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1 Millainen Kouvolan kaupunkikeskustan tulisi olla? 

Kysely toteutettiin 11.-22.8. 2022 Webropol –kyselynä sekä kyselyyn voi vastata paperiversiona Allun 

torikahvilassa. Torikauppiaille jaettiin myös kirjalliset kysymyslomakkeet. Vastauksia tuli yhteensä 282 

kpl, joista paperisena 19 kpl. Avoimiin vastauksiin tuli yhteensä 1870 kommenttia. 

Kysely julkaistiin Kouvolan kaupungin nettisivuilta ja sitä markkinoitiin Facebookissa, Instagramissa 

sekä LinkedInissä. Lisäksi lähetettiin sähköpostiviestejä torikauppiaille, tapahtuma-alan yrityksille, 

ydinkeskustan kiinteistöjen ja liiketilojen omistajille, opiskelijaneuvottelukunnalle, Kouvolan 

aluetoimikunnille, oppilaitoksille ym. 

Kysely on osa Ydinkeskustan Kestävä Tulevaisuus (YKT) –hanketta, johon osallistuvat Jyväskylä, 

Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Lahti ja Oulu. Hanke on osarahoitettu Keski-Suomen liiton 

myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen-määrärahalla (AKKE – rahoitus) 

 

1.1 Miksi käyt kävelykadulla tai kauppatorilla? 

Vastauksia 281 kpl. 

Sen lisäksi, että keskustassa asutaan ja käydään töissä, selvästi eniten käydään kahviloissa, 

ravintoloissa ja kaupoissa. Alueen läpi kuljetaan mielellään silloinkin, kun matka suuntautuu jalan tai 

pyörällä johonkin muualle kuin keskustaan. Moderni kävelykatu luonnonkivipintoineen houkuttelee 

vanhempia ja liikuntarajoitteisia ihmisiä liikkumaan varsinkin talvella lumen sulana pidon ja näyttävän 

kausivalaistuksen ansiosta. 
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1.2 Mistä pidät eniten nykyisellä Kauppatorilla? 

Vastaajien mielestä Kouvolan Kauppatori on lähinnä kesätori. Nykyisen Kauppatorin suurin vetonaula 

ovat kahvilat. Tärkeiksi mainitaan myös vihannes-, marja- ja kukkamyynnin väriloisto, jäätelömyynti 

sekä terassien palvelut. Aurinkoa on lähes koko päivän. Suihkulähde tuo iloa kaiken ikäisille. 

Kauppatorin sijainti saa kiitosta, vaikka monelle tori on vain läpikulkureitti sen aamupainotteisista 

aukioloajoista johtuen.  

Myyjien näkökulmasta katsottuna nykyiset paikkaruudut ovat selkeät. Myyjien vakiopaikoista pidetään 

ja monella vastaajalla onkin oma suosikkikauppias. Tapahtumia toivotaan lisää ja mm. torioket 

mainitaan vastauksissa. Todellista torin tuntua löytyy Kouvolan Kauppatorilla kesäisenä 

lauantaiaamuna. Tori on parhaimmillaan kesällä, jolloin siellä on hyvä tunnelma ja ihmisvilinää, jota 

on mukava seurata torikahvilassa tuttujen kanssa. 
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1.3 Kuvaile toiveidesi Kauppatoria! 

Torista toivotaan ajanvieton ja viihtymisen kaupunkitilaa. Mielellään istutaan terasseilla ja kahviloissa 

sekä kuunnellaan torinäyttämöltä musiikkia ja muita esityksiä. Myös ilmaisia istumapaikkoja ilman 

ostopakkoa toivotaan. Kauniista kojuista ostetaan vihanneksia, juureksia, marjoja, sieniä, kalaa, 

kukkia sekä paikallisia käsitöitä ja taidetta. Myös street food –tyyppiset ruoka-annokset kuuluvat 

toiveiden torille. Tarjonnan tulisi vastaajien mukaan jatkua iltapäivään ja mielellään myös iltaan asti. 

Seurustelua ja yhteisöllisyyttä varten pitäisi olla kiinteä kahvilarakennus, jolloin ei oltaisi säiden 

armoilla ja toimintaa voisi olla ympäri vuoden. Joulutori tunnelmallisine myyntikojuinen nousi usein 

esille. Myös lapsille on turvallinen leikkipaikka toiveiden torilla. Tori on opiskelutapahtumien ”alusta”. 

