
RESPONS FRÅN WORKSHOPPEN “MIN BÄSTA DAG PÅ STAN” I CAMPUS ALLEGRO 7.11.2019 KL. 
12-20 

Ett för allmänheten öppet evenemang om stad- och regionutveckling i samarbete med 
yrkeshögskolan Novia, som ordnades samtidigt som QvarkCon Game Conference. Staden ordnade 
en drop-in workshop om utvecklingen av Jakobstads centrum. I evenemanget deltog ca 90 
personer, främst högstadieelever och deras lärare, men även andra vuxna.  
 
Vi hade olika stationer där deltagarna kunde göra följande: rangordna förslag som hade lämnats in 
under ”tack torgterrassen”-evenemanget 23.10.2019, komplettera stadsvyn (rita på utprintade 
stadsvyer), ge allmänna förslag (post-it lappar, skriva på flygbilder), diskutera kring 
stadsminiatyren, bygga sin stad av lego och besvara en digital enkät (”min bästa dag på stan”, 
tillgänglig digitalt via QR-kod på plats eller på distans via digital länk på projektsidan på Facebook).  
 
Sammanfattning av responsen: 

Rangordnade förslag  

Deltagarna önskade i synnerhet att butiker har längre öppettider. Ett ställe för ungdomar i 

centrum. En trevligare gågata och mer färg, konst och belysning. Lekplatser för barn önskas. 

Evenemang som Spotlight och Jakobsdagar som samlar folk till stan. Många önskade också att 

glashusen skulle få stå kvar. Övriga förslag som fick kring en handfull röster handlade om att göra 

stadsmiljön trevligare (fina fasader, sittgrupper, växter och aktiviteter) samt smidiga 

trafikarrangemang. (cykelvägar, parkeringsplatser för cykel, moped och bil) Även bättre 

information nämndes (en jeppisapp, evenemangsinformation). 

Sammanfattning av den övriga responsen (gällande centrum): 

Fordonstrafik 

Smidiga trafikarrangemang (dubbelrikta Strengbergsgatan och Rådhusgatan, åtgärda följande 
problemkorsningar: Jakobsgatan/Skolgatan, Rådhusgatan/Pederseplanaden, 
Strengbergsgatan/Alholmsgatan, Styrmansgatan/Visasbackenm och korsningen framför gamla 
brandkårshuset, förslag på en körfil längs Pedersesplananden, minska biltrafiken runt fontänen på 
gågatan).  

Lättrafik  

Många efterlyser bättre förutsättningar för cykeltrafik (cykelvägar, belysning av cykelvägar, -
parkeringar samt underhåll). Markerade områden för cykel-/gångtrafik på gågatan. Cyklister 
nämner följande problemsträckor: Rådhusgatan (Pedersesplananden-Herrholmsgatan), belysning 
längs cykelvägen (Skutnäsvägen). Bättre underhåll av trottoarer/cykelleder (gropar problem för 
personer med rullstol/rullator). Tak över busshållplatsen. 

Fordonstrafik / parkering 

Mera bilparkeringar (på delar av torget då det inte finns verksamhet där, längs Storgatan obs 
fortsättningsvis breda trottoarer). Avgiftsfri parkering 1–2 timmar, effektivare övervakning och 
förmånligare parkeringsgrotta. Mer p-platser vid simhallen, upplyst trevlig promenad från 
centralplanens parkering till Idrottsgården/Tellushallen. 

Stadsmiljö 



 

Ett trevligare torg (park/växtlighet, lekställning och eldpelare). Mest idéer gällde gågatan 

(trevligare miljö, ljusslingor, dekorationer, växtlighet (träd, blombänkar, julgran), kiosker, växthus 

och tak över gågatan). I skolparken önskades mera belysning och ett café. Vad Maria Malm 

beträffar önskar man att där byggs bostadshus, en park eller saluhall med innelekpark för alla 

åldrar samt vinterträdgård.  

