti vähemmälle! Päivystävä torikummi juttelemaan 
mukavia kävijöiden kanssa. Yllätysarvontaa, toritansseja, viikon tai kuu-
kauden torikauppiaan valinta ja esittely. Vuodenaikatapahtumat: Jouluto-
ri tai -markkinat, glögikojut, oopperaa laulava joulupukki. Via crucis 
pääsiäisenä torilta linnaan. Juhannustanssit. Joel Lehtosen nimipäivä. 
Saarimökkiläisten pienveneregatta juhlallisuuksineen (Höyrylaivaregatan 
tapaan).”
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