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JOHDANTO
Jyväskylän Kauppakadusta tuli yksi Suomen ensimmäisistä kävelykaduista, kun se 1990-luvulla muutettiin suurimmaksi osaksi autoilta suljetuksi liikekaduksi. Kauppakatu ja sen toimintamalli ovat nyt
uuden mullistuksen edessä: samalla, kun kadun infrastruktuuri ja yleisilme ovat laajan peruskorjauksen
tarpeessa, on kauppa itsessään suuren murroksen edessä. Kaupankäynti on siirtynyt enenevässä määrin verkkokauppaan ja myös ostoskäyttäytyminen on muuttunut. Kivijalkaliikkeiden toimijat pohtivat,
miten vastata tulevaisuuden muutostarpeisiin ja –vaatimuksiin samalla, kun osa liiketiloista on ilman
käyttöä. Kuitenkin ihmisillä näyttää olevan etenkin Covid-19 aiheuttamien toimenpiteiden ja rajoitteiden
jälkimainingeissa korostunut tarve nähdä ja kohdata toisia ihmisiä. Itse kaupunkitilalta myös vaaditaan
enemmän elämyksellisyyttä ja kerroksellisuutta.
Tampereen yliopisto ja SPIN Unit tutkivat syksyllä 2021 Jyväskylän keskustan ja erityisesti Kauppakadun tulevaisuuteen katsovaa uudistamista. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn työn
tavoitteena on luoda Kauppakadun uudistamisohjelma, joka vastaa kadun käyttäjien, asukkaiden, asiakkaiden sekä nykyisten ja tulevien toimijoiden tarpeisiin, sekä perustaa Kauppakatuyhteisö viemään
ohjelmaa käytäntöön ja puhumaan Kauppakadun ja hyvän ydinkeskustan puolesta.
KAUPAN MUUTOKSEN YMMÄRTÄMINEN
Kauppakatu näyttäytyy ensisilmäyksellä suhteellisen vilkkaana katuna. Keskustassa ja kauppakadulla käyvien määrä on kuitenkin vähentynyt
merkittävästi 2010-luvulla. Pandemia vauhditti
entisestään jo aiemmin alkanutta muutosta, joka näkyy katukuvassa mm. tyhjinä liiketiloina ja
omistajien haluttomuutena korjata huonokuntoiseksi päässeitä kiinteistöjä. Keskustan hiljentyminen on osa maailmanlaajuisesti havaittavaa ilmiötä: ostosten tekeminen tapahtuu yhä
useammin verkossa, ja asiakkaat etsivät perinteisen kaupankäynnin sijaan elämyksellisyyttä
niin ostosten teossa kuin kulutuskohteissaan.
Vaihdettavat hyödykkeet kohdistuvat fyysisten ostosten sijasta yhä useammin palveluihin.
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Nykykuluttaja on myös entistä vaativampi ostettavien tuotteiden vastuullisuudesta esimerkiksi
kestävyyden ja eettisyyden suhteen. Monissa
suomalaisissa kaupungeissa on myös tehty kaupunkirakenteellisia ratkaisuja (kaupunkirakenteen hajautuminen), joiden takia asiakasvirrat
suuntautuvat helposti saavutettaviin kohteisiin
liikenteen solmukohtien varrelle ja keskustan
ulkopuolisille uusille asuinalueille. Suunta pitäisi
kuitenkin saada käännettyä, jotta keskusta on
elinvoimaisempi tulevaisuudessa. Asiakkaat pitäisi saada tulemaan keskustaan ja myös asioimaan siellä säännöllisesti.

Siinä missä pandemia, verkkokaupan yleistyminen ja kaupunkirakenteelliset toimet ovat vaikuttaneet Jyväskylän keskustan ja Kauppakadun
nykytilaan, ovat ilmiöt esillä myös muualla Suomessa ja maailmalla. Suomalaiset kaupungit
painivat hyvin samanlaisten ongelmien kanssa: väestö ikääntyy, palvelut vähenevät, kauppa
muuttuu ja keskustat kuihtuvat. Yllä mainitut
kaupunkirakenteelliset päätökset, jotka ovat
johtaneet kaupunkirakenteen hajaantumiseen
eri pisteisiin, toistuvat monessa suomalaisessa
kaupungissa. Kiinnostavia samankaltaisuuksia
löytyy myös Euroopan muista maista, joissa
väestörakenteen muutokset ja elintaso ovat samankaltaisia. Yhtäläisyyksiä löytyy etenkin kaupunkisuunnittelun ja toteuttamisen prosesseista,