Sett till centrum överlag efterlyser man växtlighet (ekar, mer blommor i Runebergsparken, träd 

längs Storgatan, Rådhusgatan, Köpmansgatan och Stationsvägen mm), belysning (fasadbelysning, 

ljusslingor mm), mera färg. Konkreta förslag: grönt stråk (Aspegrens- centrum & Maria Malm - 

Skolparken - Gamla hamn), stort träd med belysning i korsningen Storgatan/Visasbacken, klocka 

på norra fasaden (Alholmsgatan 5), mätare som visar vattennivån genom historien, piffa upp 

Kanalesplananden (Choraeusgatan-Jakobsgatan), tydligare markering av gatunamn (saknas på 

vissa ställen, belysa skyltar, namnet på både svenska och finska), mera vatten i och gångbroar över 

”rapakanalen”. Åtgärder efterlyses på följande ställen: Autogrillstomten, K-Market tomten, gamla 

brandkårshuset, blacksheeps tomt.  Man efterlyser ändamålsenliga och lättunderhållna byggnader 

med förmånlig hyra. 

Aktiviteter 

Man föreslår skatepark (torget, Maria Malm), lekplatser (torget, skolparken, nära Optima, 

Sibeliusskvären). För ungdomar/alla föreslås ett ungdomsställe/kreativt center (gamla Mattsons, 

Nordmans skola, Tomtebo). Bättre möjlighet till aktivitet (fler aktiviteter speciellt för unga, öppna 

museum, Tellushallen 24/7, quis-promenad app). Konkreta förslag (bl.a): liva upp tomma 

daghemsbyggnader, sal/park/planer för gymnaster, idrottare, motorsportsutövare och andra, 

nöjesfält, labbskola, containers med kreativ verkstad. Flera kommentarer om badplatser 

(Fantasea, simhallen, gamla hamn, vinterbad vid gamla hamn, centralplan). Se lista nedan för 

efterfrågade restauranger/affärer. 

Rangordnade förslag (bakgrundsmaterial): 

1. (38 röster/ääntä) Affärer borde ha öppet längre/Myymälöiden tulisi olla pidempään auki 

2. (23 röster/ääntä) Ett ställe för ungdomar i centrum/Yhteinen nuorisotila keskustassa 

3. (23 röster/ääntä) Satsa på en trevligare gågata/Panostakaa mukavuutta kävelykatuun 

4. (19 röster/ääntä) Mer färg och konst/Lisää väriä ja taidetta 

5. (13 röster/ääntä) Lekplatser för barn/Leikkipaikkoja lapsille 

6. (12 röster/ääntä) Fler evenemang som Spotlight och Jakobsdagar, som samlar folk till 

stan/Lisää tapahtumia kuten Spotlight ja Jaakon Päivät, jotka saavat ihmisiä kaskustaan 

7. (12 röster/ääntä) Event minst en gång i månaden/ Tapahtumia vähintään kerran kuukaudessa 

8. (12 röster/ääntä) Glashusen var fina, låt dem stå kvar/lasitalot ovat mukavia, saavat jäädä 

9. (9 röster/ääntä) Mera belysning/lisää valaistusta 

10. (6 röster/ääntä) Saluhall/Kauppahalli 

11. (6 röster/ääntä) Trevligare sittgrupper/Mukavat istumapaikat 

12. (6 röster/ääntä) Mera växter och blommor i centrum/Lisää kukkia ja kasveja keskustaan 

13. (6 röster/ääntä) Säkrare cykelvägar/turvallisempia pyöräteitä 



14. (6 röster/ääntä) Gör Rådhusgatan dubbelriktad/Tehkää Raatihuoneenkudusta 

kaksisuuntainen 

15. (4 röster/ääntä) Pumptrack 

16. (4 röster/ääntä) mera parkeringsplatser/lisää parkkipaikkoja 

17. (4 röster/ääntä) Aktivitetstorg för barn och vuxna, både sommar- och 

vintertid/Tapahtumatori sekä lapsille että aikusille, joka toimii kesällä ja talvella 

