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Keskon vastaisku alkaa
Joutsan uuteen liikekeskusrakennukseen tulevat vuokralaisiksi K-Supermarket, Tokmanni ja Osuuspankki. Talon pitäisi valmistua jo ensi lokakuussa.

Liikekeskus rakennetaan 
joutsalaisin voimin

Ydinkeskusta siirtyy kohti Nelostietä

Uusi liikekeskus 
valmistuu jo  
ensi lokakuussa

Jättimäisen liikekeskuksen ra-
kentaminen Joutsan keskustaan 
on varmistunut. Tilat rakennut-
taa Joensuun Kauppa ja Kone 
Oy. Vuokralaisiksi tiloihin siir-
tyvät K-Supermarket, Tokmanni 
ja Keski-Suomen Osuuspankki.

Liikekeskus kohoaa S-Mar-
ketin ja Onni-Kalusteen vie-
reen. Rakennuksen koko on 
noin 5.500 neliömetriä, eli se on 
kaksinkertainen viereiseen Kes-

kimaan rakennukseen nähden. 
Tontin koko on noin 15.000 ne-
liömetriä ja parkkitilaa tulee yh-
teensä 160 autolle.

Rakentaminen alkaa helmi-
kuussa. Asiakkaille liikekeskus 
avaa ovensa jo kuluvan vuoden 
lokakuussa.

myös kaupanalan työpaikkojen 
määrä kasvaa. Tokmannin väki-
määrä kasvaa nykyisestä 3–4:stä 
merkittävästi. K-Supermarketin 
vakituinen henkilömäärä tulee 
olemaan 15–20. Kesko aloittaa 
kauppiasneuvottelut K-Super-
marketin nykyisten kauppiaiden 
Eija ja Heikki Hermaalan kans-

sa talven aikana.
Kyse on Keskon ja Tokman-

nin vastaiskusta osuuskaupalle. 
Keskimaa rakensi Joutsaan uu-
den kaupan vuonna 2003 ja laa-
jensi sitä jo kesällä 2009. Kesko 
puolestaan rakensi uuden myy-
mälän jo 1987 ja laajensi sitä 
2003.

Kaupanalan liikevaihto oli 
Joutsassa vuonna 2009 noin 36 
miljoonaa euroa. Tästä K- ja S-
ryhmän osuus on arviolta puo-
let. Vapaa-ajan asukkailla on 
suuri merkitys myyntiin. Jout-
salla on myös seudullinen asema 
kaupan keskittymänä.

Tokmanni on toiminut Jout-

sassa vuodesta 1999 alkaen. 
Tokmannin omistajiin lukeu-
tuva Joensuun Kauppa ja Kone 
hankki uuden liikekeskuksen 
tontin omistukseensa jo vuonna 
2003. Sittemmin suunnitelmia 
oli myös Karimäkeen rakenta-
misen suhteen.

KesKi-suomen Osuuspankki 
siirtyy muista poiketen nykyistä 
pienempiin toimitiloihin. 

Pankin varatoimitusjohta-
jan Seppo Niemisen mukaan 
Joutsassa säilyy täyden palvelun 
pankki. Neuvottelut pankkiau-
tomaatin sijoituspaikasta käy-
dään talven aikana.

LiiKeKesKuKsen toteuttamisesta 
tiedotettiin Keskon tiloissa tiis-
taina. Joensuun Kauppa ja Kone 
Oy:n Kari Kakkonen kiitti Jout-
san kuntaa, kunnanjohtaja Har-
ri Nissistä ja kehittämisjohtaja 
Eero Aholaa.

Kakkonen painotti, että aloi-
te liikekeskuksen rakentamiseen 
tuli Nissiseltä noin vuosi takape-
rin.

– Joutsan kunta on aktiivi-
sella ja oma-aloitteisella kaavoi-
tuspolitiikallaan ja hyvin suun-
nitellulla elinkeinopolitiikallaan 
mahdollistanut tämän hank-
keen, Kari Kakkonen painottaa.

Jukka Huikko

uuden liikekeskuksen pääura-
koitsijaksi on valittu joutsalai-
nen rakennusliike Insinöörityö 
Hentinen Oy. Hankkeen arvoa 
ei julkisteta.

Kyse on niin sanotusta koko-
naisvastuu-urakasta. Toimitus-
johtaja Mikko Hentinen kertoo, 
että aliurakoitsijat valittaneen 
vielä tammikuun aikana.