Kouvolan Kauppatorin kesäaikaista tarjontaa sekä tunnelmaa kiiteltiin laajasti. Monelta vastaajalta 

löytyi myös suosikkikauppiaat. 

 

1.4 Mitkä kellonajat olisivat Sinulle sopivimpia toriostoksiin? 
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Arkisin toivottiin toriaikojen palvelevan paremmin myös töistä palaavia ihmisiä sekä koululaisia ja 

opiskelijoita. Vaikka nykyisen torin kesäiset lauantaiaamut saivat kiitosta, niin selvästi useammalta 

vastaajalta torin palveluiden käyttö jää hyvin vähäiseksi työpäivän kiireiden takia. Iltatoria toivotaan 

useissa vastauksissa.  

Viikonloppuisin toiveiden mukaiseksi aukioloajaksi muodostuisi klo 10-15 välinen aika. Sen jälkeen 

torille toivotaan kuitenkin vielä musiikkia, kahvila- ja terassi tarjontaa sekä muuta yhteisöllistä 

aktiviteettia toritapahtumien merkeissä. 

 

 

 

  

1.5 Mistä pidät eniten nykyisellä kävelykatu Manskilla? 

Kävelykatu Manskin parasta tarjontaa ovat vastaajien mielestä kahvilat, ravintolat ja liikkeet. 

Kauppojen ja liikkeiden tarjonnan vähyyttä harmitellaan kuitenkin laajasti. Kävelykadun uudistus saa 

runsaasti hyvää palautetta. Tasainen luonnonkivinen pinta houkuttelee kävelemään ja sulanapidon 

ansioista monet iäkkäämmät vastaajat kertovat pystyvänä liikkumaan kävelykadulla liikuntarajoitteista 

huolimatta. Varsinkin talvella monelle vanhukselle liikkuminen jäisi muuten vähiin.  

Kausivalaistuksen tunnelma, vesisuihkun virkistys, mukavat pyöreät istumapaikat ja puut ja yleinen 

siisteys sekä turvallisuus saavat kehuja. Kävelykadulla järjestettyjä tapahtumia toivotaan lisää, sillä 

nykyisetkin tapahtumat ovat suosittuja. 

Kävelykatu saa paljon kehuja lapsiystävällisyydestään. Lapsen voi päästää turvallisesti yksin 

kävelemään ja leikkimään leikkipaikalla sekä suihkulähteellä. Kesäinen suihkulähde tuo iloa koko 

perheelle ja kaivattu vettä keskelle kaupunkia. 

Kävelykadun saavutettavuus saa myös kiitosta. Pysäköintipaikkoja on runsaasti lähietäisyydellä. 
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1.6 Kuvaile toiveidesi kävelykatu Manskia! 

Toiveiden kävelykadulla on runsaasti kauppoja ja liikkeitä sekä pieniä paikallisia myymälöitä. 

Kahviloita ja ravintoloita on moneen makuun ja niiden aukioloajat ovat pitkiä. Keskustassa on 

lounasaikaan vilkasta ja töiden jälkeen ihmiset tulevat asioimaan kaupoissa, istumaan kahviloissa ja 

terasseilla, kuuntelemaan trubaduureja sekä katusoittajia tai osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. 

Ohjelmia ja tapahtumia varten on oma näyttämö, johon nuoret opiskelijat ja musiikin harrastajat sekä 

muut esiintyjäryhmät voivat varata itselleen esitysaikoja. Näyttämö toimii isompien tapahtumien 

päänäyttämönä. 

 

 

Kauppojen tarjontaa tuodaan ulos liikkeistä kadulle ja tuotteita on mukava katsella ja ”hypistellä” 

rauhallisen kävelyn lomassa. 
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Kesällä lapsille toivotaan valvottua leikkipaikkaa ja talvella sisäleikkipaikkaa. Lapsille ja nuorille 

toivotaan omaa ohjelmaa. Koululaiset voivat ostaa koulun jälkeen välipalaa street food –kojuista. 

Opiskelijat tapaavat toisiaan kävelykadun kahviloissa ja heille löytyy myös työskentelytilaa yhdessä 

opiskelua varten. Ilta- ja yöelämä on vilkasta ja opiskelijoiden toiveiden mukaista. 

Kävelykadulla halutaan olla ulkona ja siksi katetut kahvila- ja terassialueet ovat toiveiden 

kävelykadulla suosittuja. Kävelykadulla halutaan viettää aikaa, nauttia tarjonnasta sekä ystävien 

seurasta. Tunnelma on iloinen ja vilkas ja autottomuus mahdollistaa turvallisen ympäristön sekä 

äänimaiseman. 