joissa toisaalta sääntelyn vähentämisellä (deregulaatio) on siirrytty kohti yksityistämistä julkisen
ohjaavuuden sijasta ja toisaalta julkisen sääntelyn lisäämisellä (reregulaatio) pyritään erilaisin
keinoin ohjaamaan kehittymistä kohti kestävää
ja digitaalista toimintaa. Suomalaisten kaupunkien vertailu ulkomaalaisten kohteiden kanssa
tekee haastavaksi suomalaisten kaupunkien
koko: suomalainen kaupunki on verrattain vähäväestöinen ja hyvin väljästi rakennettu. Myös
kaupunkikulttuuri on suomalaisessa kontekstissa hyvin erilainen. Jo ilmasto asettaa omat haasteensa esimerkiksi kadulle levittäytyvälle eurooppalaiselle kahvila- ja seurustelukulttuurille.
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Keskustassa oleminen on osa monen toimijan
brändiä. Kaupan muuttuessa toimijoiden tulee
kuitenkin olla valmiita radikaaleihinkin muutoksiin. Samalla keskustalla pitää olla helposti lähestyttävä imago houkuttelevana ja kiinnostavana
toimipaikkana. Myös tarjolla olevilta liiketiloilta
vaaditaan aiempaa enemmän joustavuutta, jotta ne voivat tukea paremmin rohkeita ratkaisuja
ja innovaatioita. Kaupunkikehittämisessä, niin
suunnittelussa kuin toteuttamisessa, vaaditaan
uudenlaisia lähestymistapoja. Miten keskustasta tehdään houkuttelevampi?
JULKISEN SEKTORIN ROOLI
Julkisen sektorin rooli muutoksen edessä on
merkittävä. Sen täytyy arvioida uudelleen toimintamalliaan ja pohtia, kuinka uusiin tarpeisiin
onnistutaan vastaamaan nopeasti ja joustavasti, yhdenvertaisuus huomioon ottaen. Useassa
Euroopan maassa julkisen sektorin haasteena
on vastata käyttäjien ja asiakkaiden odotuksiin
samalla kun resurssit tiukkenevat muun muassa pienenpien verotulojen ja saatavilla olevan
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työvoiman vuoksi. (Andreassen 1994; Leuenberger 2006). Julkisen sektorin sääntely on murroksessa, jossa tavoitellaan yleiseurooppalaisittain
hyvää ja tehokasta hallintotapaa sekä etsitään
nopeita keinoja ilmastokriisin ratkaisemiseksi.
Resurssointi, muutos- ja tehokkuusvaatimukset
vaikuttavat julkisen sektorin mahdollisuuksiin
investoida kohteisiin tai tukea kaupan innovaatioita sääntelyn, suunnittelun ja luvituksen avulla.
Julkisen sektorin roolina tulisi kuitenkin vahvemmin olla innovaatioihin kannustaminen ja yhteiskunnalle uusia arvoja tuottavien ideoiden mahdollistaminen. (Bason et al. 2013).
Jyväskylä kauppakadussa on valtavasti kehittämispotentiaalia. Inspiraatiota voi ammentaa
aikaisemmista onnistumisista ja täydentää sitä tehokkailla muutostoimilla ja oikea-aikaisilla,
rohkeilla kokeiluilla. Keskeistä kokeiluissa on
yhteistyö ja yhteiskehittäminen eri osapuolien,
kuten kaupungin organisaatioiden, elinkeinoelämän toimijoiden sekä käyttäjien kesken. Yhteistyö ja yhteiskehittäminen ovat toimintoina paljon
laajempia kuin pelkkä osallistaminen.

TOIMIJAHAASTATTELUT
Toimijahaastattelut toteutettiin 8.–21.10.2021 välisenä aikana. Haastattelujen tarkoituksena oli saada
uutta tietoa sekä näkemyksiä keskustan kehittämiseksi enimmäkseen paikallisilta toimijoilta ja asiantuntijoilta. Haastattelut antoivat meille tutkijoille hyvän käsityksen Jyväskylän keskustan tilanteesta paikallisten silmin. Monet asiat toistuivat eri haastateltavien kanssa, mutta eri näkökulmista. Haastattelut
loivat myös hyvän pohjan 26.–27.10. järjestetylle, Kauppakadun toimijoille suunnatulle Charettelle, johon myös osa haastatelluista osallistui. Haastatteluja tehtiin yhteensä 12 kpl, ja ne toteutettiin pääosin
etäyhteydellä. Haastattelijoina toimivat Panu Lehtovuori, Anna Koskinen ja Kimmo Sulonen Tampereen
yliopistosta. Haastateltavien nimet ja heidän edustamansa tahot löytyvät tämän julkaisun liitteenä olevasta taulukkosta.
ALUEEN HAASTEITA
Jyväskylän kaupungin merkittävin kasvu ajoittuu autoistumisen jälkeiseen aikaan, tämä on
osaltaan vaikuttanut keskustan kehittymiseen ja
varsinaisen keskustatoimintojen alueen on jäämiseksi suhteellisen pieneksi. Myöhemmät kaupunkirakenteelliset päätökset kauppakeskuksien
rakentamisesta keskustan ulkopuolelle hyvien
liikenneyhteyksien varteen ovat omalta osaltaan
nakertaneet keskustan roolia kaupallisena keskipisteenä. Erityisesti kauppakeskus Seppä erikoiskauppoineen vaikuttaa vievän ostovoimaa
pois keskustasta. Keskustan alueelta on myös
viimeisen 10 vuoden aikana lähtenyt pois isoja
toimijoita ja työpaikkoja, sekä kaksi lukiota. Keskustassa oleminen on kuitenkin monelle yrittäjälle imagoasia ja erityisesti kivijalassa olemista
pidetään tärkeänä. Vaikka myös työ ja työtavat
ovat muuttumassa, ja yhä useampi tekee toimistotyötä kotona, koetaan myös toimistotiloille olevan edelleen tarvetta.

