Ideatalkoot Karkkilan torin kehittämiseksi raportti 9.4.2014
1. Mielellään laita rasti ruutuun myös oletko
Vastaajien määrä: 65

2. Tällä hetkellä tori on avoinna torimyyntiä varten perjantaisin läpi vuoden sekä kesällä
myös tiistaisin. Mihin muuhun toria voisi käyttää?
Vastaajien määrä: 55
Torimyynnin lisäksi toria käytetään pääasiallisesti, etenkin iltaisin ja öisin, ralliautoiluun. Torin
lähellä asuvana tämä on erittäin suuri melu- ja asumisviihtyvyyshaitta jopa siinä määrin, että
poismuutto on mielessä. Ainakin uusia muuttoja Karkkilaan tämä haitta on tehokkaasti estänyt
ystäväpiirissäni. Kesäisin ei voi pitää tuuletusikkunoita tai terassinovea iltaisin mistä aiheutuu
suurta haittaa asumiselle etenkin helteellä koska suljetuilla tuuletuskanavilla asunnon lämpötila
lähenee +30 astetta taloissa missä ei ole koneellista ilmastointia huoneistokohtaisesti.
Siksi torilta tulisi ensisijaisesti sulkea asiaton autoilu ja tahallisen meluhaitan tuotto
(normaaliliikenne ei haittaa, vaan ne autot joissa on lisätty äänitehoja enemmän tai vähemmän
laittomin menetelmin) Kesäöisin ja talviöisin pakkaskelillä harrastetaan renkaitten vingutusta ja
polttoa ja liukkaankelinpyöritystä, jolloin työpäivinä ennen kuutta heräävänä yöunet jäävät
vähiin. Muissa kaupungeissa on asiaan pystytty puuttumaan ja korjaaman tilanne.
Tapahtumien järjestämiseen nykyistä enemmän.
torille voisi rakentaa muutaman grillikioskin kokoisen (muttei näköinen) mökin, joissa
voisi olla pienehköä myyntiä ,vähän samaan tapaan kuin Helsingin senaatintorilla joulun aikaan,
käsityöläisten tuotteiden myyntiä. jossain mökissä voisivat esim. nuoret seurustella keskenään
ja juoda mehua ja syödä munkkeja. Lapsille täytyisi ehdottomasti olla yksi mökki käytössään. ja
kaikki nämä läpi vuoden. kyllä tori-ihmiset sinne mahtuvat, otetaan tila torille pysäköidyiltä
autoilta.
KONSERTTEIHIN JA URHEILUTAPAHTUMIA, VAKITUINEN KAHVILA
Torista voisi rakentaa oleskelukeitaan, puistomaisen tilan, joka palvelee torielämää ja sen
ulkopuolella oleskelutilana.
erilaisiin seurojen tempauksiin ja tapahtumiin.
Se voisi olla kaupunkilaisten "olohuone" toripenkkeineen ja pienine istutuksineen (tosin nythän
irtisanottiin kaupungin puutarhuri, joten ei kai istutuksiakaan laiteta...).
Kiinteän esiintymislavan avulla torilla voisi järjestää tapahtumia myös kesäisin.
Lasten liikennepuisto, skeittiparkki, temppurata, pomppulinna, mikro-autot, jätti-trampoliini,
city-frisbeegolf, minigolf, kuvataidekoulun katumaalausta.... jotain toiminnallista koko perheelle.
Terassiruokailu. Talvella ajetaan aurauslumi keskelle toria ja tehdään kunnon liukumäki tai
lumilinna. Tai jäädytetään talveksi luistelurata, missä tulee musiikkia ja myydään kuumia juomia
iltaisin ja viikonloppuisin (kuten Hki rautatientorilla).
Konsertit
Erilaisten tapahtumien käyttöön enemmän
Muualla työssäkäyvänä kaipaan toria myös iltaisin. Olemme kotona n. klo 16.30-17.00. Ei mitään
mahdollisuutta ehtiä torille. Torin unohtaa kun siellä voi asioida vain kesällä ja silloinkin tiistaisin.
Perjantai olisi allekirjoittaneen mielestä parempi. Mökkiläisetkin tulevat viikonlopuksi kaupoille.
juhlien yhteydessä
Kesällä joka viikko kunnon tanssit elävän orkesterin säestämänä.. Karaoke ja yhteislaulu
tapahtumia myös joka viikko.
Ulkoilmakonsertteihin, näyttelyihin, puolet luistinradaksi, vakituinen kahvila johonkin laitaan,
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pieni siivu lasten leikkikulmaksi, pieni siivu vanhuksille, pieni siivu teineille
Jos olisi kunnon kiinteä esiintymislava niin vois järkätä erilaisia esityksiä. (tanssi- laulujumppaesityksiä ym ym.
Parkkipaikkana.
Tapahtuma ja konserttipaikkana
Kannattaa säilyttää perinteiset toripäivät ja kehittää niiden tarjontaa. Parkkitila on tärkeää, en
muuttaisi toria liikaa, säilyttäisin yleisilmeen.
Ei mihinkään.
Kesäisin torilla voisi olla torikahvila myös toriajan ulkopuolella. Torilla voisi järjestää
monipuolisemmin tapahtumia, niin pieniä kuin suuriakin. Torilla voisi järjestää lasten
ulkoilutapahtuma kesäaikaan, jossa opetettaisiin liikennesääntöjä (esim. Pyöräilyrata),
pelattaisiin katukorista, hippaa, viestejä tms.
Karkkila-päivät? Siellä voisi olla iltaisin tapahtumaa, jossa Karkkilan pienyrittäjät ja
käsityöihmiset myisivät omia tuotteitaan ja kertoisivat toiminnastaan. Torilla voisi olla lapsille
jotain mukavaa tekemistä. Torilla voisi pitää myös välillä avoimia suunniteltuja
kesä-kirpputoreja.
elävää musiikkia ja tanssiesityksiä
Kaikkeen mahdolliseen, mitä vaan keksii. Toria eivät tee toriksi pelkästään asiakkaat, vaan tori
on ensisijaisesti torikauppiaitten luomus. Tollot poliitikot sitten keksivät omia aivopierujaan.
Demarit pistivät kauppiaille maksullisen WC:n, vaikka myyntipaikka jo itsessään maksaa.
Torikauppiaat ovat usein jo veteraani ikäisiä tervaskantoja. Aivan vaan biologiasta tiedoksi,
tällaisilla tervaskannoilla alkaa olemaan urologisia ongelmia.
No sitten toinen hyvä, (---) kyseli iltatorista. Kyselyn tuloksesta huolimatta teki omat ratkaisunsa
ja laittoi iltatorin myöhään iltaan...
kaupungin asukkaille ilmainen (tai hyvin halpa) kirpputori sunnuntaisin tai kesäisin arkisin
iltapäivällä
Drive-in elokuvateatteri! Siitä tykkäis myös ne nuoremmat autoilijat, jotka sitä tällä hetkellä
käyttävät toriaikojen ulkopuolella. Rekan kylkeen valkoinen kangas ja videotykki, vois aika
helpollakin järjestää. Karkkilalaisten ohjaajien kontaktien avulla leffoja, ja oma alue niille, jotka
haluaa tulla paikalle omien tuolien kanssa. Torikioskista naposteltavaa.
Siihen, mihin sitä on käytettykin, eli joulun avajaisiin ja erilaisiin markkinoihin. Kesällä voisi olla
iso torikahvila/ravintola terasseineen muulloinkin kun toripäivinä.
Kesäaikaan jonakin muuna kuin toripäivinä koko torin kattava kirpputori-tapahtuma. Pöytien
hinnat niin edullisiksi että kaikki halukkaat voivat osallistua.
Kulttuuritapahtumien kuten tanssin paikkana hyvä.
Karkkila-päivä: (kuten olemassa oleva ravintolapäivä mm. Helsingissä )
Paikallisten tuottajien oma toripäivä syksyllä. Maanviljelijät, munantuottajat, kotileipurit,
marjojen myyjät, selvitettävä voisiko yksittäinen kuntalainen myydä omia tuotteitaan, esim.
kotijuustoja, keittoja, säilykkeitä, valmista ruokaa y.m
Kokoontumisasioihin erilaisiin yritysten tuote-esittelytapahtumiin, rekan lavalle valkokangas ja
nuorille drive in movie -elokuvanäytöksiä, joita voi katsoa autoista tai muuten vaan torilta,
toteuttajana Kino Iglu?
Koripalloturnaus, avoin kaikille, yleinen
Erilaisiin tapahtumiin vielä nykyistäkin enemmän.
Ihmisten tapaamispaikkana.
Parkkipaikkana, tapahtumienviettopaikkana.
Torilla voisi olla esim. jonkin rallitapahtuman keskus, josta autot lähtisivät ja tulisivat näytille
kisan ajaksi.
Tapahtumiin
Useammin markkinoita ja teemapäiviä missä myyntiä. Pelkkiä kirpputoreja myös välillä etenkin
siis kesäaikaan.
Toki ihan muitakin tapahtumia kuten nyt on jo ollut Joulunavaus ym.
Erilaisiin tapahtumiin.
Kesätapahtumiin, lavatansseihin, perinnemarkkinoihin, lasten liikennerata (vrt. tapiolan
keskuksen rata), teemapäiviin esim puutarhajuhlat, yötori, olutfestarit, leikkimielinen
lemmikkieläin näyttely, jne
Samaan kuin esim. Helsingin Kauppatoria tai Hakaniementoria
Tori on hyvässä käytössä sellaisenaan, mutta vapaana oleskelualueena sitä voisi kehittää.
Toriaikojen ulkopuolella torialueen maksuttomat/aikarajoituksettomat pysäköintipaikat tulee
kuitenkin säilyttää, koska se on erinomainen liityntäpysäköintipaikka linja-autoaseman lähellä.
Ihmisten kohtaamis-ja oleskelupaikkana.

