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Svarandes åldersgrupp n=932

alle 18 v. 18-24 v. 25-64 v. yli 65 v.

• Enkäten var öppen 5.1–30.1.2022. Med hjälp av enkäten 
utreddes Jakobstadsbornas nuvarande vanor att röra sig, 
hinder och möjligheter för att röra sig, problemområden i 
trafiknätet och behovet av förbindelser samt sökte idéer för 
att främja gång och cykling.

• Vi fick 935 svar på enkäten, varav 287 hade svarat på alla 
frågor. 

• Största delen av dem som svarat var arbetande (67 %) och i 
arbetsför ålder (78 %). 

76 %

24 %

Svarandes språkval (n=934)
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• Vi fick in en 
omfattande mängd 
svar från personer 
som bor på olika 
ställen i staden.

• Största delen av dem 
som svarat bor i 
centrum eller nära 
centrum av Jakobstad.

• Det kom också några 
svar från 
grannkommunerna.

n=817

Gles

Tät
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Längden på vardagsresor (n=780)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Työ-, opiskelu- tai koulumatka

Harrastukseen, jossa käyt usein/eniten

Lähimpään ruokakauppaan

Ruokakauppaan, jossa käyt eniten

1 km tai alle 1,1–2 km 2,1–3 km 3,1–5 km 5,1–10 km yli 15 km

• Över hälften (57 %) av de svarande hade en arbets-, studie- eller skolresa på högst 3 
kilometer. 

• För 70 % var resan till en hobby 3 kilometer eller kortare och nästan alla hade 5 
kilometer eller kortare (90 %).

• Resorna till matbutiken är oftast kortare än vardagens övriga resor. 3 km eller kortare5 km eller kortare

76 %

94 %

70 %

57 %

96 %

98 %

90 %

78 %

Till den matbutik du besöker oftast

Till närmaste matbutik

Till en hobby du besöker ofta/oftast

Arbets-, studie- eller skolresa

1 km 
eller 
kortare

över 15 km
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Färdsättet för vardagsresor sommartid 
(n=779)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kävellen (koko matkan)

Potku- tai rullalaudalla

Tavallisella polkupyörällä

Sähköpolkupyörällä

Mopolla, skootterilla, mopoautolla,
moottoripyörällä, mönkijällä, traktorilla

Joukkoliikenteellä (ml. Vippari)

Koulukuljetuskyydillä (linja-auto tai taksi)

Henkilöautolla, kuljettajana

Henkilöautolla, matkustajana

Taksilla

Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran viikossa 1–3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan

Till fots (hela resan)

Med sparkcykel eller skejtboard

Med vanlig cykel

Med elcykel

Med moped, skoter, mopedbil, 
motorcykel, fyrhjuling, traktor

Med kollektivtrafik (inkl. Vippari)

Med skoltransportskjuts (buss eller taxi)

Med personbil, som chaufför

Med personbil, som passagerare

Med taxi

• På sommaren gör över en tredjedel 
(39 %) av de svarande vardagsresor till 
fots dagligen eller nästan dagligen.

• En dryg tredjedel (43 %) av de svarande 
gör vardagsresorna med vanlig cykel 
eller elcykel.

• 69 % av de svarande gör vardagsresorna 
dagligen eller nästan dagligen med 
personbil (som chaufför) och 21 % som 
passagerare.

Dagligen eller nästan 
dagligen

En gång i 
veckan

1-3 gånger i 
månaden

Mer sällan än en gång i 
månaden

Aldrig
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Färdsättet för vardagsresor vintertid 
(n=751)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kävellen (koko matkan)

Potku- tai rullalaudalla

Tavallisella polkupyörällä

Sähköpolkupyörällä

Mopolla, skootterilla, mopoautolla,
moottoripyörällä, mönkijällä, traktorilla

Joukkoliikenteellä (ml. Vippari)

Koulukuljetuskyydillä (linja-auto tai taksi)