Näkymä “alakaupungilta”.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit

Liikenteen kehittämiseen liittyvät päätökset ovat
vaikuttaneet kokemukseen saavutettavuudesta sekä positiivisesti että negatiivisesti. Etenkin
pyöräilyn priorisointi on haastateltavien mukaan
heikentänyt keskustan houkuttelevuutta omalla
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toimintoja kaivataankin lisää, sillä Kirkkopuiston
kahvila on usein täynnä. Myös Arenaukiosta on
kehitetty viime vuosina viihtyisä paikka. Itse kävelykadun yleisilme koetaan kuitenkin kuluneena
ja epäsiistinä. Esimerkiksi rakennusten julkisivut
ja penkit kaipaisivat kunnostusta. Myös yleinen
turvallisuudentunne on heikentynyt liikennejärjestelyiden ja erityisesti viime aikoina lisääntyneen häiriökäyttäytymisen ja laitapuolen kulkijoiden takia.

Kompassin alue ja sen lähellä olevia istuskelupaikkoja.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit

autolla tulevien kannalta. Myös kadun varressa olevista pysäköintipaikoista on pulaa ja pysäköinti itsessään koetaan hankalaksi, muun
muassa parkkihallien ahtaiden pysäköintipaikkojen takia. Keskustan maineeseen vaikuttaa myös
yleinen turvattomuuden tunne ja epäsiisteys sekä toistuva häiriökäyttäytyminen. Laitapuolen
kulkijoiden läsnäolo nähdään epämiellyttävänä
ja sosiaalihuollon tilojen koetaan olevan väärässä paikassa liian lähellä keskustaa. Myös feissarit häiritsevät ohikulkijoita. Julkinen keskustelu
keskustasta ja sen imagosta onkin viime aikoina
ollut sävyltään melko negatiivista ja keskustasta
on tullut ns. “sylkykuppi”, jossa näkyvät yhteiskunnan ongelmien kerrostumat.
Haastateltavien mielestä keskustaa tulisi kehittää erityisesti kohtaamisen paikkana, jossa sekä
ihmiset ja elämykselliset elementit kohtaavat.
Keskustaan olisi hyvä tuoda ns. eurooppalainen
kahvilakulttuuri, jonka ytimessä on rento oleskelu
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ja muiden ihmisten katselu. Eurooppalainen malli ei kuitenkaan ole suoraan kopioitavissa Jyväskylään, vaan keskustan kehittäminen tarvitsee
omaa ainutlaatuisuutta paikallisen kulttuurin
raameissa. Tällä hetkellä keskusta nähdään läpijuoksupaikkana, joka ei houkuttele jäämään.
Keskustan kehittämisen ydinkysymyksenä on:
miten saada ihmiset jäämään ja viettämään
säännöllisesti aikaa keskustassa?
KÄVELYKESKUSTA
Kävelykeskusta nähdään selkeänä, kiinnostavana kokonaisuutena, jolla on paljon tulevaisuuden
potentiaalia. Kauppakadulta voidaan tunnistaa
tällä hetkellä kolme pääpistettä: kirkkopuisto
ja sen reuna, Kompassin alue sekä Arenaukio.
Kompassin alue toimii ikään kuin keskipisteenä,
jossa kauppakeskukset sijaitsevat. Kirkkopuiston kahvila nähdään kiinnostavana ja houkuttelevana, joka on aktivoinut aluetta. Samantapaisia

Keskustan hyvä saavutettavuus koskee erityisesti keskustassa ja sen lähellä asuvia. Myös julkinen liikenne on verrattain hyvä ja linjauudistus
on tällä hetkellä tekeillä. Viime vuosina kaupunki on panostanut etenkin pyöräillä liikkumiseen
rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä ja
tuomalla pyörien pysäköintipaikkoja mm. Kauppakadun risteyskohtiin. Kaupunki on toimillaan
pyrkinyt vastaamaan vihreämmän liikkumisen
tarpeisiin ja lisäksi hyvin yksityiskohtaisiinkin toiveisiin. Palaute muutostöistä on välillä ollut hyvinkin polarisoitunutta. Myös osa haastateltavista koki, että uudistustyötä on tehty viihtyisyyden
ja turvallisuuden kustannuksella. Haastattelussa
ilmeni esimerkiksi, että potentiaaliset oleskelupaikat on varattu pyörien pysäköinnille. Kauppakadulla pyöräily ja sähköpotkulautailu koetaan
myös vaarantavan kävelyturvallisuuden, vaikka
ne muuten parantavatkin saavutettavuutta.
Omalla autolla tuleminen ja erityisesti pysäköinti
koetaan hankalaksi. Verkko-ostosten tekeminen
on yleistynyt, mutta niiden nouto on erityisen
hankalaa lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin
puuttumisen takia. Jatkuvat rakennustyöt muuttavat ja katkaisevat liikenneyhteyksiä, mikä hankaloittaa liikkumista ja kadunvarsipysäköimistä