Erilaisiin tapahtumiin.
Harkitusti pysäköintialueena. Tapahtumakohtaisesti.
Ei nykymuotoisesti, lasten leikkitasolle jääneiden henkilöautojen ja moottoroitujen
kaksipyöräisten käyttäjien temppualueena.
Liikennemerkein voisi rajata aamupuolelle yötä jatkuvaa meluhäiriköintiä.
Pienimuotoisia konsertteja ja juonnettuja teemajuttuja.
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Toritanssit
Toria voisi käyttää lasten ja nuorten esityksiin, harrastus, järjestö ja kaupungin toimintaan.
Mielestäni toripäivät ovat sopivat. Tiistaitorin aukioloaikaa voisi pidentää.
Lisää ideointia kohdassa 7.
Erilaisiin aktiviteetteihin ympäri vuoden. Ideoita on tullut, nyt tukitoimia järjestämään!
Peräkonttikirppis, lastentapahtumat, open stage, nuorille tapahtumia bändeille ym.
Erilaiset ulkoilmaesitykset toriaikojen ulkopuolella, penkit istuskelua varten,
EI AUTOJA.
Jäätelökioski myös torin laitaan + ulkoilmakahvila.
Kaupungin virallinen joulukuusi torille kaikkien nähtäville!!

-

Torimyynti pitäisi olla lauantaisin. Tämä kysely on turha jos perjantait jatkuvat.
Merkitty alue, mihin saa piirtää asfalttiliiduilla. Pääsisi itsekin laulamaan.
Penkit ja pöydät hyviä, voisi olla myös hautausmaan reunalla vanhuksille.

-

Säilytetään tori, saa olla toimintaa. Ei taloja, kauppoja eikä yksinomaan parkkipaikkoja.
Kansalaistori, lapsille liikennepuistopäivä, kirpputoreja, teatteri- ja karaokeiltoja,
shakki/tammiruudukko maalattu (pelinappulat saisi panttia vastaan kiskalta.
Eri tapahtumia kesäisin.
Tori voisi olla auki vaikka joka viikonpäivä, vaikka joinakin päivinä olisikin kauppiaita vain
muutama. Näin on esimerkiksi Nurmijärven kirkonkylässä. Siellä on tori auki muina päivinä paitsi
sunnuntaina ja maanantaina. Parina päivänä viikosta paikalla on useita kauppiaita, muina päivinä
on vain muutama kauppias ja kahvila. Muutamakin kauppias ja kahvila toisivat eloa torille
muinakin päivinä kuin tiistaina perjantaina. Ainakin torikahvila voisi palvella joka kesäpäivä.
Olisiko torikioskin pitäjä halukas laajentamaan palveluaan ja perustamaan kioskin viereen
terassin?
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Kaupunki tarvitsisi palvelupisteen keskustaan, mielellään yhdessä Kelan, poliisin ja vaikka
terveyskeskuksen kanssa. Sen paikka olisi torilla. Ehdotan tuossa alempana kevyttä
uudisrakentamista, jonka yhteyteen pisteen voisi järjestää. Nokilaakso on monille liian hankala
paikka asioida, etenkin vanhuksille ja liikuntarajoitteisille.
Erilaisiin esityksiin ja näytöksiin eli musiikkiesityksiä, tanssiesityksiä, harrastusesittelyjä,
huutokauppoja, lastentapahtumia.
Torikahvila, tapahtumia.

3. Mitkä asiat edistäisivät torin parempaa toimivuutta tapahtumien järjestämisen paikkana?
Vastaajien määrä: 46
Torimyynnissä voisi asiakaskunta laajentua, jos torille saataisiin hyvä lasten leikkipaikka, se voisi
vähentää ralliajoja, kuten Vihdissä kävi. Leikkipaikka voisi olla myös perhepäivähoitajienkin
paikka minne lapset viedä leikkimään.
Torista tulisi kehittää koko perheen ja kaikenikäisten paikka. Korispaikat, minigolf, ideoita voisi
löytyä sekä eläkeläisiltä, nuorilta ja lapsiperheiltä itseltään. Toivoisin että Karkkilan keskusta
voisi myös iltaisin olla muidenkin käytettävissä kuin näiden ralliäänisten autojen.
Eli ihmisten kaupunki.
-