  

  

1.7 Mitä Manskin ja Kauppatorin tulevaisuuden tekemiseksi tarvitaan? 

 

Keskustassa pitäisi olla enemmin esityksiä ja tapahtumia. Niiden järjestämistä helpottamaan tarvitaan 

näyttämö, jota voi hyödyntää hyvin matalalla kynnyksellä. Keskustan suurella screenillä ilmoitetaan 

tulevista tapahtumista. Screenillä on ajantasaista infoa ja välillä elokuvaesityksiä. Tiedotusta eri 

some-kanavissa sekä tiedotusvälineissä tulee olla runsaasti, jotta ihmiset löytävät tarjonnan. 

Torilla pitäisi olla valmiita katettuja myyntipöytiä lyhytaikaista myyntiä varten. Tämä mahdollistaisi 

lähialueen paikallisten tuottajien, nuorten myyjien ja käsityöläisten tulon torille. Torin myyntikojut 

mahdollistaisivat myös lyhytaikaista torimyyntiä sekä toimintaa myös talviaikoina. Myös keskustan 

vapaiden liiketilojen PopUp –toiminta aktivoisi keskustaa ja toisi tuloja liiketilojen ylläpitokuluihin. 

 

Aukioloaikojen pitäisi olla ainakin joinakin viikonpäivinä pidempään, jotta keskustaan ehtisi työpäivän 

jälkeen liikkeiden aukioloaikoina. Myös viikonloppuisin useimmat liikkeet ja kahvilat sulkeutuvat liian 

aikaisin. Aukioloajat ovat myös syy siihen, että opiskelijat eivät kokoonnu keskustaan viettämään 

aikaa. Yhteisöllistä työtilaa toivotaan. Yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa tulee muutoinkin olla 

riittävästi keskustassa. Joitakin palveluja, kuten street food-ruokaa tulisi saada myös yöllä, kun 
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baarikansa on liikkeellä. Tapahtumat pitäisi löytyä myös mobiilisovelluksesta ja kaksikielisenä 

asukkaiden tiedottamisen lisäksi myös opiskelijoita ja turisteja varten. 

Keskustasta puuttuu veturiliikkeitä. Tavaratalon lisäksi toivotaan paljon pieniä paikallisia putiikkeja. 

Kahviloita ja ravintoloita on hyvin, mutta erityisruokavalioiden tarjontaa toivotaan lisää. 

Myös kävelykadulle toivotaan myyntikojuja, joita voisi vuokrata lyhyiksikin ajoiksi. Nuoret alkavat 

yrittäjät voisivat edullisesti testata liikeideaansa edullisissa kojuissa ja jatkossa he mahdollisesti 

vuokraavat vakituisen liiketilan kasvavaa toimintaa varten. Kojut olisivat myös joulukadun vetonauloja. 

Lapsiperheiden palveluja ja esteettömiä tapaamispaikkoja tarvitaan keskustassa. Valvottu rajattu 

leikkipaikka ja talvella sisäleikkipaikka ovat lapsiperheiden toivelistalla ja ne mahdollistaisivat 

vanhempien rauhallisen shoppailun tai kahvituokion. 

Keskustassa tulisi olla myös paikka ulkoliikuntaan.  

Kalliiden liiketilojen vuokria tulisi alentaa kysynnän kasvattamiseksi. Edulliset liiketilat ja lyhyemmän 

ajan sopimukset koeajaksi mahdollistavat liikeidean testaamisen ja mahdollisesti uusien palveluiden 

saamisen keskustaan. Tarjonnan kasvu lisää vetovoimaa ja lisää ihmisiä katukuvaan. 

Keskustan tulee olla esteetön, sinne pitää päästä helposti autolla, kävellen, pyörällä sekä 

sähköavusteisilla välineillä. Pysäköinti, myös pyörillä ja kalliimmilla sähköavusteisilla välineillä tulee 

olla helppoa ja turvallista. 

Torille ja kiinteistöjen julkisivuihin halutaan väriä ja uutta ilmettä esimerkiksi valaisun avulla. 

Viherkasveja, viherseiniä ja puita sekä mukavia istumapaikkoja niiden läheisyyteen tarvitaan lisää. 
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2 Vastaajien rakenne 

2.1 Vastaajan profiili 

 

2.2 Vastaajien ikärakenne 

 

2.3 Vastaajan sukupuoli  

 

 
 