entisestään. Parkkihalleihin ajoa ei nähdä mielekkäänä. Kyse ei ole niinkään hinnasta vaan ajamisen hankaluudesta kapeiden väylien läpi sekä
liian pienistä pysäköintiruuduista. Julkinen liikenne toimii suhteellisen hyvin ja sen käyttöön tai
käyttämättä jättämiseen liittyy mielikuvia. Kaikki eivät ole tottuneet käyttämään julkista liikennettä. Saavutettavuuteen, kulkutavasta riippuen
liittyy käytännön haasteita sekä kokemuksia ja
mielikuvia, joilla on vaikutusta keskustassa käymisen mielekkyyteen. Haastateltavien mielestä
todellinen ostovoima tulee keskustaan omalla
autolla.
Kirkkopuiston jälkeinen osa ja Seminaarinmäki
jäävät tällä hetkellä Kauppakadun ulkopuolelle. Yliopiston ja etenkin tieteen ja tutkimuksen
näkyvyyttä keskustassa voisi kehittää ja tehdä
myös Jyväskylän kulttuurin monipuolisuudesta,
liikunnasta ja rikkaasta arkkitehtuurihistoriasta

Pyöräpaikkoja Kirkkopuiston laidalla.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit
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kiinteämpiä osia julkista tilaa. Etenkin keskustan
50-luvun kerrostaloarkkitehtuuria voisi hyödyntää entistä tehokkaammin. Näillä aineksilla keskustasta voisi kehittää samalla myös turismin
keskusta selkeine opasteineen. Opastetaulut voisivat olla interaktiivisia ja käyttää hyväkseen jopa
lisättyä todellisuutta. Itse Kauppakatu sopisi hyvin tapahtumien tilaksi. Myös hiljentynyt torialue
voisi piristyä tapahtumien näkökulmasta.
LIIKETILAT
Keskustan yksi keskeisimmistä ongelmista
on tyhjät liiketilat, sillä ne vähentävät kävelykadun kiinnostavuutta niin asiakkaille kuin
valinnainen
välttämätön
aktiviteettien määrä

potentiaalisille uusille tulijoille. Erityisesti keskustan ostareissa on paljon tyhjää tilaa. Liiketilat ovat paikoin päässeet huonoon kuntoon, kun
omistajat eivät ole kiinnostuneita sijoittamaan
tyhjinä seisoviin tiloihin. Myös rakennusten julkisivut kaipaavat kunnostusta.
Hintataso ei ole ongelma, vaan vetovoiman puute. Tulijoita ei tunnu löytyvän millään hinnalla.
Ylempien kerroksien tilat ovat erityisen ongelmallisia, sillä tulijat yleensä haluavat näkyvälle paikalle kivijalkaan. Vuokratilakyselyitä on kuitenkin
jonkin verran esim. isommista, 1000–2000 m2
tiloista. Toisaalta isot tilat eivät vedä. Tarvetta
on myös välimallin, n. 30–50 m2 tiloille. Pop-up
toiminnalle on välillä vaikea löytää sopivia tiloja,
vaikka kysyntää olisi. Lyhytaikainen toiminta on
kuitenkin vaivalloista yksittäiselle kiinteistönomistajalle. Liiketilojen paremmalle koordinoinnille – kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle – olisikin suuri tarve.
Tila ja tilan ominaisuudet ovat tärkeä osa yrityksen brändiä. Liiketilojen tulisi joustaa erilaisiin
tarpeisiin ja tulevaisuuden muutoksiin, esim.
ison liiketilan lohkominen pienempiin yksiköihin.
Poikkeuksellisiin tilaratkaisuihin päädytään kuitenkin pidemmän kehittämisen kautta konsultin
kanssa. Kaupungin prosessit (kaavoitus, rakennusvalvonta) kuitenkin hankaloittavat tilojen
muokkaamista, ja ne vievät yleensä paljon aikaa.
Tästä aiheutuu korjausvelkaa, kun tarpeisiin sopimattomat tilat pysyvät tyhjänä. Myös liiketoimintojen laajentuminen kävelykadun puolelle on
kaupungin byrokratian takia hankalaa.

Analyysikartta Jyväskylän keskustan valinnaisten ja
välttämättömien toimintojen sijainneista ja voluumista
(SPIN Unit)
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Ruotsissa kokonainen kauppakeskus on muutettu kirpputoriksi. Voisiko sellainen soveltua jonkun Kauppakadun varrella olevan ja tällä hetkenä
tyhjän kauppakeskuksen pelastukseksi?

