
TORIN INVESTOINTITARPEET



Selvitystyö
Tarpeet ja investointikohteet on selvitetty yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa

• Teknisen toimen eri osastot
• Torikauppiasyhdistys
• Torimyyjät

Torille ei ole tehty investointeja vuosikymmeniin, koska on 
odotettu torin uutta kaavaa

à Investointi- ja korjausvelkaa on monelta kymmeneltä 
vuodelta ja se näkyy ja vaikuttaa toritoiminnassa, 
ilmeessä, toiminnallisuudessa



Infra
• Koko tori kallellaan, muhkuroilla, kuoppia, tulee vuosittain uusia 

reikiä
• Pohjaus tehtävä kuntoon (alla mm. rakennus- ja palojätettä, 

sahanpurua)
• Kaadot huonot
• Korkeudet elää vuodenajan mukaan
• Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät/vedot suunniteltava uudelleen

• Vanhat menevät ristiin rastiin asvaltin alla
• Tarvitaan uusia pisteitä ruoka- ja muille siirrettäville myyntipisteille

à Ennen torin rakennusten ym. investointeja, perusta oltava kunnossa
à Mietittävä ennakkoon tilapäispaikka toriremontin ajaksi



Turvallisuus, vartiointi
• 360 –valvontakamera

• Luo turvallisuuden tunnetta niin kaupunkilaisille kuin 
myyjille

• Mahdollisissa ilkivalta- ja väkivaltatilanteissa tallenteet
• Kasvattaa myyjien viipymää sekä päivittäistä 

aukioloaikaa, kun kaikkea ei tarvitse purkaa yöksi
• Ensisijainen investointi torille

• Fyysinen vartiointi kuuluu tapahtuman järjestäjille



Myyntikatokset, -paikat, pöydät
Valmiit katokset ja myyntipisteet

• Pieni alue torista kokeiluun
• Suunniteltava niin, sopii ympäristöön, ei piilota järvinäkymää
• Sesongin ulkopuolelle myyjiä saadaan houkuteltua
• Helppo tulla, aloittaa toriyrittäjyys

Nykyaikaiset pöydät
• Vanhat todella vanhat, kuluneet, tilaa vievät
• Muoviset, kevyet, kestävät

Koukut myyntiteltoille
• Tarvitaan koko torin pohjan kunnostus ensin 



Pysäköinti, lastaus
Torikauppiaiden oma pysäköintialue

• Kirkkokadun kentälle oma alue/rivit torimyyjille?
Alueen sulkeminen – ei ajoneuvoilla ajoa kun ihmisiä torilla

• Miettiä aikataulut uudestaan -> tiukemmat säännöt
• Turvallisempaa kävijöille sekä myyjille

Aikataulut, ajojärjestelyt
• Olisi helpompaa ja turvallisempaa kun lastaus/purkaus olisi 

torin kummastakin päädystä. Mutta se ei ole mahdollista 
Kauppatorilla.

• Autoja ei parkkiin torialueelle



Esiintymislava
- Tarve pienelle sekä isolle lavalle
- Vuokrauskustannukset suuret

Kotkassa ja Lappeenrannassa kiinteät, lasiset. Läpinäkyvä olisi hyvä Savonlinnassa.

Kuopio ja Lahti, kesäajaksi siirrettävät. Kuopiossa myös pienet kiinteät esiintymispaikat



Hygienia
Pesupaikat 

• Kaavassa hyvät uudistukset huoltorakennuksessa
• Teollisuusastianpesukone

WC
• Torimyyjille/toimijoille omat vessat, ei yleisöwc:n käyttöä 
• Talvisin oltava WC käytössä
à uudessa huoltorakennuksessa huomioitu myös 
esteettömyys

Kierrätys/roskikset
• Siivous- ja huoltotoimien aikataulutus. Jäteautot ei 

myyntiaikaan
• Puuttuu metalli ja lasi



Markkinointi
Tienvarsimainokset

• Kuka hoitaa jatkossa tienvarsimainosten laittamisen/pois 
hakemisen?

Verkkosivu, some, tapahtuma-alustat
• Kuka päivittää hankkeen jälkeen?

Monikanavaisuus muistettava markkinoinnissa
• Paikallislehdet
• Tienvarsimainokset
• Infonäytöt
• Some
• Verkkosivut



Valaistus, elämyksellisyys, viihtyisyys

Tunnelmavalaistus
Taideteoksia torille (esim. Taidelukio)

• Vesielementti
Istuinpaikat

• Lisää istuma/hengailupaikkoja, nekin voivat olla 
taideteoksia

Kasvit, kuuset

Joensuu

JoensuuLahti