Tori on hyvä tällaisena.
PAIKOITUSTILAA LIIAN VÄHÄN, SEKANEN JÄRJESTYS JA TUULINEN PAIKKA, NUORISO POIS
TORILTA RALLIA AJAMASTA!!!!!! JAKAA TORI OSIOIHIN
Tilan jäsentely pienempiin osa-alueisiin. Muunneltavissa olevien myyntikojujen rakentamista ja
vuokraamista ja esiintymislava.
kiinteä esiintymislava, kahvilakatos tai -rakennus, jossa vesijohto, viemäröinti ja sähköistys.
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Kiinteä lava?
Kiinteä lava ja äänentoistomahdollisuus. Myös mahdollisesti kiinteät/siirrettävät penkit.
Kaunis valaistus lisäisi viihtyvyyttä, esim. Keskelle toria alue puita, pensaita tai muita istutuksia
koristevaloineen. Jouluaikaan voisi tuoda siirrettäviä pieniä sieviä mökkejä toriputiikeiksi
käsityöläisille, leipureille, glögimyyntiin yms. niin saadaan viihtyisä joulutori. Esimerkkinä
molemmista: Kööpenhaminan Tivoli Gardens. Kesällä toria kiertämään pop-up kesäterasseja
samaan tyyliin kuin mm. Tallinnan vanhan kaupungin torilla. Karkkilan ravintoloitsijat voisivat
pitää siinä ruoka- ja juomatarjoilua eurooppalaiseen tyyliin. Terasseille kunnon katot, huovat ja
lämmittimet niin kelpaa olla keväästä syksyyn.
Mainostus
ehkä parkkipaikat on tapahtumissa ongelma
Parkkipaikkoja pitää mahdollisuuksien mukaan lisätä. Nyt keskustassa kaaos kun tori on auki.
Parempi tapahtumien mainostaminen koko Uudenmaan alueella. Nyt esim. Helsingissä ei
tiedetä mitä tapahtumia on Karkkilassa.
Se on nykyisellään ehkä vähän liian aakee laakee. Mun mielestä siitä voisi lohkaista jollekin
kahvilayrittäjälle pieni kulma. Tai sitten torille voisi rakentaa pysyvän kioskirakennelman jota
vuokrattaisiin eri yhdistyksille ja muille rahankerääjille ja he voisivat vuorotellen myydä
tuotteitaan toriasiakkaille.
Jonkinlainen kiinteä lava.
Voisiko taksikoppi olla bussiasemalla
Tapahtumien järjestäminen. Tori riittää sellaisenaan.
Kesäisin Suomessa sataa paljon, voisi olla katoksia (jotka sitten saisi pois kun tapahtuma on
ohi). Lapsille mukavaa tekemistä.
Oikealla kyselyllä ja kuuntelemisen kultaisella taidolla iltatori olisi ollut tarkoitustaan vastaava.
Kaupungintalolla rakennekynsiään hoitavista palkollisista iltatori ajatus voi olla 'ihan kiva' ??
Kun taas toriyrittäjät lähtevät aamuisin jo klo 02.00 kohti tukkua, ja sitten ollaan iltaan myöhään
puolityhjällä torilla. Miettikää vähän, tai siis enemmän.
Harjulle pitäisi järjestää ohjattu parkkipaikka
Parkkipaikkoja on riittävästi, mutta opasteet niihin puuttuvat, esim. koulun vieressä.
Pitäisi olla ympäri vuoden tori-yhteyshenkilö joka olisi riittävän kiinnostunut asiasta, ei
pelkästään ottamassa ilmoituksia vastaan vaan ideoimassa "sydämellä" jonkinlaisen tiimin
kanssa tapahtumia. Tiimin voisi kerätä eri yhdistysten edustajista.
Kaupungin henkilöstöä - lähinnä varikolta mukaan tapahtumien kulkuun, pitäisi mm. istuminen
esim. konsertissa järjestää jotenkin, kaikki eivät voi seistä koko tapahtuman ajan.
Ehkä ilmainen wc tapahtumien aikana, parkkitila osoitettuna esim. vähän matkan päässä
toriasiakkaiden käyttöön.
Ehdottoman kiinteä esiintymislava. Paikkana näkyvyyden ja toiminnan kannalta taxiaseman ja
R-kioskin välinen kulma-alue.
Esiintyjiä toripäiville.
Selkeämpi liikennejärjestely, pyörille voisi olla myös jonkinlainen parkkipakka.
istuimia, penkkejä, kahvimyynti, vapaa-ajan vetäjiä.
Ilmoitus lähellä olevan kioskin seinään, että keneltä voi kysellä torin käytöstä, maksaa jne.
Aktiiviset ja kunnianhimoiset järjestäjät.
Siisteys, yhtenäiset aukioloajat
Ehkä kiinteä esiintymislava mikäli se mahtuu johonkin helposti.
Toiminnallinen jäsentely uusiksi, tekniikkaa kuntoon ja kiinteä esiintymislava sekä torilla yleinen
autoralli kuriin erilaisilla rakenteellisilla rajoituksilla + liikenteen ohjauksella. Yöaikaan vaikka
kiinteät valvontakamerat päälle, koska silloin normaali ihmisten tulisi saada nukkua rauhassa.
Aukioloajat, jotka sallivat myös työssäkäyvien asioida torilla. Paremmat puitteet esim.
mahdollisuus vuokrata esiintymislava, esiintymisalustoja, äänentoistolaitteet, jne. Valmiit
yhteistyökumppaniehdokkaat, hinta, helppo varausjärjestelmä toritapahtumiin. Jne. Torihinnat
näkyviin esim. kaupungin sivuille ja selkeät ohjeet miten voi tulla esim. käsityöläisenä tulla
myymään torille vaikka sitten vain yhdeksi ainoaksi kerraksi.
Tori säilytettävä mahdollisimman avarana.
Pysyvä (mutta matalahko) esiintymiskoroke tms. torigrillin puoleiselle reunalle voisi olla hyvä
idea, samoin jonkinlainen istuma-alue sen edustalla. Voisikohan tällaisen, myös istumapaikat,
suunnitella niin, että rakenteet toimisivat myös parkour-henkisenä oleskelu- ja puuhapaikkana
nuorille? Jokin tällainen + hieman viherrakentamista aivan jalkakäytävän vierelle elävöittäisi
myös tuota muuten aika karua torigrillin kadunreunaa. Toriaikoina tälle ydinalueelle voisi
keskittää kahvilatoimintaa, niin että myös kahvila-asiakkaat voisivat seurata esiintymispaikan
tapahtumia. Hautausmaan puoleiselle reunalle voisi lisätä rauhallisempia, harvempaan
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sijoitettuja penkkejä (sellaisia jotka eivät heti lähde vandaalien matkaan).
Ehkäpä joku nurkkaus voisi olla helposti rajattavissa kiinnostavaksi tapahtumapaikaksi.
Alueen rajauselementit eivät tarvitse olla perinteisin betoniporsaita. Eikä kukkaistutus "pönttöjä".
Elementit voisivat olla aivan jotain muuta. Kunhan olisivat ilkivaltaa kestäviä ja joka säässä
toimivia. Tapahtumien ulkopuolisena aikana elementit voisivat toimia torin reunustojen
somisteena. Koneella kestävien elementtien liikuttelu maksaa, mutta ne voisivat parhaimmillaan
antaa ilmettä koko aikaisesti torille ja lähi ympäristölle. Elementtien aiheita voisi olla esim.
Karkkilan historia. Tai jotain tämän tapaista.
Katettu esiintymislava sähköillä.
Pysyvä kevytrakenteinen katettu tila, pysyvä tai siirrettävä lava ja katsomo.
1. Torigrillin rakennusta voitaisiin laajentaa monitoimitilana, vaikka jatkamalla Harjukadun
suuntaisesti. Vesi-, viemäri- ja sähköliitynnät ovat jo olemassa. Rakennuksessa olisi esim:
- esiintymislava suljettavalla etuosalla, jolloin tila toimii myös koottavien pöytien, penkkien,
äänilaitteiden jne varastona.
- "katukeittiö" toripäivien, tapahtumien, ravintolapäivien jne. kokkauspaikaksi. Nyhkälän koulun
keittiökalustoa soveltuvin osin tänne, eikä poistomyyntiin!!
Ne vanhat jäärät kettuun sieltä laukkaamasta ja parjaamasta. Ei ole kiva käydä, kun joku tunkee
väkisin vanhaa kukkaruukkuu suhun osta, osta, osta.
Torin jakaminen eri alueisiin. Esiintymislava PYSYVÄ!
Polkupyörien paikka toriasiakkaille (telineet) ja tapahtumayleisölle > näyttää alue siistimmältä.
Porintieltä Karkkila-kylttiin merkintä KESKUSTA /TORI ja matkan pituus, jotta satunnainen
matkaajakin löytää perille.
Torimyyjille oma wc
Alueellinen jako, puistoshakkia.
Selkeä rajaus autopaikoitukselle reunaan. Pensasaidalla rajattu ja ajokielto torialueella torimyyjiä
lukuun ottamatta.
Katso yllä ja alla.
Esiintymislavan pitäisi olla kiinteästi rakennettu. Kuorma-auton lava on liian pieni ja
epäkäytännöllinen.

4. Miten torin houkuttelevuutta voisi lisätä oleskeluun ja ihmisten kohtaamiseen?
Vastaajien määrä: 51
Lauantaikirppikset, kahvilatoiminta, jäätelökioski ovat ainakin muualla ihmisiä koolle kutsuvia.
Kesällä lisää penkkejä torille.
penkkejä, kukkaistutuksia (ei vain yhtä tolppaa kukkia niin kuin nyt on ollut kesäisin). Karkkilan
puutarhayhdistykseltä voisi pyytää neuvoja ja apua, eikä varmaan maksaisi mitään.
PENKKEJÄ JA OLESKELUTILAA, TAVATA TUTTUJA JA VIHERALUEITA
Puistomaisuutta rakentamalla, patsas pysyvää yritystoimintaa torikioskin lisäksi, esim.
kukkamyynti miljoonamontun kupeesta torille.
Torilla voisi olla esiintymislava, jossa voisi pitää esim. ulkoilmakonsertteja tai toriteatteria.
Parkkitila ja muu toritila tulisi erottaa toisistaan, ja esim. läpiajo tulisi estää. Siellä voisi olla
istutusaltaita ja kiinteitä penkkejä/pöytiä istuskeluun jotka esim. erottaisivat parkki- ja
varsinaisen toritilan toisistaan. Tosin koska muuta keskeistä kohtaamispaikkaa nuorille ei ole,
niin tilaa ei saisi kokonaan rajata siltäkään toiminnalta, että autot parkeerataan ja jutellaan
mukavia. Tori voisi olla enempi puistomainen alue, jossa olisi keidasalueita. Kesäisin myös
jäätelökioski voisi olla torilla eikä puiston laidassa.
Kaupunkilaisten "olohuone"
Torinlaidalle voisi rakentaa kiinteän kahvilan/kaikille suunnatun tilan "olohuoneen". Tai tilat
pienille putiikeille/kulttuuriharrastus järjestöille. Päättäjät voisivat tutustua ympäryskuntien
toimiviin torimalleihin /keskuspaikkoihin. Suosittelen vierailua esim. Vihdin kk (Käpykylä yms.),
Loppi, Forssa jne.
Iltatori on liian aikaisin. Pitäisi ehdottomasti kieltää että iltatorilla ei kukaan saa aloittaa myyntiä
ennen klo 14 ja jos tulee myymään, on pakko olla klo 20 asti. Oilisi sitten oikeasti iltatori, minne
työssäkäyvät ehtii.
Edellä mainitsemani hyvä ruoka, juoma ja viihtyisät RUOKAterassit.
nuorten kaahailu kuriin ja istuinpenkkejä lisää ja vaikka jotakin istutuksiakin voisi olla
Varojen salliessa esim. kesällä kukkia ja talvella kanervia koristamaan torin ympäristöä.
muutamia puita voisi istuttaa
Kunnollinen EDULLINEN torikahvila. Kiinteitä penkkejä ja pöytiä joissa voi istua. Sateen- ja
auringonsuojia.
Siellä pitää olla viihtyisä nurkkaus jossa voi istuskella, kahvitella, joka ei olisi pelkkää asfalttia,

