Ideat ja toiveet nettikyselystä (2.3.–31.3.)

Saapumisjärjestys Päivämäärä

Ideat ja toiveet
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3.3.3021

Torialueen ympäristöä pitäisi pystyä myös ehostamaan jotenkin. Torikirppiksen piha-alueen ja
julkisivun kaunistaminen ja kierrätyspisteen piilottaminen silmistä olisi hyvä. Jotain
istuinpenkkejä alueella tulisi olla. Ilkivallan varalta kameravalvonta. Läpiajon rajoittaminen
yöaikaan ja hidasteet myös tärkeitä, jos läpiajoa ylipäätään sallitaan. Ympäristön asukkaat
kärsivät jo nyt melusaasteesta aika ajoin.
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4.3.2021

Toivon uudelle torialueelle ehdottomasti paljon penkkejä ja kiinteitä pöytäryhmiä, mahdollisesti
myös katoksen näiden ylle. Alue palvelisi erityisesti nuoria jotka poikkeuksetta kokoontuvat
aina jossain (nyt urheilukentän katsomossa ym.) Mikäli nuorilla olisi paikka jossa saavat
iltapäivisin/iltaisin viettää aikaa, eivät kokoontuisi jatkossa esim. kaupan ovella ja
parkkipaikalla. Pöydät ja penkit saisivat takuuvarmasti käyttäjiä myös muista ikäryhmistä.
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5.3.2021

Pieni katettu esiintymislava/huvimaja. Penkkejä&pöytiä, vesi&sähkö esim jäätelökioskille.
Tarpeeksi tilaa myyntikojuille. Viihtyisä kokoontumispaikka. Viheralueita myös.
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5.3.2021

Penkkejä, katettu ”huvimaja” tyylinen esiintymislava. Kivoja kukka istutuksia. Ulkosali?
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12.3.2021

Tervehdys ! Kyllä tuo tuleva torialue on aika pieni . Kuitenkin pienestäkin alueesta voi saada
viihtyisän ja puoleensa vetävän alueen ja kohtuu kustannuksin . Näin ainakin luulisin .
Toivoisin , että tulevalla torialueella on korostetun , siis korostetun , paljon istutuksia joista
valtaosa sellaisia , joissa vihreys toteutuu myös talvella . Kaikki istutukset pitäisi olla sen
verran korokkeella , että niiden yli ei kävellä tai ajella mopoilla . Korkeiksi kasvavia puustoja
pitää välttää . Keskustan alueelta taitaa puuttua kokonaan puoleensa vetävä kauniin vihreä
keidas , siis valvontakameroineen . Torialueella ei pitäisi olla asfaltointia , vaan
luonnonkivilaatoitus , ei siis betonilaatoitus . Puistomaisen valaistuksen pitäisi olla tosi hyvä ja
kattava . Kivestä tai puusta rakennettuja kestäviä istumapaikkoja pitäisi olla pitkin torialuetta .
Istumapaikkojen olisi hyvä olla kiinteästi ja tosi hyvin ankkuroitu maahan . Istumapaikkojen
sijoittelussa pitää huomioida myös ympärivuotiset kunnossapitotyöt . Yhteenvetona totean ;
Torialueen pitäisi olla poikkeuksellinen Vihreä torikeidas keskellä Jokioisten keskustaa .
Lisäksi kiitän aivan loistavasta ja hyvin hoidetusta pururata-alueesta . Kiitos !
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15.3.2021
Ideoita Jokioisten uudelle torialueelle
Jotain vihreää ja kutsuvaa: istutuksia, ruohoa, kukkapenkkejä ja/tai puurivistö, joka rajaa
aluetta ja luo tilan tuntua - kasvillisuus rajaavana elementtinä. Voisi tehdä yhteistyötä Luken
kanssa ja selvittää esimerkiksi kartanonpuiston ja alueen vanhaa kasvikantaa ja luoda niistä
jatkumo tähän päivään. Mitä jokioislaisissa pihoissa ja puutarhoissa on tyypillisesti kasvanut?
Jotain toiminnallista ja perheystävällistä: kiveyksellä toteutettava suurikokoinen
shakkiruudukko, tammipelilauta, ristinollruukukko, ruutuhyppelyä. Tarvikkeet voisivat olla
lukitussa arkussa, jonne saisi hakea panttia vastaan kirjastolta avaimen.
Kohtaamispaikka: Varaus (infra) mahdolliselle kesäkahvilalle tai jäätelökioskille
asiakaspaikkoineen, jotka on viihtyvästi sijoitettu ja suunniteltu (ei valkoisia muovituoleja vaan
miljööseen sopivat, ehkä kiinteät pöydät/penkit...). Toiminnan ei tarvitse olla ympärivuotista,
mutta olisipa ihana juoda kahvi ja syödä jäätelöpallo oman kylän torilla kauppareissun
yhteydessä. Tällaisesta palvelusta maksaisin mielelläni. Keskustassa ei ole kahvilla, jonne
mennä ystävien kanssa viihtymään. Voisi palvella myös esim. joulunavaustapahtumaa.
Tunnelmaa luova valaistus: Hieman tyylitellymmät katuvalaisimet, jotka istuvat
kokonaisuuteen.
Jokioinen INFO: Kyltti/mininäyttely, vanhat valokuvat ja paikkakunnan hieno historia esille torin
yhteyteen.
+ Pyöräparkki helpottamaan kevyen liikenteen asiointia alueella.
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15.3.2021