18. (4 röster/ääntä) Piffa upp ingångarna till torgparkeringen/tehkää jotain toriparkin 

sisäänpääsyyn 

19. (4 röster/ääntä) Gågatans röda karusell till torget/Kävelykadun punainen karuselli torille 

20. (4 röster/ääntä) Fixa upp Maria Malm, bygg eller gör det grönt/Maria malmiin rakennus tai 

enemmän kukkia 

21. (3 röster/ääntä) Satsa på fungerande lokaltrafik. Svårt att komma till och från stan i 

regionen/Panostakaa paikalliskuljetukseen. On vaikea päästä keskustaan ja takaisin seutuun 

22. (3 röster/ääntä) Rondellerna borde vara finare/Liikenneympyrät pitäisi olla hienommat 

23. (3 röster/ääntä) Mer cykelplatser/lisää pyöräpaikkoja 

24. (3 röster/ääntä) Jakobstad kunde ha en egen app/Pietarsaarella voisi olla oma sovellus 

25. (2 röster/ääntä) Fixa upp fasaderna kring torget/korjatkaa talot torin ympärillä 

26. (2 röster/ääntä) Mopedparkering/mopoparkki 

27. (2 röster/ääntä) Hellre människor i rörelse än bilar parkerade/haluasin enemmän ihmisiä 

liikkeellä kuin autoja parkkipaikoissa 

28. (2 röster/ääntä) Lugna ner trafiken i centrum, det känns otryggt som det är nu/Vähemmän 

liikennettä keskustan läpi, tuntuu epävarmalta tällä hetkellä 

29. (2 röster/ääntä) Bättre information om vad som händer/lisää tietoa tapahtumista 

30. (1 röster/ääntä) Öppna upp Tomteo parken/Avatkaa Tomtebo-puisto 

31. (0 röster/ääntä) Gör Rådhusets trappa till en trevlig samlingsplats/Raatihuoneen rapuista 

voisi tehdä mukavan oleskelupaikan 

 

Alla kommentarer (bakgrundsmaterial): 

TRAFIK 

FORDONSTRAFIK 

• Strengbergsgatan dubbelriktas x 2 

• trafikljus i korsningen Jakobsgatan/Skolgatan 

• räta upp Jakobsgatan (mellan Skolgatan och Victor Schaumansesplananden) och gör en 

rondell i korsningen Jakobsgatan/ Victor Schaumansesplananden 

• Rådhusgatan dubbelriktad x 3 

• triangel för trafik västerifrån i korsningen Rådhusgatan/Pedersesplanaden, korsning 

fungerar dåligt 

• En körfil längs Pedersesplanaden 

• trafikljus i korsningen Strengbergsgatan/Alholmsgatan  

• Korsningen Styrmansgatan/Visasbacken fungerar ej 

• Korsningen framför gamla brandkårshuset fungerar dåligt för fotgängare 

• Korsningen Visasbacken-Strengbergsgatan stor och problematisk, för lite skyddsvägar 



• Korsningen Rådhusgatan/Pedersesplanaden fungerar ej 

• för mycket biltrafik runt fontänen på gågatan 

ÖVRIGT (OMRÅDEN UTANFÖR CENTRUM) 

• Rondell i korsningen Bottenviksvägen/Skolgatan/Östra ringvägen 

• Rondell i Frams korsningsområde 

• Rondeller utanför Prisma och McDonalds  

• mindre högerregel, mer väjningsplikt 

• öppna Pinnonäsgatan från Ebba Braheesplananden 

CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK 

• cykelväg bredvid trottoar genom centrum 

• bredare trottoarer/cykelväg till centrum 

• övergångsställen för cyklar i centrum 

• mera cykelparkeringar i centrum x 2 

• Svårt att cykla längs Rådhusgatan mellan Pedersesplananden och Herrholmsgatan x2 

• kunde man markera områden på gågatan för cykel-/gångtrafik för att göra trafiken 

tydligare? 

• bättre underhåll av cykelleder och trottoarer, nu vållar gropar problem för cyklister och 

personer med rullstoll/rullator 

• lys upp cykelvägen längs Skutnäsvägen 

• tak över busshållplatsen 

PARKERING 

• parkering avgiftsfritt i centrum 1–2 timmar, effektivare övervakning (utrustning, 

handdator, printer, privatisering?) 

