Salon Länsirantaan on suunnitteilla paviljonkiravintola. Keskustelu käy kuumana
salolaisten kahvipöydissä – pyyhkäiseekö uusi ravintola mennessään liian monta
parkkipaikkaa? Onko kyseiselle suunnitelmalle edes kysyntää Salossa?
Paviljonkiravintolalle on esitetty vaihtoehtoista sijaintia myös torin puolelta.
Ovatko kuntalaiset senkään kannalla?
Kysely oli vastaajille avoinna Internetissä 23.6.-10.7.2017. Vastauksia annettiin
kaiken kaikkiaan 663 kpl. Vastaaminen tapahtui anonyymisti.
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Hieman tärkeää
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Ei lainkaan tärkeää
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En osaa sanoa / En kulje autolla
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▪ Poimintoja vastauksista:

▪ ”Ei vaikuta mitenkään.”
▪ ” Tuskin vaikuttaa yritysten asiakkaisiin mitenkään. Ne käyvät edelleen, jotka ovat ennenkin käyneet.”
▪ ” Menen muualle.”
▪ ” Yhtään parkkipaikkaa ei voi vähentää koska niitä ei ole riittävästi.”
▪ ” Salossa auton saa vaikka mihin, joten 15 paikan poistamisen merkitys on vähäinen.”
▪ ” Vaikutus on pieni tai olematon.”
▪ ” Tavallaan ymmärrän kyllä länsirannan yrittäjien huolenkin.”
▪ ” Ei mitenkään, en ole autoa länsirantaan parkkeeranut kahteenkymmeneen vuoteen.”

▪ ” Plaza ja linjuri on lähellä. Ei vaikuta, niihin ajan kumminkin.”
▪ ” Hankkeen vastustajien palveluita en tule jatkossa käyttämään.”
▪ ” Länsirannan yritysten elinkeino vähenee ja minne paviljongin asiakkaat laittavat autonsa kun

parkkipaikkoja ei ole?”
▪ ” Parantaa yritysten kaupankäyntiä.”
▪ ” Mielestäni parkkipaikkoja jää silti ihan mukavasti ja seuraavat löytyvät jo erittäin läheltä.”
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Hyvä idea (38 %)

Huono idea (62 %)

▪ ”Jäisivät parkkipaikat.”

▪ ”Länsiranta on parempi.”

▪ ”Aurinkoisempi sijainti.”

▪ ”Tori on oma keskus.”

▪ ”Torilla on aina tilaa.”

▪ ”Torilla kahviloita jo riittämiin.”

▪ ”Toisi lisäarvoa torille.”

▪ ” Jo nyt ahdasta iltatorin ja

▪ ” Se on jo valmiiksi elävää aluetta

ja sinne sopii lisätoimintaa.”

▪ ”Tori voisi tuoda lisää asiakkaita.”

▪ ”Kaikki olisi lähellä.”
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markkinoiden aikaan.”

▪ ” Kiinteä rakennus ei sovi

mielestäni torille.”

▪ ” Näpit irti torista!”

▪ Poimintoja vastauksista:
▪ ” Toivottavasti paviljonkiravintolasta ei tule pelkkää juottokuppilaa.”
▪ ” Tyhmää pitää kaupungin parhaita paikkoja autojen parkkipaikkana.”
▪ ” Toivon ratkaisukeskeistä otetta ja avointa mieltä Salon keskustan kehittämiseen.”

▪ ” Salo tarvitsee uutta ajattelua ja uudistumista.”
▪ ” Ravintolaa ei tarvita jokirantaan.”
▪ ” Ei mitään modernia lasihökötystä, kiitos.”
▪ ” Naurettavaa vinkua viidentoista parkkiruudun takia.”

▪ ” Salossa vastustetaan aina kaikkea uutta.”
▪ ” Kannatan paviljonkia, ei väliä kummalla puolella jokea sijaitsee.”
▪ ” Ihanaa kun vihdoin jokivartta kehitetään.”
▪ ” Salolaiset ovat vain hitaita hyväksymään muutoksia eikä osaa ajatella muutoksien hyviä

puolia.”
▪ Toivotetaan tervetulleeksi uusi ruokapaikka keskeisellä paikalla.”
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Tiedustelut:
info@q-tutkimus.fi
www.q-tutkimus.fi
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