-

-

-

vaan esim. puinen terassi, vieressä pieni luistinrata....
! Enemmän viheristutuksia, penkkejä, karvarallin kieltäminen.
Voisiko torilla olla esim. jäätelökioski, kahvila grillin lisäksi, ehkä kukkakauppakin
Puolet torista muina kuin toripäivinä autottomaksi ja istumapaikkoja kesällä.
Kiinteä torikahvio tai sitten nykyistä grilliä pitäisi muokata kahvilamaiseksi: pitäisi olla viihtyisät
pöydät ja selkeä alue, jonne kokoontua kahville. Keskustan leikkipuiston pitäisi olla torilla (esim.
Mikkelissä on torilla uusi pieni leikkipuisto ja toimii hyvin). Kahvila ja leikkipaikka takaavat sen,
ettei tori autioidu kokonaan päivisin, vaan siellä on elämää myös toriajan ulkopuolella.
Kukkia ja rauhallista musiikkia. Kenties muutama live-soittaja.
ulkonäköä voisi kohentaa
Katusoittajia, Nuoria musiikin opiskelijoita. Karkkilassa on musiikki ylikorostettuna populaan
mitoitettuna.
On täällä muutakin talenttia kuin musiikki. Kesäduuni mielessä voisi kysellä halukkaita esiintyjiä,
pientä korvausta vastaan, ettei tarvitse hakea lupaa kerjuuseen tai tipin antamiseen.
kaupungin asukkaille ilmainen (tai hyvin halpa) kirpputori sunnuntaisin tai kesäisin arkisin
iltapäivällä
Siihen torikioskin viereen vois tehdä istuskelualueen, kesällä kukkasia, mutta ympärivuotisesti
penkkejä ja pöytiä. Penkit vois olla puistonpenkin oloisia, mutta vanhan Högforsin tehtaan mallin
mukaan valettuja, samoin valurautaiset pöydät. Niitä vois käyttää kioskin asiakkaat ja toriaikana
torin asiakkaat kahvitteluun tms. Samanlaisia valurautaisia puistonpenkkejä vois käyttää
muuallakin Karkkilassa, mihin niitä tarvitaan.
Mitä jos istutuksista järjestäis pienen leikkimielisen kisa? Vois olla joukkueet vaikka
puutarhayhdistykseltä, martoilta yms, kuka siihen nyt haluukin osallistua. Kaupunki vois
hommata alustat tai istutuslaatikot, ja yhdistykset itse tuoda taimet, kun niitä taimien
vaihtopäivillekin riittää, ja tehdä oman näköiset asetelmat.

-
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-

-

Ja kyllä torimyyjille sentään pitäisi olla mahdollisuus käyttää vessaa ilmaiseksi.
Torikahvila muulloinkin kuin toripäivinä.
Ehdottomasti lisää penkkejä - siis kunnon istumispaikkoja esim. keskelle toria penkkirivi niin että
istutaan kahdessa rivissä selät vastakkain, pienet pöydätkin olisivat hyvät mutta taitavat viedä
liikaa tilaa ?? Keskuspuiston penkeistä saa hyvän mallin, maahan vain kiinnitettävä kunnolla. Tai
sitten siroteltuna penkkejä useampaan kohtaan. Voisiko seurakunnan ottaa mukaan ja
hyödyntää kirkkoaidan viereistä jalkakäytävää ????
Kukkasia kesällä enemmin ja useammin siivousta torin reunoilla oleville viher-kukka reunoille,
olisivat kauniit mutta aina niin roskaiset.
Lisää roskiksia !!!!!
Penkkejä
Istutetaan torille puita, joiden ympärille kiinteät penkit kokoontumispaikoiksi. Sopisi hyvin
piristämään puutarhakaupungin imagoa.
Torilla ei normaalisti ole muuta kuin torigrilli. Esim. penkkejä ei ole ollenkaan. Täten tori ei
houkuttele henkilöä, joka ei harrasta autosta toiseen huutelua ja tupakointia.
Penkkejä kesällä reunoihin ja viihtyvyyteen muutakin kuin kukkaistutukset keskellä.
Toria voisi koristella vuodenajan puitteissa.
Penkkejä lisää, kukkaistutuksia lisää
Penkkejä ja ehkä kesäisin jäätelökioski voisi olla torin laidalla myös.
Ks. kohta 3 ja lisäksi lämpimään vuodenaikaan erilaisia tapahtumia lisää. Vihersuunnitelma, jolla
saadaan autojen ja mopojen aiheuttamaa melua pois.
Penkkejä, istutuksia. Kieltämällä torille ajamisen autolla kokonaan (ei koske torikauppiaita).
Parkkitilaa on tarpeeksi muuallakin keskustan alueella. Tai rajaamalla selvästi alueen, jossa ei
ajeta autolla iltaisin, öisinkään. Pieniä kesäkahviloita tai kesäpienliiketiloja torin laidalle esim.
Valintatalon puoleiselle seinustalle nättiin riviin. Enemmän roskiksia, ehkä
keskussuihkulähde/viheralue jossa esim. tienviittoja maailmanääriin tai jokin muu
kevytrakenteinen ja edullinen "nähtävyys".
Siivoamalla sitä hieman aktiivisemmin
Ihmisethän siellä jo kohtaavat, kun korttelirallia ajavat tyypit sukupolvi toisensa jälkeen ovat
parkkeeranneet autonsa sinne kyljitysten aina illan hämärtyessä. Tämä kulttuuri saattaa
valitettavasti vähentää muiden ihmisryhmien oleskelua torilla etenkin ilta-aikaan, mutta eipä
tuota ikiaikaista ralliperinnettä hennoisi nuorisolta kieltääkään.
Ainakin aktiivihäiriköt pois torilta. Tarkoitan kumipyörillä varustettuja tekniikan tuloksia.
Renkaiden polttaminen torin pintaan kesät talvet. Äänentoistolaitteiden turhan kovalla
äänenvoimakkuudella käyttäminen, autojen liian pitkä tyhjäkäyttäminen kierroksilla "rynkyttäen"
ja kaksipyöräisillä keuliminen ei edistä torin houkuttelevaisuutta läheskään kaikkien ihmisten

osalta.
On häpiäksi kaupungille, jos poliisiauton on jatkuvasti käytävä lopettamassa tällainen
ajoneuvojen väärinkäyttö torilla ja lähi ympäristössä. Se on myös lähes läpiyön jatkuessaan
häiriötekijä Tammelantien ja Harjukadun asukkaille.
Torin houkuttavuutta lisännevät edellisessä kohdassa 3 ilmaisemani ajatukset.
-

-

-

-

Penkkejä pitäisi ehdottomasti olla muuten ei oleskelu suju.
Ympärivuotisia tilaisuuksia, kahvilatoimintaa ja katettu tila.
- kukkaistutukset, valaistus
- penkit (mahdollisesti betoniset pöytäpenkit)
- mahdollisesti lasten leikkipaikka, jonka yhteydessä voisi olla lapsiparkki kesätoripäivinä (MLL?)
- skeittiramppi
- katutaidetta asfalttipintaan (Kuvataidekoulu tai paikalliset taiteilijat). Joskus vuosia sitten torilla
oli asfalttiin maalattu shakkilauta.
- Autohurjastelun estäminen rajaamalla pysäköintialueet tarkoitukseensa vaikka kiinteillä
penkkiriveillä ja istutuksilla.
- Skeittialueen varaaminen ja suunnittelu (valmistus vapaaehtoistyönä).
- Torishakki, sadekatoksia ym. ym. rajaamaan aluetta.
Em. rakenteilla voidaan osa toria jopa sulkea autoilulta, sallimalla liikennemerkein vain
torimyynnin yms. autoliikenne. Tällöin poliisiviranomainen myös velvollinen valvomaan. (entä
kunnan järjestyssäännöt?)
tuolit, pöydät, torikahvila
Alueajot, ulkoilmakesäkahvila pysyvä (kesäisin).
Istutukset (kukat, pensaat), kulkuväylä torin poikki (merkattu) kävely, pyöräily.
Penkit, roskikset.
Lavalla voisi olla lauluja, pääsisi itse tanssimaan ja leikkimään. Joskus kasvomaalauksia,
pienimuotoista teatteria, mielipiteiden ilmaisemiseen puhujan paikka.
Penkkejä, oikeaa valaistusta, riittävästi roskiksia.
Penkkejä (esim. lahjoituksena yrityksiltä jotka saisivat mainoslaatan nimikkopenkkiinsä.
Lisää istutuksia, pensaita, kahvila.
Voisi laittaa pysyviä sään kestäviä penkkejä torille. Esim. hautausmaan muurin reunalle tai torin
ympärille.
Puistomainen keidas keskellä asfalttikenttää, muutama puu, nurmikkoa ja hiekkakäytävää,
muutama penkki. Sen yhteyteen torikahvila ja alue esiintyjille. Puistoke veisi muutaman
parkkipaikan mutta muuttaisi torin ilmeen ratkaisevasti miellyttävämmäksi ja kutsuvammaksi.
Tori olisi kauniimpi myös niinä päivinä, kun paikalla ei ole kauppiaita.
Jos tuo tuntuu liian isolta ja kalliilta hankkeelta, niin vähintään istutuksia ryhminä, hiukan
nurmikenttiäkin. Asfalttikenttä on ruma - sekä autojen kanssa että ilman niitä.

