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Kyselyllä tavoiteltiin Järvenpään 
keskustan toimitilakäyttäjiä.
Tarkoituksena käyttäjälähtöisesti 
tunnistaa toimitiloja koskevia 
lähitulevaisuuden tarpeita, 
markkinanäkymiä sekä 
kehitystavoitteita. 
Kyselyyn vastasi 27 keskustassa 
toimivaa yritysedustajaa ja yrittäjää eri 
toimialoilta. 
Kysely toteutettiin verkossa kesä-
elokuun 2021 aikana. Jakelussa 
auttoivat myös Business Finland 
Järvenpää sekä Sykettä ja Sinfoniaa ry.



Kyselyaineisto
Yhteenveto ja johtopäätökset



1. Vastaajien taustatiedot (n=27)
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2. Pandemian vaikutukset (n=27)

Valinta: Miten kuvailisitte liiketoimintanne lähivuosien näkymiä? (Valitkaa 1 teitä lähinnä oleva skenaario)
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Katsomme luottavaisin mielin tulevaan

Pandemia on ollut meille positiivinen muutosvoima

Olemme huolissamme yrityksen tulevaisuudesta

Pandemian vaikutukset näkyvät meillä vielä jatkossa

Odotettavissa on epävarmuutta, mutta uskomme selviävämme

Uskomme, että asiakkaamme löytävät meidät jälleen

Valtaosa keskustan yritäjistä 
katsoo luottavaisin mielin 
tulevaisuuteen ja pandemian 
jälkeiseen aikaan (63 %). Vielä 
epävarmuudenkin vallitessa, 
uskotaan, että liiketoiminta 
elpyy (19 %).

Pandemiassa on marginaalisesti 
nähty myös positiivista 
muutosvoimaa (7 %). Samassa 
suhteessa toki myös uhkaa 
liiketoiminnan jatkumisen 
mahdollisuuksille (7 %). 



3. Liiketoiminnan kehittyminen (n=27)

Valinta: Miten kuvailisitte liiketoimintanne kehittämisen näkymiä lähivuosille? (Valitkaa 1 teitä lähinnä oleva skenaario)

45 % vastasi, että heidän 
liiketoiminnallaan on mahdollisuutta 
kasvaa lähivuosina. 
Kasvupotentiaalia raportoitiin 
kaikilla toimialoilla.

Vaikutukset valuvat 
toimitilamarkkinoille, kun kasvun 
myötä etsitään sopivampia 
toimitiloja. 

Toisaalta kasvua tullaan monin 
paikoin hakemaan 
verkkoliiketoimintaa kehittämällä 
(kts. kysymykset 4. ja 5.).
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4. Kilpailukentän kehittyminen (n=27)

Monivalinta: Miten näette kilpailukenttänne muuttuvan/muuttuneen? 
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Kilpailijoita on pudonnut kyydistä (kaatunut/lopettanut toimintansa)

Kilpailu toimialallamme on kasvanut tai kasvaa entisestään

Kilpailu siirtyy toimialallamme entistä enemmän verkkoon

Pärjätäksemme kilpailussa, tulee toimintamalliamme uudistaa

Kilpailukenttämme ei ole muuttunut/tule muuttumaan oleellisesti

Kilpailu- ja toimintakenttämme on pirstaloitunut
(esim. paljon uusia pienempiä/erikoistuneita toimijoita tullut mukaan)

Toimialojen murros/muutos on 
nähtävissä, tarkasteltaessa 
koettua kilpailua. 70 % kokee, 
että kilpailukentässä tapahtuu.

Kilpailun nähdään kasvavan (30 % 
vastaajista) ja tässä pärjäämiseksi 
tulee tarkastella omaa 
toimintamallia (30 %). 

Erityisesti verkko haastaa 
toimintamalleja ja kilpailua valuu 
sinne (22 % vastaajista).



5. Tavoitteita lähivuosille (n=10)

Avoin kysymys: Miten/millaisin keinoin olette vastaanottamassa pandemian jälkeistä tulevaisuutta? Millaisia 
suunnitelmia/muutoksia siihen liittyy?

?1. Liiketoiminta verkossa

2. Toiminnan kehittäminen

3. Prosessien tehostaminen

4. Työn tekemisen muutos

• Oman verkkonäkyvyyden ja 
etämyynnin vahvistaminen

• Digitaalisen tilaamisen 
helpottaminen

• Sähköisten palveluiden 
kehittäminen

• Konseptin vahvistaminen
• Pois mukavuusalueelta
• Toimintojen siirtäminen verkkoon
• Tunnettuus ja näkyminen korostuvat 

entisestään
• Kituuttelun jälkeen uuteen nousuun

• Jakelun kehittäminen
• Logistiikan tehostaminen
• Palveluiden ulkoistaminen• Enemmän etäpalavereja

• Etätyöt
• Toimintaan sopivammat toimitilat



6. Liiketoiminnan olosuhteet (n=27)

Asteikko: Miten arvioisitte sijainnin/liikepaikan/toimitilan vaikutuksia liiketoiminnallenne?
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Sijainnilla on liiketoiminnal lemme iso merkitys

Nykyisissä tiloissa yrityksellämme on parhaat mahdollisuudet onnistua

Olemme tyytyväisiä tilojemme laatutasoon

Jos havaitaan ongelmia/puutteita, omistaja reagoi ja hoitaa ne kuntoon

Tilojemme/kiinteistön palvelutasoa olisi  tarpeell ista kehittää

Tiloja kehitetään/on kehitetty tarpeemme huomioiden ja meitä kuunnellen

Vuokrasopimusehtomme kaipaavat tarkistamista/päivittämistä

Meille  tärkeitä ovat ki inteistön yhteiskäyttöiset tilat

Meille  tärkeitä ovat lähellä olevat palvelut

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Ei koske meitä

• Keskeisen sijainti sekä lähellä olevat palvelut (kahvilat, ravintolat ym. “arjen naapurit”) koetaan merkittäviksi oman liiketoiminnan onnistumista 
edellyttäviksi ominaisuuksiksi keskustassa.