• fortsättningsvis breda trottoarer längs Storgatan, men ändå p-platser för korttidsparkering 

• mer p-platser vid simhallen 

• upplyst, trevlig promenad (utan snurrgrindar) från centralplanens befintliga parkering till 

Idrottsgården/Tellushallen så att parkeringen används effektivare 

• större parkering vid Citymarket 

• förmånligare parkeringsgrotta, målgrupp studerande 

• 2 h parkering på åtminstone halva torget. Om/när någon vill ha verksamhet där, så täcks 

parkeringsskyltarna, och inom två timmar är torget tomt för alla möjliga evenemang och 

tillställningar. När där finns verksamhet/evenemang kan det vara så hur länge (timmar, 

dagar, veckor) som helst. 

 

STADSMILJÖ 

TORGET 

• park på torget 

• lekställning på torget 

• eldpelare på torget vintertid 

• ett vardagsrum på torget, som enkelt kan ändras efter olika behov och årstider. behöver 

inte vara dyra lösningar-tänk hellre kreativt 



GÅGATAN 

• tak över gågatan 

• ljusslingor på Gågatan 

• stort växthus med grönsaker och växter på gågatan 

• kiosk på gågatan 

• skapa rumskänsla med ljusslingor över hela gågatan 

• stor julgran på gågatan 

• mysigare miljö på gågatan och mera ”kiosker” 

• Glastak över Gågatan x 2 

• gågatan behöver ”rumsindelning” 

• matvagnar på Gågatan 

• vinterdekorationer på Gågatan 

SKOLPARKEN 

• café i skolparken och bättre belysning för mer liv och rörelse 

MARIA MALM 

• Maria Malm-tomten ödslig 

• mera vatten i centrum, t.ex. konstgjord sjö med planteringar och gångvägar vid Maria 

Malm 

• byggnation på Maria Malm-tomten 

• parkeringen framför Runebergsparken kan omvandlas till någonting trevligare som en 

park/bostadsområde 

• saluhall med innelekpark för alla åldrar på Maria Malm-tomten samt vinterträdgård 

• året runt park på Maria Malm tomten 

CENTRUM ÖVERLAG 

• ett grönt stråk genom staden-från Gamla hamn till Aspegrens trädgård via skolparken o 

gröna Maria Malm 

• mer träd x 4 

• mer ekar 

• arcade för unga och vuxna 

• mer färg på byggnaderna, allt behöver inte vara grått, orange, brunt 

• träd längs gatorna 

• riv hus -> mer träd 

• mera färg 

• trevliga dekorationer 

• blombänkar på gågatan 

• lys upp gatorna i centrum med ljusslingor 

• mera fasadbelysningar x 2 

• mera belysningar och färger x 5 

• lys upp vackra fasader 

• grön gång från centrum till Gamla hamn 

• mera blommor i Runebergsparken 



• snygga upp korsningen Storgatan/Visasbacken med stort vackert träd med belysning 

• klocka på den höga fasaden mot norr på våningshuset, Alholmsgatan 5 

• Alholmsgatan mellan kyrkan och Skolparken bästa miljön 

• visa vattennivån genom tidshistorian på någon form av mätare 

• tummen upp för att hela Hötorgscenter-kvarteret och den sk Carpelanska tomten bevarats  

• Kanalesplanandens gatuområde mellan Choraeusgatan och Jakobsgatan borde piffas upp 

• tydligare uppmärkning av gatunamn, nu saknas skyltar på vissa ställen. Skyltarna borde 

belysas och namn på både svenska och finska på alla skyltar 

• mera grönt i centrum 

• öppna upp för vatten i ”rapakanalen” med några fina gångbroar 

• officepark i sekelskiftesstil/flerfamiljshus på området vid Autogrillen 

• kyrka och bönehus 

• new house building 

• höj K-market byggnad med fler våningar 

• kulturcentrum + saluhall i gamla brandkårshuset 

• riv Blacksheep och bygg nytt i flera våningar 

• Sluta av med skrytbyggen, utan ändamålsenliga och lättunderhållna, byggnader som 

förtagare har råd att hyra. Bl.a. är busstationen utan hyresgäster p.g.a. så dyr hyra. 