Näkymä “yläkaupungilta”.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit

PALVELUTARJONTA
Kauppakadun palvelutarjonta koetaan tällä hetkellä suhteellisen monipuoliseksi. Keskusta on
erityisliikkeiden paikka ja sijaitseminen siellä
koetaan myös brändikysymykseksi. Tarvetta
on kuitenkin perinteisemmille palveluille, kuten
eläintarvikeliikkeelle ja suutarille, sekä laadukkaille hyvinvointipalveluille. Asiakkailla tulisi olla
säännöllinen syy käydä keskustassa. Haastateltavien mukaan palveluja ja toimintoja olisi myös
hyvä ryhmitellä niin, että samankaltaiset löytyisivät suhteellisen läheltä toisiaan. Kaupankäynti
on kuitenkin enenevässä määrin muuttumassa
elämyspohjaiseksi: ostokokemuksen tulisi olla
jollakin tapaa uniikki ja hyödykkeiden sijaan ostetaan mieluummin kokemuksia. Keskustaan
tarvitaankin lisää oleskelupaikkoja, kahviloita,
ravintoloita sekä elämyksiä tuottavia yrityksiä.
Myös kiertotalouden muodot, kuten kirpputori ja
vaihdanta kasvattavat suosiotaan. Esimerkiksi

Kauppakadulle kaivataan enemmän väliaikaisia
toimintoja, kuten pop-up kirpputoreja, myyjäisiä
ja kahvikojuja sekä erilaisia tapahtumia. Kauppakadulla järjestetään jo jonkin verran torimaisia
tapahtumia, joiden aikana eri toimijat pystyttävät
omia myyntikojujaan kävelykadulle. Keskustassa järjestetään muutenkin eri vuodenaikana jo
paikkansa vakiinnuttaneita tapahtumia ja tempauksia eri toimijoiden puolesta. Haastateltavien
mukaan Kauppakadun toimijoiden on kuitenkin
hankala ottaa muuten katutilaa käyttöön. Ongelmana nähdään kaupungin raskas byrokratia ja
eriävä näkemys katutilan hyödyntämisestä. Toimijat toivovatkin katutilan helpompaa hyödyntämistä ja mahdollisuutta laajentaa liiketilaa myös

Pyöräilytelineen ja istuskelupaikan yhdistelmä.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit
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YRITYSYHTEISTYÖ

Istuskelupaikka ja istutus yläkaupungin puolelta.
Kuva: John Hadaway, SPIN Unit

kävelykadun puolelle. Myös kuihtunut torialue voitaisiin kehittää esimerkiksi tapahtumapaikaksi.
Tulevaisuudessa tulisi ottaa paremmin huomioon eri ikäryhmien kulutustottumukset ja
kohdistaa myös markkinointia paremmin eri ikäryhmille. Sosiaalisella medialla on markkinoissa erittäin tärkeä rooli. Opiskelijat ovat tärkeä
kohderyhmä mm. yliopiston läheisyyden takia,
mutta esimerkiksi keski-ikäisillä on suhteellisesti
enemmän ostovoimaa. Eri ikäryhmät myös kuluttavat eri tavalla ja eri paikoissa. Keskustaan
tulisi myös keskustan elinvoiman ja palvelutarjonnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi houkutella lisää asukkaita. Asuntotuotantoa voisi lisätä
esimerkiksi täydennysrakentamalla ja tiivistämällä kaupunkirakennetta sekä hyödyntämällä
olemassa olevia tiloja, jotka ovat tällä hetkellä
tyhjänä. Samalla pitää muistaa huolehtia myös
nykyisistä asukkaista ja heidän tarpeistaan sekä
turvata heille vähintään peruspalvelut.
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Jyväskylässä useita olemassa olevia ja olleita
yrittäjäyhteisöjä, kuten Kävelykatu Ry, Keski-Suomen yrittäjät ja Jekku Ry. Pienyrittäjät ovat olleet
yhteisöissä erityisen aktiivisia, sillä yhteisöt tarjoavat heille yhteistyömahdollisuuksia ja tukiverkoston. Yrittäjäyhteisöt järjestävät yhdessä
tapahtumia, joita on jo nyt runsaasti, esim. Yrittäjien aamukahvit, Syö kympillä (2X vuosi) ja jo
15 vuotena järjestetyt Jyväskylän muotipäivät.
Lisäksi on kausittaisia tapahtumia ja kampanjoita. Tärkeintä tapahtumissa on säännöllisyys.
Pysyvä tekeminen muokkaa kaupunkibrändiä ja
imagoa sekä luo tarvittavaa pöhinää.
KAUPAN TULEVAISUUS
Kivijalassa toimiva kauppa oli muuttunut jo ennen koronaa, mutta pandemia teki muutoksen
huomattavasti näkyvämmäksi. Muutos perustuu
laajempiin ilmiöihin, kuten ostoskäyttäytymisen
muuttumiseen. On kuitenkin huomattava, että
muutoksen näkyminen vaihtelee huomattavasti
eri aloilla. Esimerkiksi vähittäiskauppa, hypermarketit ja elektroniikkaliikkeet ovat kasvattaneet
liiketoimintaansa pandemian aikana. Ruokailu ja
yhdessä oleminen on edelleen tärkeää. Myös
kirpputorit ovat tulleet yhä suosituimmiksi, mikä
liittyy kuluttajien haluun kuluttaa tietoisemmin ja
vastuullisemmin. Jyväskylässä kiertotalouden
muut muodot, kuten lainaaminen ja palvelupankki ovat kuitenkin vielä melko marginaalissa.
Kivijalkaliiketoiminnan pärjääminen perustuu
pitkälti siihen, miten pukeutuminen pärjää. Pukeutumisessa onkin tapahtunut merkittävä paradigman muutos: ihmiset ostavat vähemmän