-

Kiinteitä istuinpenkkejä, pöytäryhmiä, kukkalaatikoita.
Pysyvä torikahvila.

5. Pitäisikö torille rakentaa uudisrakennuksia? Jos pitäisi, niin minkälaisia?
Vastaajien määrä: 58
Esim. kahvilatyyppistä paikkaa, missä olisi matkailuinfoa kesäisin. Vaikea kuvilla isoa rakennusta,
hautausmaa ja kirkko on vieressä ja se mielestäni edellyttää tiettyä kunnioitusta tilaan nähden.
Mahdollisesti isompi, kevyempi katos torimyyntiä varten jotta sadepäivinä helpottaisi asiointia.
Kesällä esiintymiskoroke.
kts. yllä kohta / toria ei pidä pilata kerrostaloilla.

-

KAHVILA JA SIISTI WC
Myyntikojuja ja kaupunkirakennetta tiivistämällä esim. Tammelantien puoleinen pääty asumis- ja
liiketilakäyttöön..
mahdollisesti kiinteä kahvilarakennus tai -katos, jota vuokrattaisiin kahvilatoimijoille toriaikoina
tai seurojen tapahtumien yhteydessä puffet-tilaksi.
Lisäksi torin laitaan voisi järjestää jätteiden kierrätysnurkan (lasi-paperi-metalli).

-

Ei missään nimessä! Eihän se sitten tori voisi olla!
Kyllä, esim. kahvilan tyylinen rakennus tai kaupunkilaisille suunnattu olohuone. Tai vastaavasti

-

-

-

-

-

-

-

tällainen tila tulisi löytyä jostain lähikiinteistöstä.
Jouluksi siirrettävät "joulukylä" mökit. Kesällä katetut ruoka- ja juomaterassit. Skeittiparkki pitää
saada jonnekin, jos ei muuta asfaltoitua aluetta ole, niin torin kulmaan sitten, Nyhkälän koulun
puoleiselle reunalle, koska siitä on vähän meluhaittaa.
ei missään nimessä mitään rakennuksia kuin ehkä joku toritapahtumiin sopiva rakennus tai
mökki
Mielestäni ei. Kiinteät rakennukset rajoittavat torilla tapahtuva muuta käyttöä kun tori ei ole
auki.
ei minkäänlaisia, ehdottomasti säilytettävä torina
Suoja jossa voi olla sateella suojassa ja samalla se toimii tanssiorkesterin esiintymiskorokkeena.
Esimerkiksi Iisalmen on torilla semmoinen koroke. Linkki siihen:
http://www.po1nt.fi/2011/jutut/kokemuksia/schoolsout
Se edellä mainitsemani kahvila tai kioskirakennus jota yhdistykset voisivat vuokrata vuorotellen.
Niin ja tietysti pitää olla lisää vessoja!
Laululava / esityslava/ elokuvalava (drive-in). Taksikoppi on hyvä. Muutama muu pieni liiketila
taksikoppien läheisyydessä.
ei
Esim esiintymislava + muutama kiinteä kauppakioski
Kirkkokin hyvä huomioida
Luin jonkun ehdottaneen esiintymislavan rakentamista. Se voisi olla hyvä juttu.
EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA!
Kyllä, viihtyisä torikahvio ja leikkipuisto. Jos torille ei onnistu, niin yhteistyötä enemmän.
Vanhaan virastotaloon sopisi kahvila-ravintola, Pohjanpirtin tontille leikkipuisto ja ympärille
kunnon istutusalueet siten, että kulkuväylä muodostuu torilta Pirtin kulmalle ja virastotalolle.
Ei pitäisi.
ei missään tapauksessa
WC-tilat pitäisi uusia täysin ja kauppiaille pitäisi laittaa oma private toalet.
Muutenhan asiallinen puhtaanapito riittää vallan mainiosti.
Huussin lukitus reistaili joulutorin aikaan, vaikkei ollut edes kovia pakkasia.
EI MISSÄÄN NIMESSÄ!
Ei. Myös kaupungissa tarvitaan aukeita, rakentamattomia paikkoja, ne rauhoittaa.
Korkeintaan kevytrakenteisen kauniin kahvilarakennuksen terasseineen. Ei liike- eikä asuintaloja.
Torialue täytyy säilyttää avarana.
En osaa sanoa
Ei pitäisi, mielellään ei ollenkaan. Mahdollisesti katos tapahtumia varten.
wc jota joku hoitaisi, esim. kuten Tallinnassa, 1 eur/krt.
Edellä mainittu esiintymislava,
Ei
Nykyinen sijainti on oikein hyvä. Esimerkiksi jonkinlainen katos voisi houkutella ihmisiä
enemmän paikalle, Suomessa kun sataa suhteellisen usein.
Kahvila
? Koripallokenttä ulkokäyttöön ja kunnolliset roskikset, että nuoret saisivat viettää aikaa siellä :)
Ei, tori on muutenkin pieni alue, joten ei sitä kannata ahtaammaksi tehdä.
Ei
Ehkä myyjille joku "huoltorakennus" tai se esiintymislava.
Kiinteä esiintymislava.
Pienkesähuoneita tai kojuja tai vastaavia jotka olisivat tarpeeksi suuria esim pienen kahvilan
liiketiloiksi tai pieneksi jatkuvatoimiseksi (kesä) matkamuistomyymäläksi. Näitä voisi olla esim. 5
kpl. Nykyinen torigrilli on aika ankea, kiltisti sanottuna, ja laskee selkeästi torin imagoa ja halua
oleskella alueella.
EI MISSÄÄN NIMESSÄ, silloin se ei olisi enää tori.
Uudisrakennukset päätyvät aika varmasti vandalismin kohteeksi, ellei niitä jotenkin nuorison
ehdoilla ja tarpeisiin suunnittele.
Mahdollisesti tapahtumien järjestämistä tukeva rakennus / esiintymislava. Jos on tilaa ja saisi
olla ilkivallalta ehjänä. Ainakin valmiudet liikuteltaville toiminnoille.
Ehdottomasti ei rakennuksia. Tori säilytettävä torimyyntiä ja vastaavia tapahtumia varten.
On myös tiedostettava, että torin läheisyydessä on kolme laitosta tai tilaa, joissa pidetään
tapahtumia suurille yleisöjoukoille. Nimittäin kirkko, Karkkilasali ja Urheiluhalli. Karkkilasalia
rakennettaessa oli puhetta, että tori toimisi salissa pidettävien tilaisuuksien vaatimana
parkkitilanakin. Voi tietysti vaikuttaa tylsältä sanoa, että pidetään tori myös autojen parkkitilana,
mutta valitettavasti tämäkin realiteetti on otettava huomioon.

Pieni katettu laulu- tai esiintymislava.