Dessutom krävs skylift för att tvätta fönstren. 

UTANFÖR CENTRUM 

• centrum runt Gamla hamnen 

• mera belysning utanför centrum 

• riv Oxhamns skola 

ÖVRIGT 

• tänk mera på miljön, klimatförändring 

 

AKTIVITETER 

SKATEPARK 

• skatepark på torget ”citygrubbo” 

• skatepark på Maria Malm-tomten 

LEKPLATSER 

• lekpark i östra delen av Skolparken 

• lekpark i närheten av Optima 

• lekplats för barnen på torget 

• lekpark i Sibeliusskvären 

SIMPLATS 

• ny simhall vid Fantasea som kombinerar innesimning, utesimning samt simma vid 

stranden. uppvärmning med värme från UPM/Alholmen 

• Utebassäng vid simhallen 

• utebassäng vid gamla hamn 



• vinterbad vid Gamla hamn 

• stor pool på centralplan 

UNGDOMSGÅRD 

• kunde gamla Mattsons bli ungdomsgård? 

• Ungdomsställe i Nordmans skola 

• stort hus för 13–17 åringar i flera våningar som skulle innehålla musikrum, utrymme var 

man kan göra läxor och utsikt över staden 

• ungdomscafé 

• kaikenikäisten luova keskus + nuorison kokoontumispaikka 

• flytta Tupis ungdomsverksamhet till Tomtebo ”Choraeus ungdomsgård” 

ANDRA AKTIVITETSPARKER/ - PLATSER 

• man kan göra något av alla daghem som stängs ner, tex. restauranger, inredningsbutiker 

eller ställen ungdomar kan samlas på 

• sal för truppgymnastik 

• klätterpark 

• badmintonplaner utomhus 

• Finlands största innebandyhall på Centralplanen 

• Inside climbing wall 

• mer fotbollsplaner och skolor för fotboll 

• dansstudio 

• volleybollplan, -hus intill Tellushallen 

• labbskola i gamla brandkårshuset 

• aktivitetspark i Tullhusparken 

• nöjesfält 

• amusement park 

• mini-powerpark på torget 

• Eko, träcontainers med kreativ verkstad, eldstad, studio för unga (tiktok), vardagsrum 

• presidenthus 

• dragracing på området mellan Mässplan och Aspegrens trädgård 

• Crossbana/ridplan/Nascar på centralplan 

• tågstation i centrum 

• Nasa 

PROGRAM 

• flera aktiviteter på stan 

• mer öppna museum 

• Quis-promenad app -> svara på fyndiga frågor medan du rör på dig 

• Tellushallen öppen 24/7 

• ungdomsaktiviteter 

 
HANDEL 



AFFÄRER/RESTAURANGER 

• matvagnar på gågatan 

• Zara 

• New Yorker 

• Bik Bok 

• Gina tricot 

• Sephora 

• Stadium 

• Rax 

• Ikea 

• Monki 

• Starbucks 

• XXL 

• Cubus med barnkläder 

• Intersport 

• Motonet 

• Candy town 

• Candy world 

• Affär i vattentornet 

• KFC 

• Espressohouse 

• Gucci 

• Balenciaga 

• Tobaksaffär 

• Flying Tiger 

• Cat café 

• Vy´s ice cream shop 

• Biltema 

• Tacobell 

• Större ölaffär 

• Easy fit 

• R-kiosken 

• Mango house 

• Ica Maxi 

• Nasa 

• Snack stop 

• street food 

• GameStop 

• Bershka 

• Stockmans 

• Claes Olsson 

• Pub Niska 



• Lisas pizza 

• Aukia 

• Snusgrossen 

• nattklubb 

• Lady pink 

• en till pub/AE får C-rättigheter och längre öppethållningstider 

 