erikoismuotia. Asiakkaat hakevat ostoskokemuksen helppoutta: ostosten keskittäminen hypermarketteihin ja erityisesti nettiin on yleistynyt
huomattavasti. Liiketoiminnan tulisikin perustua
yhä useammin ns. hybridimalliin, jossa tuotteet
voi ostaa tai varata netissä ja noutaa sekä sovittaa liikkeessä. Esimerkiksi verkkokauppa ja showroomit ovat jo nykypäivää, ja ne ovat helposti
sovellettavissa eri aloille.

Digitalisaatio ja tekniikan kehitys nähdään kiinnostavana mahdollisuutena, mutta sitä ei vielä
juurikaan hyödynnetä. Isommat yritykset ovat
tottuneet käyttämään digitalisaatiota osana ostokokemusta, mutta pienyrittäjillä sen hyödyntäminen vielä marginaalista. Verkkokauppa näkyy
tällä hetkellä yllättävän vähän keskustassa. Ongelmana verkkokaupan toiminnalle paitsi yrittäjien vastahankaisuus muutokselle, myös lyhytaikaisen pysäköinnin puuttuminen, mikä tekee
verkkokauppaostosten ja esim. ruuan nopeasta
noudosta hankalaa. Toimijat myös toivovat verkkokauppalokeroita kadulle.
Keskustan yhteispalveluiden sovellus on jo kehitteillä. Viime kesänä kokeiltiin torikaupan omaa
sovellusta. Muita kokeilujakin on ollut: lisättyä todellisuutta on käytetty esim. historiallisten kohteiden esittelyssä. Keskustasovellus voisi toimia
paitsi tietokanavana ja palveluiden koordinointikanavana, myös palautekanavana.
Muutoksen hyväksyminen on tärkeää. Se on
kuitenkin tullut suhteellisen nopeasti, ja etenkin
pienyrittäjien on ollut vaikea tai he ovat olleet haluttomia pysymään muutoksen perässä. Paluuta
entiseen tuskin, joten tekohengitys ei kannata
vaan muutos pitäisi nähdä uhan sijasta mahdollisuutena. Käsillä oleva kaupan murros vaatii
uusien kaupantekotapojen löytämistä ja kehittämistä. Kaupungilla on merkittävä rooli kaupan
alan innovaatioiden tukemisessa ja rohkeiden
kokeilujen mahdollistamisessa.