-

-

-

-

-

Kesätorikahvilan voisi rakentaa jossa olisi katettutila ja wc asiakkaille.
Kyllä. Metallirunkoinen kevytrakenteinen tila, joka olisi karkkilalaisen metallityön osaamista ja
voisi houkutella lisää vierailijoita ympäri vuoden Karkkilaan. Katetut tilat lisäisivät torin toimintaa
ja edistäisi torin monipuolista käytöstä.
Torille voisi rakentaa talkoilla ja lahjoituksin (yritykset, järjestöt, kaupunki ja yksityishenkilöt):
katetun korotetun lavan/tilan esityksiä varten sekä mahdollisen tilan esimerkiksi torikahvilan
pitämistä varten. Tilojen yhteydessä voisi olla yhdistetty Karkkila-infopiste/-taulu ja
Närhääs-torill tapahtumainfopiste/-taulu. Nährääs torill -infopisteessä olisi tietoa myös Karkkilan
muista tapahtumista. Infopistettä voisi käyttää esimerkiksi maksullisten tori- ja muiden
tapahtumien lipunmyyntiä varten.
Katso kohta 3. ja tarpeen mukaan kevyitä myyntipisteitä.
Pieni mökki, jossa olisi pienellä hinnalla vuokrapöytiä, koska myyjiä olisi, jos ei olisi hinnat
pilvissä ja olisi pöytiä.
Kaikki rakennelmat ja istutukset pitäisi olla siirrettäviä ei kiinteitä. Koska torin valtti on juuri se,
että on iso aukea paikka keskellä kaupunkia.
Korkeintaan kevytrakenteisia kahvila/esiintymislavatyyppisiä rakenteita.
HUOM! PYSYVÄ ESIINTYMISLAVA:
Joulunavaus, kesätoriesiintyjät, markkinat + muut tapahtumat.
Kesäkahvilalle terassirakennelma, joulunvavauksessa ehkä glögikahvila ym. tarkoitukseen.
Kioskirakennusta voisi suurentaa, että pääsisi sateensuojaan, kahville ja istumaan.
ei
Vain toria elävöittäviä. Esim. esiintymislava (jonka alla tuoleja ja penkkejä katsomoa varten)
Kevytrakenteinen terassikahvila.
Skeittirata, rullaluistelurata, istutuksia, kukkapenkkejä. Aktiviteettejä nuorisolle, joille ei ole
mitään Karkkilassa.
Torilla voisi olla pysyvä kahvila. Matala ja kevytrakenteinen. Ehkä nykyistä torikioskia voisi
laajentaa, jotta siihen saisi sisätiloja. Kioski ei kyllä ole ideaalilla paikalla torikokonaisuutta
ajatellen. Kahvilalle olisi tuskin käyttöä talvisin mutta varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn
kuitenkin.
Miksei torille voisi ajatella matalahkoa, maks. kaksikerroksisista liikerakennusta torin
Tammelantien puoleiselle laidalle. Se toisi palveluja ja niiden kautta väkeä keskustaan ja siten
lisäisi keskustan elinvoimaisuutta. Oikein suunniteltuna se voisi olla hyväksi myös kaupunkikuvan
kannalta. Mutta mistä siihen löytyisi yrittäjiä?
Esiintymislava. Mallia voisi ottaa esim. Vihdin kirkonkylän venerannassa olevasta lavasta.
Torilla olisi hyvä olla pieni katos ja penkkejä.

6. Onko torin nykyinen sijainti hyvä vai tulisiko torin sijaita muualla ja jos niin missä?
Vastaajien määrä: 62
ok.
Hyvä näin.
torin paikka on tällä hetkellä oikein hyvä, sehän on keskeisellä paikalla. muutenkin tällä hetkellä
kaikki palvelut tuntuvat valuvan Helsingintien suuntaan. Täytyy ottaa huomioon, että kaikilla (
esim. senioreilla ) ei ole omaa autoa ja liikkumisen takia pitää päästä keskeiselle paikalle
helposti.
KESKUSPUISTOSSA MARKKINATAPAHTUMA
Kesätorin voisi ajansaatossa siirtää esim. tulevaan Asemanrantaan
Sijainti on hyvä ja keskeinen, sen sijaintia ei tulisi muuttaa.
Hyvä on.
Tori on keskeisellä paikalla, lähellä on parkkitilaa, kaikilla on mahdollisuus sinne päästä.
Sijaintina ok, kokona voisi olla pienempi.
Torilla on hyvä sijainti niin kauan kuin linja-autoasema on paikallaan. Voisi kyllä rakentaa
matkakeskuksen ja uuden torin miljoonamontun viereen/päälle, S- ja K-markettien lähelle.
Nykyinen hyvä. Yli 50 % asiakkaista tulee Espoo, Loppi, Helsinki, Vihti, Lohja ym. Muuttamalla
paikkaa joudutaan tekemään vuosien mainostustyö eikä vaihdossa näin ollen järkeä. Kaikki muu
keskittyy nyt S ja K-marketille, kun keskustaa ja kilpailua tulisi tukea. Mm. Mainostus Helsinkiin
bussilipuista lisää.

-
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-
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paras mahdollinen paikka on nykyinen
Keskusta on paikkana hyvä mutta parkkiongelmaan tulee keskittyä.
sijainti on hyvä
Tori on mainiossa paikassa
Nykyinen sijainti on hyvä
On
nykyinen hyvä
On hyvä
Nykyinen sijainti on hyvä.
Nykyinen paikka ehdottomasti säilytettävä.
Tori on nyt torin paikalla, ei kannata siirtää, kannattaa vihdoinkin kehittää.
Tori on hyvällä paikalla.
sijainti on hyvä
Tämä kysymys ei vissiin ollut ihan tosissaan kysytty?? Mieti vähän, taas vaikka vähän enemmän.
Tori on juuri siinä missä pitääkin!
Paikka on hyvä.
Tori on hyvällä paikalla nyt.
Sijainti on erinomainen.
Nykyinen on hyvä !!!
On oikein hyvä.
Hyvä
Torin sijainti on hyvä, mutta tori on todella ankean näköinen asfalttiparkkis.
Hyvä sijainti
Nykyinen sijainti on oikein hyvä.
Hyvä, keskellä kylää
Tori on hyvällä paikalla! Viihtyvyyteen panostettava.
Tori on hyvä noin.
Todella hyvällä paikalla nyt.
Nykyinen on hyvä. Voi poiketa myös matkalla bussille tai sieltä tullessa.
Nykyinen torin sijainti on parhaimmalla mahdollisella paikallaan kaupungin sydämessä eikä
sijaintia voisi missään nimessä muualle kuvitella. Kaikki tietää missä se on ja ydinkeskustan
asukkaat pääsee sinne kävellen.
Ihan ok nykyisellään. Ei täällä parempaakaan ole. Kirkko vieressä tosin haittaa jonkin verran
tapahtumien järjestämistä, niiden kukkahattutätien kannalta ainakin.
Tori on ihan hyvässä paikassa, Haaviston entisiin hiekkakuoppiin on turhan pitkä matka.
Hyvä näin.
Ok. Nykyinen.
Jos tori siirretään pois muualle, niin se on taas kaukana niiden ihmisten asuinpaikoista, jotka
nyt asuvat lähellä toria.
Nykyinen paikka on napakymppi.
Kyllä on.
Torin nykyinen sijainti on hyvä ja perinteinen.
Tori on ehdottomasti oikealla paikallaan ja sopivan kokoinenkin, kunhan ideatalkoiden satoa
hyödynnetään.
On hyvä, mu mm. iltatori ei toimi, kun myyjät häviää. Muissa kaupungeissa on uhkasakko, jos
paikan ottaa niin on siinä myös oltava. Kun siellä ollaan joskus ja jouluna ja kehutaan että paska
kala menee Karkkilassa kaupaksi, ni ei oo menijöitä.
tori sijaitsee torilla eikä missään muualla.
Hyvä nyt!
On hyvä sijainti, koska keskellä kaupunkia. Kulkuyhteydet torille hyvät.
Hyvä
Loistava sijainti!
Hyvä sijainti.
Paikka hyvä
Nykyinen paikka on hyvä ja toimiva.
Sijainti on hyvä.
Tori on nyt oikealla paikalla. Se muodostaa kirkon kanssa hyvän kokonaisuuden - kaupungin
sydämen. Sydämen vaan pitäisi saada takaisin elinvoimansa. K- ja S-marketit ja Lidl
valitettavasti syövät keskustan houkuttelevuutta. Jos torille rakennettaisiin liiketilaa, ainakin
apteekki ja Alko pitäisi saada houkuteltua siihen.
Nykyinen sijainti on erittäin hyvä.

-

On juuri hyvä.

7. Kerro vapaasti sanoin tai kuvin IDEOITASI torialueen kehittämiseksi. Jos kaikki ideasi
eivät mahdu tähän kenttään, voit lähettää tiedot sähköpostin liitetiedostona kaupungin
palvelupiste Serveriin palvelupiste@karkkila.fi. Paperilomakkeessa voit jatkaa vastaustasi
myös tämän kyselyn viimeiselle sivulle.
Vastaajien määrä: 42
Torialue voisi olla ihmisten tori, jos ne häiritsevät ja meluisat autot saataisi pois sieltä. Melun
tuottaminen ja häiritseminen on tarkoitushakuista ja asumistasoa heikentävä, yöunia häiritsevä,
lukuisiin kiinteistöihin ja satoihin ellei tuhansiin asuntoihin kun mukaan lasketaan Helsingintie.
Kunnan päättäjät jotka asuvat rauhallisimmilla alueilla rivi- ja omakotitaloissa eivät ole tietoisia
välttämättä tästä haitasta joka koskee etenkin ikääntyvää väestö. Nimenomaan ikääntyvät
ihmiset muuttavat keskustaan lähelle palveluita, kun resurssit oman pihan hoitoon vähentyvät.
Nykytilanteessa tori on häiritsevä lähitalojen asukkaille etenkin ilta- ja yöaikaan. Tätäkin
kirjoittaessa keskellä toria on valot päällä noin 4-5 äänekästä autoa joista osa vinguttelee
renkaita. Torimyynti perjantaisin on pieni lohtu tässä ikävyydessä. Poltettujen renkaitten katkun
ei pitäisi kuulua minkään keskikaupungin kesäiltaan.
Lisää töyssyjä torin lähikaduille, etenkin koulun läheisyyteen, nythän Huhdintie ja Tammelantie
ovat iltaisin ja öisin kiihdytysbaanoja.
-