• Samalla koetaan, että keskustan toimitilakiinteistöjä ja tiloja on syytä kehittää. 48 % vastaajista kokee jonkintasoista tyytymättömyyttä tilojensa 
laatutasoon. 56 % on sitä mieltä, että tilojen ja kiinteistöjen palvelutaso on puutteellista.
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7. Lähitulevaisuuden tilatarpeet (n=27)

Valinta: Mikä seuraavista skenaarioista on liiketoimintanne näkökulmasta todennäköisin lähitulevaisuudessa?

• 45 %:lle vastaajista nykyiset toimitilat eivät vastaa täysin tarpeita
• Jopa 30 %:lle muutto toisiin tiloihin voisi palvella liiketoimintaa paremmin
• Puutteita saattaa olla ylläpidon lisäksi esimerkiksi varastointikapasiteetissa. Kysymykseen 

8 on tarkemmin jaoteltuna näitä koettuja muutostarpeita nykyisissä toimitiloissa.



8. Koetut muutostarpeet (n=11)

Avoin kysymys: Millaisilla asioilla/muutoksilla toimitilanne palvelisivat teitä parhaiten? 

?1. Tilaratkaisut
2. Tekninen ylläpito

5. Toimintaympäristö

4. Vuokrasopimus

3. Kiinteistön palvelut

• Tilojen päivitys ja remontointi
• Riittävästi tilaa toimiston arkeen
• Tiloja eri tarpeisiin (tapaamisiin, 

hiljaiseen työhön, tilaisuuksiin, 
tuotantoon)

• Varastoinnin kehittäminen
• Vapaat tilat käyttöön

• Vuokrasopimuksen sitominen 
liikevaihtoon

• Vuokrasopimus vastaamaan tarpeita
• Tieto vuokrasopimuksen statuksesta 

(esim. onko tulossa katkolle)

• Talotekniikan uusiminen
• Ilmanvaihdon säännöllinen huolto ja 

ongelmien poistaminen
• Sisäilmaongelmien kartoitus ja 

poistaminen 

• Kiinteistön yhteyshenkilön näkyminen
• Riittävä pysäköinti ja asiakaspaikat

• Tilojen saatavuus keskustasta/keskeiseltä sijainnilta 
(kiven alla, hinta karkaa)

• Uusien liikekiinteistöjen rakentaminen
• Etätyö korvaa vuokratilat



9. Kehitystoimenpiteiden vaikutus 1/2 (n=27)

Onko toimitilakiinteistössänne meneillään/tehty äskettäin kehitystoimenpiteitä?
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9. Kehitystoimenpiteiden vaikutus 2/2 (n=11)

Avoin kysymys: Millaisia odotuksia/kokemuksia teillä on kehittämisen vaikutuksista liiketoimintaanne?

“Innostus ja motivaatio 
lisääntyneet”

“Tilat vastaavat 
paremmin tarpeita”

“Positiivinen vaikutus”
“Modernimpi miljöö”

“Uusi talotekniikka 
vähentää kuluja”

“Edellytykset pysyvät 
ennallaan”

“Ei merkittävää vaikutusta 
asiakasvirtoihin”

“Lähinnä ylläpitävää 
kehittämistä”

“Tilapäinen haitta huomioitiin 
vuokrassa”

“Vuokraisännän 
yhteydenpito puuttuu. 
Kuka pitää vuokralaisen 

puolia?”



10. Net Promoter Score (n=27)

Asteikko 1-10: Kuinka todennäköisesti suosittelisitte nykyistä liikepaikkaanne toiselle toimijalle?
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11. Järvenpää liikepaikkana (n=15)

Avoin kysymys: Mikä on mielestänne Järvenpään paras kilpailuvaltti? Miksi liiketoiminta kannattaa tuoda Järvenpäähän?

Kasvava ja kehittyvä Aktiivinen ja vireä Yrittäjää tukeva Hyvät yhteydet

Sopivan kompakti Vetovoimainen Mahdollistava

• ”Kasvava ja kehittyvä 
kaupunki parhaalla 
sijainnilla”

• “Nuoria perheitä 
muuttaa 
paikkakunnalle”

• ”Kylä täynnä hyviä 
yrittäjiä”

• ”Aktiivisia toimijoita”
• ”Sidosryhmäsuhteet 

helposti 
ylläpidettävissä”

• ”Yrittäjiä kuunnellaan”
• ”Yhteistoimintaa ja 

erinomainen 
yrittäjäyhdistys”

• ”Yrittäjämyönteinen 
ilmapiiri”

• ”Lyhyet etäisyydet ekä 
pääkaupunkiseudulle ja 
keski-uudellemaalle”

• “Sijainti ja saavutettavuus 
eri suunnista”

• ”Pienen kaupungin 
näkyvyys”

• “Pieni kiinteä kaupunki”
• ”Hyvät palvelut kaikille 

sopivan matkan päässä”

• ”Melko ostovoimainen 
väestö”

• “Ulospäinsuuntautunut”
• “Hyvä imago”
• “Asiakkaita riittää”

• ”Ihmiset haluavat pitää 
paikallispalvelut 
hengissä”

• ”Keskustaan mahtuu lisää 
palveluja!”

Mille tilaa markkinassa?
• “Kaikelle!”
• “Kiertotaloudelle!”
• “Kodin sektorille!”
• “Laadulle!”
• “Erikoisliikkeille!”
• “Ajanvietolle!”
• “IT tuelle!”
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