Toivoisin torin olevan esteetön, helppokulkuinen ja viihtyisä, sekö ennen kaikkea
keskustaajaman uusi, näyttävä keskipiste!
Alue on ollut niin kauan kuin muistan, vajaakäytöllä ja vailla selkeää funktiota. Tuleva uudistus
on paitsi tervetullut, myös merkittävä mahdollisuus lisätä kuntalaisten viihtyvyyttä ja asiointia
alueella.
Toivoisin torilla olevan penkkejä, joiden istuinkorkeus ja muotoilu ottaisi huomioon mm.
ikääntyneet ja tuki- sekä liikuntaelinrajoitteiset.
Lisäksi näkisin, että torille tervetullut lisä olisi kaikkia kuntalaisia palveleva esiintymislava,
jonka sijoittelu mahdollistaisi yleisön jakautumisen tarvittaessa laajalle alueelle.
Torin laidalla sijaitseva lasten leikkialue olisi hieno lisä alueella, mikäli sen toteutuksessa
huomioitaisiin eri ikäiset lapset ja heidän vanhempansa (alue, jolla on mahdollista valvoa
leikkejä). Myös esteettömyys (esim. invavarustelu leikkipuistossa) olisi askel kohti
tasavertaisempaa ympäristöä.
Lisäksi joko viheralueet torin reunamilla tai näyttävät istutukset/suihkulähde on maisemallinen
lisäarvo.
Ennen kaikkea toivon paikallisuuden näkyvän alueen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Olisi

hienoa istahtaa joko museorautatien nimikkoleikkipuistoon, jossa olisi tuttuja elementtejä
museorautatien alueelta pienoiskoossa. Tai vaihtoehtoisesti esim. Miina Sillanpään
nimikkoleikkipuistoon, jossa tuotaisiin historiaa tähän päivään (Miina on ollut merkittävässä
roolissa mm. ensikotien kohdalla, sekä eräänlainen ”äitihahmo”).
Lapsesta muistan itse Jokioisten meijerin, tehtaat ja kartanon alueen ihan erityisinä alueina.
Tätä perspektiiviä olisi mahdollista käyttää suunnittelussa ja napata elementtejä mm.
esiintymislavaa ajatellen tuttujen historiallisten rakennusten yksityiskohdista. Myös
teollisuudessa on paljon sellaista, joka on mahdollista tuoda alueelle esim. ”patsaiden” tai
tilateosten muodossa.
Ja koska kyseessä on Jokioinen, jonka vaakuna on monelle tuttu sekä tärkeä, lähtisin myös
työstämään sitä osaksi esim. torikivetystä.
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15.3.2021

9

16.3.2021
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16.3.2021

Vai olisiko alueella innovatiiviseksi ratkaisuna tilaa esim. pienelle senioripuistolle, joka
houkuttaisi myös ikääntyneempiä kuntalaisia paikalle?
Toivon, että torialueella otetaan huomioon kaikki käyttäjät, myös palvelutalo Kotaniityn
kehitysvammaiset asukkaat, joista osa on lukutaidottomia. Toivon, että eri laiturit saavat oman
värikoodinsa ja jonkun symbolin päätepysäkin tai matkakohteen mukaan esim. kunnan
vaakunan tai muun kuvion. (Ypäjä hevonen, Humppila lasitorni..) Kuulutus tai merkkiääni
lähdön merkiksi. Ei silmiä häikäisevää valaistusta. Matkahuollon sijainti niin, että auton voi
ajaa lähelle. Odottajille sadekatos. Eväiden hankinta ja syönti mahdollisimman käteväksi. Pieni
taso kupille ja leivälle.
Tilaa myyjille niin ettei ole ahdasta. Viikottaisit toripäiviä.