-

-

Talvisin tori on ruma tyhjillään ja toripäivinä, kun siellä on vain muutamia kauppiaita. Talvisin
torimyynti voisi olla Instrun edessä olevalla parkkipaikalla ja pysäköinti Kärpäsen edessä ja
osittain nykyisen torin paikalla. Yhdistetään tori ja em. Parkkipaikka siten, että niissä yhdistyvät
ja sekoittuvat paikoitus, toritoiminta ja puisto. Harjukatu nyk. torin osuudelta kävelykaduksi tai
yksisuuntaiseksi.
Torista tulisi tulla meidän kaikkien yhteinen kohtauspaikka, jossa olisi mukava ikään katsomatta
seurata kylän elämää, niin varsinaisina toripäivinä kuin muulloinkin.
En ymmärrä torin kehittämisen ideaa tällaisena aikana, kun kaupunki irtisanoo ja vähentää omia
työntekijöitään. Ei ainakaan rahaa saa käyttää, kun ei kaupunki pysty palveluja muutenkaan
tarjoamaan ensi vuonna yhtä "hyvin" kuin tähän asti.
Torialue on aivan liian suuri. Verratkaa aluetta esim. lähikuntien vastaaviin ja suhteuttakaa sitä
myös asukaslukuun. Karkkilan torin vilkkaus ja torielämä on perinteikästä, mutta
tulevaisuudessa esim. torimyyjien määrä voi laskea, ihmiset ostavat jo nyt tavaransa muualta.
Esiintymislavan avulla paikallinen osaaminen voitaisiin hyödyntää.
Myös kiinteä rakennus; kahvilat /olohuone parantaisi ihmisten yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta
viettää aikaa torilla.

-

-
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Myös nuoret tulisi ottaa mukaan suunnitteluun; skeittiparkki ei välttämättä sovellu tälle alueelle,
mutta jotain muuta.
Monissa Euroopan maissa torit joissa ihmiset kokoontuvat, toimivat ensisijaisesti hyvän ruoan ja
juoman houkuttelemana. Torimyynti (käsityöt ja luomu) on vain oheistuote. Samaan suuntaan
voisi Karkkilan toria kehittää, niin muutkin kuin eläkeläiset kiinnostuisivat. Alle 50-vuotiaat
haluavat käydä kahviloissa ja syödä ja juoda ulkona ystävien kanssa. Musiikkia, teatteria ja
taidetta ohelle. Torikauppiaiden tuotteet eivät niinkään kiinnosta, paitsi kesätorin
lähiruokatuotteet: juurekset, vihannekset, marjat.
Liiketilat ympäriltä ehevämmäksi. Poliisin, postin ja apteekin kato hiljentävät ydin keskustaa.
Tämän kaltaisia torin ympärille uudestaan. Toriajat ja sijainti näin hyvä. Ihan surkeaa olisi
rakennuttaa jotain noin arvokkaan torin tilalle. Nykyinen tori on se joka houkuttelee muualta
juuri kesätulokkaita. Esitykset alkamaan aiemmin ja niihin mm. Tunnettuja Karkkilalaisia
artisteja, bändejä..
bussikuljetus torille perjantaisin !
Toivoisin todellakin, että työssäkäyville annettaisiin mahdollisuus asioida torilla. Jos iltatori ei ole
mahdollinen, niin miksi ei esim. la aamupäivä.
Tuossa on mallia mitä esim. Iisalmessa on torilla.
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Tapahtumat/Alueen-tapahtumat/Toritapahtumat-Iisalmessa
Voisiko sinne istuttaa muutaman puun vaikka niiden valotolppien läheisyyteen ettei se olisi ihan
pelkkä asfalttikenttä. Vanhuksille olisi kiva sellainen shakkiruutupelilauta maalattuna siihen
asfalttiin, keinut lapsille, iso hiekkalaatikko, liukumäki, joku mahtava kiipeilytelinehässäkkä.

-

-
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Jäätelökioski kesäisin ja vakituisesti herne- ja mansikanmyyjä! Onko siellä jo Höökikyydin
pysäkki? Paljon penkkejä joissa istuskella. Myös teineille pitäisi olla jotakin, skeittiramppi?
koripallotelineet? Lentopalloverkko?
Tori on ollut siitä kiva että siellä on viihtyneet niin pienet lapset kuin vanhuksetkin. Nuo edellä
mainitut ehdotukset veisivät sitä viihtyvyyttä vielä pidemmälle ja laajemmalle kuin pelkästään
toripäiviin.
Miksi sille pitäisi tehdä jotakin? Minusta ei, voi siellä nytkin tapahtumia järjestää. Rakennelmat
vievät tilaa pois torimyynniltä, tori on tori, ei huvipuisto.
Perinteisten toripäivien markkinointi verkossa: myyjien mainokset ja tarjoukset, myyjäluettelo.
Lähiruoka- ja luomumerkit/osastot.
Kukkia, musiikkia, aktiivista toimintaa, mainoksia tapahtumista.
Teillä on paikallisten torikauppiaitten yhteystiedot käytössä, niin miksette kysy heiltä.
Sitten tarvitaan vaan avoin ja muuttamaton vastausten tarkastelu yleisesti. Taannoinen
iltatorikysely kun meni suoraan reisille. Haluatteko iltatorin myöhään iltaan, emme, jaha siis
kaikki haluavat!!!!
kaupungin asukkaille ilmainen (tai hyvin halpa) kirpputori sunnuntaisin tai kesäisin arkisin
iltapäivällä
Tori voisi olla esim. kuukauden ensimmäinen lauantai avoinna? Näin työssäkäyvät pääsivät
torista hyötymään.
Olen kertonut ideani jo edellä.
Luomutori, lähituottajien myyntipäivä.
Esiintymislava: olisi kaari, joka olisi tiilestä muurattu. Katoksena putkikehikko, johon kiristetty
pressukangas. Sähköt, äänentoisto, valaistustekniikka. Pressukatoksen voisi talveksi irrottaa.
Penkkejä, roskiksia, yksityisiltä autoilta rajattu alue, kesäisin jotain istutuksia, wc, taksikopinkin
voisi liittää selkeämmin torin yhteyteen raivaamalla nykyisiä puskia torin ja taksien välistä.
Penkkejä paljon, muissakin kaupungeissa on, mahtuu myös muitakin istumaan, kuin
ryyppyporukat! Kaikilla myös oikeus istua.
Ajatelkaapa kerrankin nuoria ja miten niille saisi kunnollisia harrastuspaikkoja. Skeittiramppeja
jne. Toripäivänä ne voisi siirtää sivuun..
Torimyyjien paikkaMAKSUT alennettava vanhalle tasolle. Liian moni myyjä jättää tulematta ja
moni miettii, että kannattaako enää tulla!!
Nykyisillä paikkavuokrilla "tapetaan" Karkkilan, yksi suomen parhaista toreista.
Säilytetään tori entisellään.
Esimerkki Haminasta: Haminan yrittäjäyhdistys on muistaakseni yhteistyössä paikallisen käsi- ja
taideteollisen ammattikoulun kanssa somistanut keskustan tyhjilleen jääneiden liiketilojen
ikkunoihin tilapäisesti eri yritysten näyteikkunoita. Näin on saatu katukuva elävämmäksi ja
houkuttelevammaksi uusille yrittäjille ja samalla saatu sivummalla sijaitseville yrityksille
näkyvyyttä. Jotakin tällaista voisi varmasti toteuttaa Karkkilassakin, jotteivät torin
ympäristönkään kiinteistöissä likaiset ikkunat ammottaisi tyhjillään.
Keskustelua herättänyt vanha kunnantalo ympäristöineen tulisi kunnostaa ja raivata näkymään
kunnolla Helsingintien suuntaan, kun se nyt tulee jäämään torin puolelta Nyhkälän uudiskoulun
taakse. Helsingintien puolelta se näkyisi nykyistäkin paremmin ja olisi hieno vanhan Karkkilan
muistomerkki ja varmasti toimisi hyvin esim. jonkin yhdistystoiminnan tyyssijana. Ovatkohan
vaan "lääkärintalon" tontilla eivätkä kaupungin mailla ne puut, jotka kunnantalon nyt
Helsingintien puolelta peittävät näkyvistä ja ovat jättäneet alttiiksi graffiteille ja muulle puskissa
rehottavalle ilkivallalle? Jos tällainen raivaus voitaisiin toteuttaa, lääkärintalon tontin mahdollista
uudisrakentamista pitäisi sitten säädellä sen verran, ettei kunnantalo ikinä peity minkään
kerrostalohirviön taakse.