Baarin terassi elävöittää katunäkymää.
Kuva: Anna Koskinen
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LOPPUPÄÄTELMÄT
Keskeinen loppupäätelmä on muutoksen tarve
tavoitteissa ja toimintamalleissa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa keskittymistä esimerkiksi
saavutettavuuteen, ostovoiman houkutteluun,
omaleimaisuuteen, nykyisiin asukkaisiin ja julkisen sektorin maankäytön prosessien kehittämiseen. Keskustan ja Kauppakadun toimintaan
vaikuttavat ilmiöt, kuten kaupan muutos, kestävyys- ja vastuullisuusvaatimukset sekä pandemia ja sen jälkeinen aika, on syytä tunnistaa
ja niihin pitää osata myös reagoida rohkeasti
ja tehokkaasti. Esimerkiksi kaupan muutos ei
koske pelkästään tyhjentynyttä keskustaa vaan
yleisesti kaupankäynnin muuttumista: on selvää,
että perinteinen ostoskäyttäytyminen vähenee
myös tulevaisuudessa. Tilannetta ei kuitenkaan
tule nähdä pelkkänä kriisinä, sillä siihen on kätkeytyneenä paljon mahdollisuuksia. Keskeistä ei
ole muuttuvaa kauppaa vastaan taisteleminen ja
paluu “entiseen”, vaan muutokseen ja muuttuviin
tarpeisiin varautuminen ja mukautuminen, mikä
tarkoittaa mm. lisää joustavuutta ja avoimuutta
suunnitteluun ja toimintamalleihin. Mukautuminen ja joustavuus ovat myös keskeisiä tekijöitä
nyt vielä tuntemattomiin tulevaisuuden muutoksiin varautumisessa. Ilmastokriisin torjumisen
ja kestävyystavoitteisiin pääsemisen tulee sen
sijaan olla vahvasti mukana myös keskustan ja
Kauppakadun kehittämisessä. On hyvä tiedostaa, kuinka ilmastonmuutoksen torjuminen vaikuttaa esimerkiksi suunnitteluun, rakenteisiin,
materiaaleihin sekä niiden kestävyyteen ja käyttökohteisiin. Innovatiivisia, ilmastoystävällisiä
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ratkaisuja tulee ehdottomasti hyödyntää fyysistä
ympäristöä kohennettaessa.
Keskusta on tehtävä saavutettavaksi monipuolisesti erilaisilla kulkumuodoilla. Saavutettavuus
ei tarkoita pelkästään kaikkia kulkumuotojen
suosimista tasapuolisesti, vaan myös keskustassa käymisen sujuvoittamista niin fyysisesti
kuin henkisesti. Käyntikokemuksen tulisi olla
ensisijaisesti positiivinen. Jyväskylän kaupunki
on keskittynyt viime vuosina erityisesti pyöräilyinfrakstruktuurin parantamiseen, mikä tukee
ilmastotavoitteita. Haastateltavien mielestä
tätä on kuitenkin tehty henkilöautoilun kustannuksella. Jyväskyläläiset näyttävän olevan vielä
henkisesti kiinni henkilöautoilussa, minkä takia
keskusta koetaan nyt hankalasti saavutettavaksi. Myös kadunvarsipaikkoja on haastateltavien
mielestä tarjolla niukasti. Erityisesti lyhytaikaista
pysäköintiä olisi helpotettava, jotta verkkokauppaostosten noutaminen olisi mielekkäämpää ja
sujuvampaa. Kaupungin onkin nyt punnittava,
miten vastata saavutettavuusvaatimuksiin myös
henkilöautoilijoiden näkökulmasta samalla, kun
henkilöautoilua yritetään yleisesti vähentää osana ilmastotoimia.
Ostovoiman houkuttelu tarkoittaa kilpailua
muiden kaupan keskittymien ja verkkokaupan kanssa, mutta myös erilaistumista sekä
ainutlaatuisten ja omaleimaisten palvelujen
tarjoamista. Oleskelu, ihmisvilinän katselu ja
muiden ihmisten kohtaaminen on nähtävä keskustalle ominaisina arvoina, joita tulisi hyödyntää

erityisesti Kauppakadun kehittämisessä. Päivittäisen asioinnin keskittämistä sekä kaupan ja
kulttuurisektorin kehittämistä tulisi myös tehdä rinnakkain ja hyödyntää olemassa olevaa
aineellista ja aineetonta (kulttuuri)pääomaa.
Kauppakatu voi esimerkiksi vetää kävijöitä myös
turistikohteena sekä toimia paikallisen tieteenharjoittamisen ja kulttuurihistorian esittelypaikkana. Jyväskylän kaupunki- ja kulttuurihistoria
on täynnä elämyksellisiä elementtejä, kuten
taidetta, tiedettä, liikuntaa ja arkkitehtuurin kerroksia, jotka voisi muutoksen myötä tuoda entistä paremmin esiin fyysisessä kaupunkitilassa.
Erityisenä haasteena on suomalainen ilmasto
etenkin talvikäytön näkökulmasta; voisiko ympärikautista käyttöä helpottaa erilaisin ratkaisuin,
kuten kattamalla tai lämmittämällä?
Keskustan käyttöön vaikuttaa myös keskustan asukasmäärä ja sen kasvattaminen. Myös
nykyisiin asukkaisiin tulee panostaa ja turvata
heille tärkeät palvelut. Opiskelija-asumisella on
Jyväskylässä selkeä ja tärkeä rooli. Opiskelijat
ovat myös yksi tärkeimmistä keskustan asiakaskunnista. Osa käyttämättömistä liiketiloista
sopisi varmasti myös asumiskäyttöön. Toisaalta liike- ja toimistotilan muuttamisessa asumiskäyttöön tulee olla tarkkana, jotta keskustan
toiminnallisuus säilyy mahdollisimman monipuolisena. Tilatarpeet myös muuttuvat kaiken aikaa: välillä on tarvetta tapahtuma- ja kohtaamispaikoille, välillä pop-up –tiloille tai toimistoille,
joissa yhdistyvät työ, asuminen ja elämyksellisyys. Yleisesti keskustan tiloihin tarvitaankin