– Osaltamme olemme erit-
täin tyytyväisiä pitkään vään-
netyn urakan saamisesta. Työ 
alkaa nyt kiivaalla suunnitte-
lutyöllä ja hankkeen vaatimilla 
johtolinjojen siirtotöillä. Varsi-
nainen kiinteistön rakentami-
nen alkaa maanrakennustöiden 
osalta helmikuun alussa ja ra-
kennustekniset työt helmikuun 
lopulla. Aikataulu on kireä, 
mutta olemme sitoutuneet, että 

kohde on valmiina syyskuun lo-
pussa 2012, sanoo Hentinen.

– Työllistävä vaikutus hel-
mikuusta syyskuulle on omi-
en työntekijöiden osalta 10–20 
henkeä ja alihankkijoiden osalta 
vahvuus vaihtelee suuresti työ-
vaiheiden mukaan. Parhaimmil-
laan työmaan kokonaisvahvuus 
on noin 50 henkilöä, hän jatkaa.

insinöörityö Hentisen tilaus-
kanta on tällä hetkellä hyvä. Sys-
mässä Hentinen rakentaa Hä-
meenmaalle uutta S-marketia 
sekä omana tuotantonaan asuin-
kerrostaloa. Luhangassa on 
käynnissä puolestaan kunnan ri-
vitalourakka. Joutsassa on käyn-
nistymässä uuden koulun pohji-
en teko.

Jukka Huikko

uuden liikekeskuksen myötä 
Joutsan ydinkeskusta ottaa sel-
keän askeleen kohti Nelostie-
tä. Samalla keskustasta tyhjenee 
kolme huomattavaa liiketilaa, 
sillä pankin, K-kaupan ja Tok-
mannin nykyiset tilat jäävät vail-
le käyttöä. Entuudestaan tyhjänä 
ovat muun muassa entisen Spar-
kaupan tilat sekä useita pienem-
piä tiloja.

Uuteen liikekeskukseen 
muuttavista ainut tällä hetkel-
lä omissa tiloissaan toimiva on 
Osuuspankki, joka laittaa nykyi-
sen konttorinsa myyntiin. Kes-
kolla on nykyisissä K-Supermar-
ketin tiloissa muutama vuosi 
vuokrasopimusta jäljellä.

Suurkaupan keskittyminen 
vaikuttaa Joutsan erikoiskaup-
pojen ja pienyrittäjien tilantee-
seen. Esimerkiksi liikenne Län-
sitiellä vähenee oleellisesti. Yrit-
täjien on nyt syytä pohtia erityi-

sesti sijoittumiskysymystään.
– Aiemmin on ollut vireillä 

pienempiä kauppa- ja liikekes-
kusideoita, joissa palveluyrityk-
sille tehtäisiin toimitiloja saman 
katon alle. Tämän tyyppiset pal-
velukeskittymät kannattaa ottaa 
uuteen ja vakavaan harkintaan. 
Myös pienyrittäjien kaipaamat 
tukipalvelut ja yhteiset päivys-
tykset olisivat toteutettavissa, 
ideoi Joutsan kehittämisjohtaja 
Eero Ahola.

LiiKeKesKusinvestointi on pai-
kallisesti hyvin merkittävä, mikä 

vähentänee mahdollisen kansal-
lisen tai kansainvälisen taantu-
man vaikutuksia.

– Suomalaisen yrityssektorin 
pitäisi toimia vastuullisesti tu-
levaisuuteen katsoen erityisesti 
juuri tässä epävarmuuden ajas-
sa. Parasta laman torjuntaa ovat 
juuri työllisyyttä ylläpitävät in-
vestoinnit, painottaa Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy:n toimitus-
johtaja Kyösti Kakkonen.

Jatkoa on luvassa, sillä Ne-
lostien varsi houkuttaa myös 
muita. Keskimaa on esimerkik-
si kertonut odottavansa sopivaa 
aikaa Oravakiven ABC-liiken-
neaseman rakentamisen aloitta-
miseksi.

– Oravakiven ja Karimäen 
aluetta kohtaan on vireillä myös 
muita suunnitelmia. Yhteyden-
ottoja on useilta eri tahoilta, 
Eero Ahola sanoo.

Jukka Huikko

”Palvelu-
keskittymät 
kannattaa 
ottaa uuteen 
harkintaan.”