-

Ydinkeskustan elävöittämiseksi kannattaisi myös pohtia, miten keskustaa voidaan sitoa (tai
jollain lailla "henkisesti lähentää") markettien alueeseen. Samaa työtähän olisi tarpeen tehdä
myös kaupungintalon suuntaan, mikä kaupunkipuistosuunnitelmassa onkin huomioitu. Matka
torilta marketeillekaan ei ole kävellen mahdottoman pitkä, mutta reitti ei houkuttele: joko täytyy
talsia ankeaa Helsingintietä, kiertää pitkästi Nyhkäläntietä/Mäntylänkatua tai mutkitella
omakotitaloalueen läpi oikeaa suuntaa tai luvallisia oikopolkuja arvuutellen. Tarvittaisiin ehkä
viihtyisyyttä ja levähdyspaikkoja Helsingintien varrelle tai selkeämmin
merkityt/talvikunnossapidetyt reitit harjua pitkin ja sen yli sekä mahdollisimman suora
Puutarhakadun kevyenliikenteen jatke K-Marketin puistoon?
Häiriökäyttäytyminen moottoroiduilla laitteilla alkajaisiksi pois torilta ja lähiympäristöstä.
Toria voisi rauhoittaa liikennemerkein.
Lähetän lisätietoja ja kuvia ideoista sähköpostitse.
Torille voisi rakentaa talkoilla ja lahjoituksin (yritykset, järjestöt, kaupunki ja yksityishenkilöt):

katetun korotetun lavan/tilan esityksiä varten sekä mahdollisen tilan esimerkiksi torikahvilan
pitämistä varten.
Kaupungin, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden yhteistyö torin toiminnan kehittämiseksi
ja järjestämiksi. Koordinoointi keskitetysti (esimerkiksi kaupungin palveluksessa oleva henkilö
virkansa puolesta). Yhteistyöllä torille voisi järjestää erilaisia alla lueteltuja tapahtumia (joista,
joitakin on perinteisesti ollutkin):
1) MARKKINAT
- normaalit toripäivät
- erikoismarkkinat: esimerkiksi kevätmarkkinat, kukkamarkkinat, kalamarkkinat,
sadonkorjuumarkkinat, maalaismarkkinat, joulumarkkinat, vanhan ajan markkinat
- paikallisten ”kivijalkakauppojen” järjestämät myyntitapahtumat
2) TAIDE- JA YM. TAPAHTUMAT
- yksittäiset musiikkiesitykset toripäivinä: kuorot, tanssiesitykset, bändit, teatteri- ja
lausuntaesitykset
- kaupungin toimintojen, paikallisten yritysten ja järjestöjen esittelyt
- esimerkiksi vaateliikkeiden yhdistetty muotinäytös
- musiikkitapahtumat: toritanssit (humppatanssit, lauantaitanssit), torijazzit, torirock,
torikaraoke
- urheilutapahtumat: katukoris, katusähly jne.
- lasten liikennetori
- käsityö- ja taidetori
- motoristitapaamiset, American car -tapahtuma, vanhat autot
- kirpputorit, kierrätyspäivät
-

-

-

-
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Digitaalinen vuorovaikutteinen matkailuinfopiste upotettuna turvaan grillikioskin seinään.
Kustannusvaikutus kunnalle 0€ (kerron kyllä miten:)
Peräkonttikirpputoritapahtumia. Mahdollisuus pieniin käsityöläismyyntipöytiin ja tapahtumiin.
Ihan näin ite ei mitään taidetoimikunta wanna be spektaakkelia. Open stage-tapahtumia
bändeille ymskuruille, tanssikoululle, kuorolle yms. Paikallisten kädentaitajien tukeminen ja esille
tuominen muutenkin, kuin vuokran ottamisen muodossa.
Oikeita Iltatoreja!
Tori tulisi jakaa käyttöalueisiin laatoituksin/kivetyksin, värialueina ja reunaistutuksilla.
Hienoa, että ideoita on saatu paljon. Olisikin tärkeää käyttää asiantuntijaa niiden hyödyntämisen
suunnittelussa (nyt kun meillä ei ole puutarhuriakaan).
Torin idealuonnospiirustus liitteenä.
ei esiintymislavaa hautausmaan viereen.
Toripaikkaruudut pysyvästi maalattu (esim. vihreällä). Valmiiksi numeroidut ruudut.
Torialue ei ollenkaan parkkialueeksi (rauhoittuu), vain torimyyjien autot torilla toripäivisin .
Kukkapurkkeja ja istutuksia, sopivasti sopiville paikoille, ei liikaa ettei ole tiellä. Polkupyöräparkki
sopivaan kohtaan! Pyöräily sallittu vain torin poikki kulkevalla kaistalla.
Kiva olisi jos jotain tästä toteutuisi!
Muutimme Karkkilaan n. 2,5 vuotta sitten. Aluksi kävimme töissä toisella paikkakunnalla, tämän
takia emme päässeet torille. Torin aukioloaikakysely tehtiin aikoinaan ihmisille, joilla oli
mahdollisuus olla paikalla. Päätös, perjantaitoripäivä nyt, kun olemme eläkkeellä, on
mahdollisuus käydä torilla. Mutta mikä masennus samat Aulit ja Aulikset kansoittavat
kahvipaikan joka viikko.
Missä ovat lapset ja nuoriso, työssäkäyvät, ulkopaikkakuntalaiset?
Onko tori tarkoitettu vain eläkeläisille ja ammattimyyjille?
Tänne synkkyyden ja alakulon kaupunkiin piristystä toisi kunnon lauantaimarkkinat.
Kevytrakenteinen koroke, lava
Torin läheisyyteen korkea valopylväs maamerkiksi. Pylväässä paikallisten yritysten nimiä tai
mainoksia ja muuta infoa.
On tärkeää, että suunnitteluun otetaan asiantuntija, maisema-arkkitehti tms.Torin asfalttia voisi
ilostuttaa jakamalla se vyöhykkeisiin/osiiin ja maalaamalla osat erivärisiksi (tämä on halpa
konsti, kun ei varaa mihinkään kauniiseen kestävään laatoitukseen kuitenkaan ole). Osien rajoille
voi istuttaa niitä pensaita ja niiden katveeseen laittaa penkkejä. Suunnitteluun on tärkeää
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käyttää asiantuntijaa.
Tori nykyisellään erinomainen. Tori on iso aukea ja tyhjä tila, koska sitä tilaa tarvitaan torin
reunalle (missä parkki), voisi tehdä katoksellisen penkkirivin rajaamaan parkkia ja toria. Lava
esiintyjille grillikioskin reunalle, ettei toria isona alueena sotketa "pikku länteiksi".
Esiintymislavaan voisi hakea mallia Forssan torilta. Siellä on ihana paviljonki, ote Forssan
historiaa. Meidän museotoimi löytää varmaan vastaavan karkkilalaisen rakennusmallin.
Kello 22 jälkeen voisi torin sulkea puomein tms. ettei nuoriso pääse torille kaahaamaan öisin,
kun ihmiset nukkuvat. Tori on ollut vain nuorten leikkipaikkana, jossa ne öisin vain sotkee ja
kaahailee autoillaan, niin ettei lähialueen ihmiset pysty nukkumaan.
Ravintolapäivä.
Murretarinointipäivä Hyde Parkin tyyliin, Lavalle torikahvilan baarien pöytä ja mikit.
Tori on nyt suurimman osan ajasta niin kuollut, että kaikenlainen aktiviteetti parantaa sitä. Tori
on myös ruma muina kuin toripäivinä. Edellä muutama ajatus sen kehittämisestä. Kaupunkilaisia,
yhdistyksiä voisi innostaa järjestämään torilla tapahtumia. Ennakkoluulottomasti kaikenlaista.
Katukorista, jalkapalloa, tanssit, (paikallis)ruokatapahtuma, skeittialue.....
Suuri esiintymislava lähelle taksiasemaa olisi tarpeen. Sen avulla pienetkin lapset pystyisivät
katsomaan ohjelmaa. Kiinteä esiintymislava olisi myös paljon turvallisempi kuin kuorma-auton
lava, jota nyt välillä käytetään.
Esiintymislava toisi torille valtavasti mahdollisuuksia ohjelman kehittämiseen ja yleisön olisi
mukavampi tapahtumia katsella.
Tori pitäisi olla pitempään, usein kauppiaat lähtevät liian aikaisin.

8. Ole hyvä ja jätä tähän yhteystietosi, jos haluat osallistua tuotepalkintojen arvontaan.
Vastaajien määrä: 41