Hyvät parkkipaikat pitää olla. Myös teorialle voisi olla sellainen, että myös Jokioisilla voisi
jatkossa olla tori, ei tarvitse mennä Forssaan sitä varten. Ja alueella voisi olla
kahvila/jäätelökioski.
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16.3.2021

Olisiko mahdollista, että entinen Vessentori purettaisiin? Tai että ainakin sen ulkonäöstä
tehtäisiin viihtyisämpi?
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18.3.2021

Terve,
Layouttiin en ota kantaa mutta torialueen voisi nimetä Alpun Aukioksi, perinteitä kunnioittaen.
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18.3.2021

Ympäristötaidetta/julkaista taidetta torialueelle!
Yhteistyötä voisi taiteen suhteen tehdä paikallisten yiritysten kanssa. Esimerkiksi lankatehdas
olisi oivallinen kumppani tuottamaan metallista valmistetun veistoken materiaalin - verkot tai
rautalangat paikallisesti.
Esimerkki ympäristötaiteesta:
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasataman-ymparistotaide
Interactive public art/immersive art:
Esim. valaistuksen kautta. https://t2conline.com/impulse-experience-the-ups-downs-onbroadway/
Esimerkkejä "rautalankataiteesta":
http://www.auntpeaches.com/2015/05/adventures-in-chain-link.html
https://www.chain-fence.com/application/chain-link-fence-art.html
https://christianmoeller.com/Hands-1
https://wiredbysini.fi/muuttohaukka-rautalangasta/
Arkkitehtuuri: Amos Rexin katto on osallisuutta mahdollistavaa tilasuunnittelua.
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005796480.html
Enkä siis ehdota, että joku näistä olisi suoraa sopiva. Tässä vain esimerkkejä inspiraation
lähteeksi, mikäli taideajatus herättää ajatuksia ja kiinnostusta.

14

20.3.2021

—Torille toivoisin paikkoja missä kuka tahansa voisi tulla myymään omia tuotteitaan.? —
Ruudutetut paikat?—Kukka-istutuksia viihtyisyyttä tuomaan? —Joku katoskin vois olla?
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23.3.2021

Torista yksinkertainen, esteetön, helposti huollettava ja ajettava. Ottakaa huomioon myös
peräkärryn/asuntovaunun tmv. kanssa liikkuvat pysäköintimahdollisuuksissa. Istumiseen
tarvitaan penkit.
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24.3.2021

Esitän toiveena torialueelle esiintymistilaa,esim. Forssan torilla olevan paviliongin tyyppistä tai
esim. Tampereella Laikun lavan tyyppistä,siellä pitäisi olla myös virtalähteet.
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28.3.2021

"cobblestone after cobblestone"
Torialueen tulevaisuuden luonne riippuu yksityiskohdista. Viittaukset vanhaan perinteeseen
eivät aina ole tosin halvin vaihtoehto. Voiko niillä kuitenkin tavottaa rinnakkaistodellisuuksia?
Kiveys voisi luoda siltoja muihin vastaaviin kokoontumispaikkoihin. Tosin mukulakivi
Tampereen vanhalla kirkolla voi olla epäkäytännöllinenkin.
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29.3.2021

Koira-ystävällinen ja kaunis puistoalue, jossa pieni kävelypolku. Sellainen, että voisi vaikka
järjestää kesällä jonkun pienen markkinatapahtuman sulkemalla viereisen kadun liikenne ja
sijoittamalla siihen kojuja yms. Ja luomalla iltatunnelmaa laittamalla uuden puistoalueen puihin
hienoja pallovalosarjoja koko kävelypolun reunustan verran. Näin saataisin Forssan seudun
tunnelmallisin city-puisto.
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30.3.2021

Torille toivoisin myös katettua aluetta, eli jonkinlainen katos osalle myyjistä ja esiintyjille. Se
voisi olla hieman korotettuna muusta alueesta, esim. erilaisella kivipinnoituksella kuin itse
torialue. Alueelle sähkönotto mahdollisuus myyjille ja tapahtuman järjestäjille. Aluevalaistus
saman tyylinen kunnan kiineistöjen kanssa.
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30.3.2021

Voiko vaihtaa torialueen huoltoaseman kohdalle/taakse, jolloin se näkyisi edes hitusen
pääkadulle eli Keskuskadulle? Suunnitellulta paikalta se ei näy mihinkään, tulisi olemaan
piilossa.
Torimyyjille ja esiintyjille pieni katettu alue.
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31.3.2021

Eläkeliiton Jokioisten yhdistyksen ehdotuksia huomioitaviksi torialuetta suunniteltaessa:
• Riittävästi istuinpaikkoja
• Esteetön kulku rollaattorilla ja pyörätuolilla
• Pyörätelineitä
• Istutuksia
• Roskis-paikka
• Hyvät parkkipaikat torin läheisyyteen
• Tilausajolaituri