enemmän jousto- ja muuntomahdollisuuksia,
mikä pitää ottaa huomioon myös kaavoitus- ja
rakennuslupaprosesseissa.
Kaupunkiorganisaation tulee tukea ja mahdollistaa mahdollisimman hyvin innovaatioita,
markkinaehtoisia muutoksia ja rohkeita kokeiluja. Julkisiin prosesseihin tarvitaan selkeyttä,
yhtenäisyyttä ja sujuvuutta. Tiedonkulku kaavoituksesta rakennusvalvontaan ja muihin prosesseihin tulee olla selkeä. Oleellista on myös, että
kaupunkiorganisaatio käyttäytyy yhtenä tukevana toimijana, ei hajanaisena yksikkönä.
Kokonaisuutena Kauppakadun kehittäminen
vaatii muutostrendejä vastaan taistelemisen sijaan muutokseen sopeutumista sekä rohkeutta
tehdä uusia, nopeitakin ratkaisuja ja ottaa riskejä. Rohkeus koskee kaikkia osapuolia, sillä keskeistä on aito vuoropuhelu asukkaiden, asiakkaiden, toimijoiden ja kaupungin kanssa. Keskustan
vetovoimassa on tärkeintä kiinnostava sisältö, ja
keskustaa tulisi kehittää asukkaiden, yritysten,
toimijoiden, turistien sekä kulttuurin, tieteen, liikunnan ja tapahtumien paikkana. Kaikkia tyydyttävää ratkaisua, “kaikkea kaikille”, ei kuitenkaan
tarvitse yrittää löytää, vaan keskittyä luomaan
selkeitä, paikallisuuteen pohjautuvia ratkaisuja.
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KYSYMYKSET (A-R-E)
Haastattelut tehtiin seuraavien kysymysten pohjalta, ja niitä käytiin kunkin haastateltavan kanssa
valikoidusti läpi. Kysymykset jakautuvat kolmen teeman alle:
Attract – vetovoima (Mikä houkuttelee yrityksiä kaupungin keskustaan?)
Retain – pitovoima (Mikä pitää yritykset keskustassa?)
Enable – mahdollistaminen (Miten luoda synergiaa ihmisten toiveiden ja yritysten tahtotilan välillä?)
(A) VETOVOIMA – LYHYTAIKAINEN
Mistä syistä itse käyt keskustassa (pl. töissä käynti)?
Miten keskustasta voisi mielestäsi saada houkuttelevamman?
Miten koet Kauppakadun ja oman liiketilasi saavutettavuuden tällä hetkellä?
Miten sitä voisi mielestäsi parantaa?
Miten liiketoimintasi näkyy tällä hetkellä julkisessa tilassa?
Koetko, että julkisen tilan viihtyisyys vaikuttaa liiketoimintaasi? Miten?
(A) VETOVOIMA – PITKÄAIKAINEN
Mitkä ovat mielestäsi keskeisiä tekijöitä Kauppakadun kävijämäärien vähentymisessä?
Onko Kauppakadun tarjonta mielestäsi tarpeeksi monipuolinen?
Mitä sieltä mielestäsi puuttuu/ on liikaa?
Miten oma liiketoimintamallisi suhtautuu tähän?
Miksi koet, että liiketilasi paikka on nimenomaan keskustassa?
Oletko tyytyväinen liiketilasi sijaintiin suhteessa muihin palveluihin?
Mikä alue olisi mielestäsi paras liiketoimintojen kannalta?
Ovatko kaupunkisuunnittelun toimet edistäneet tätä kehitystä?
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(R) PITOVOIMA
Millaisena koet keskustan kiinteistöjen hintatason tällä hetkellä?
Mitä kehitystoimia alueen rakennuksille tulisi lähiaikoina tehdä, jotta
1. Säilytetään nykyinen taso
2. Parannetaan sitä, miten?
Miten vanhaa ja uutta voitaisiin yhdistellä kauppakadun kehittämisessä?
Minkälaisia tulevaisuuden tilaratkaisuja alueelle tarvittaisiin?
Olisiko on-demand palvelu mahdollista ja/ tai kannattavaa liiketoimintamalliasi ajatellen? (Tehdään
vasta kun tilataan, ei suurta varastoa)
Joustavat liiketilat?
Kiinnostavatko kiertotalous, lainaaminen, cloud-palvelut?
Olisitko valmis osallistumaan investointeihin, joilla kehitetään koko aluetta?
Voisiko yhteistyöstä muiden yritysten välillä olla hyötyä ja missä suhteessa?
(E) MAHDOLLISTAMINEN
Millaisena näet kaupan tulevaisuuden koronan jälkeisessä maailmassa?
Näetkö kaupan muutoksen (esim. verkkokaupan lisääntymisen) uhkana vai mahdollisuutena oman
liiketoimintasi kannalta?
Miten hyödynnät tällä hetkellä digitalisaatiota liiketoiminnassasi?
Olisitko valmis investoimaan palveluidesi digitalisoitumiseen?
Voisiko lisätty todellisuus (VR/ AR) tarjota yrityksellesi ja asiakkaillesi jotain?
Miten vuoropuhelua toimijoiden ja asiakkaiden välillä voisi lisätä? (kysyntä–tarjonta)
Mitä toimia kaipaisit kaupunkikehitykseltä voidaksesi pitää liiketoimintasi keskustassa/ perustaa
liiketoimintasi keskustaan tulevaisuudessa?
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