Henkilöautolla, kuljettajana

Henkilöautolla, matkustajana

Taksilla

Päivittäin tai lähes päivittäin Kerran viikossa 1–3 kertaa kuussa Harvemmin kuin kerran kuussa En koskaan

Till fots (hela resan)

Med sparkcykel eller skejtboard

Med vanlig cykel

Med elcykel

Med moped, skoter, mopedbil, 
motorcykel, fyrhjuling, traktor

Med kollektivtrafik (inkl. Vippari)

Med skoltransportskjuts (buss eller taxi)

Med personbil, som chaufför

Med personbil, som passagerare

Med taxi

• På vintern gör över en tredjedel (36 %) 
av de svarande vardagsresor till fots 
dagligen eller nästan dagligen.

• Ungefär en femtedel (17 %) av de 
svarande gör vardagsresorna med vanlig 
cykel eller elcykel.

• 71 % av de svarande gör vardagsresorna 
dagligen eller nästan dagligen med 
personbil (som chaufför) och 22 % som 
passagerare. På vintern är det lite 
vanligare att röra sig med personbil än 
på sommaren. Skillnaden är ändå inte 
stor. Dagligen eller nästan 

dagligen
En gång i 
veckan

1-3 gånger i 
månaden

Mer sällan än en gång i 
månaden

Aldrig
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Matkan pituus

Matkaan kuluva aika

Matkan hinta

Riippumattomuus aikatauluista

Tarve yhdistellä matkoja

Tarve käyttää omaa autoa työpäivän aikana

Tarve kuljettaa tavaroita tai muita matkustajia

Sää- ja keliolosuhteet

Terveydentila

Ympäristöasiat

Hyötyliikunta

Reitin turvallisuus

Reitin esteettömyys

Reitin viihtyisyys

Väylien kunto ja talvikunnossapito

Vaikuttaa merkittävästi Vaikuttaa jonkin verran Ei vaikutaInverkar inte

Faktorer som inverkar på valet av det 
vardagliga färdsättet (n=662)

Vägskick och vinterunderhåll

Ruttens trivsamhet

Ruttens tillgänglighet

Ruttens säkerhet

Vardagsmotion

Miljöfrågor

Hälsotillstånd

Väderförhållanden och väglag

Behov att transportera gods eller övriga resenärer

Behov att använda egen bil under arbetsdagen

Behov av att kombinera resor

Med tanke på tidtabeller

Resans pris

Tiden som går till resan

Resans längd

• Resans längd (88 %), vägskick och 
vinterunderhåll (87 %), väderförhållanden 
och väglag (83 %) samt tiden som går till 
resan (83 %) inverkar mest på valet av 
färdsätt för vardagens resor.

• De faktorer som minst inverkar på valet av 
färdsätt för vardagens resor är enligt de 
svarande resans pris (44 %), hälsotillstånd 
(52 %) och miljöfrågor (55 %).

• I de fritt formulerade svaren framhävdes 
speciellt 

• att gatuarrangemangen är otydliga
• resans bekvämlighet
• att kollektivtrafikens servicenivå inte 

räcker till
• vanor 

Inverkar nämnvärt Inverkar något
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lähipalveluiden saavutettavuus kävellen

Jalankulkuväylien määrä ja verkon kattavuus

Jalankulkureittien kunto (päällyste jne.)

Jalankulkureittien talvikunnossapito

Jalankulkuympäristön esteettömyys

Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus

Jalankulku- ja pyöräväylien erottelu toisistaan

Jalankulkureittien valaistus

Jalankulkuympäristön viihtyisyys ja houkuttelevuus

Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus jalankulkijan näkökulmasta

Merkittävästi parannettavaa Jonkin verran parannettavaa Asia riittävän kunnossaKan förbättras nämnvärt Kan förbättras något Förhållandena är tillräckligt bra

Funktionaliteten av trafikregleringen vid vägbyggen ur ett fotgängarperspektiv

Trivsamheten och attraktiviteten utmed gångvägarna

Gångvägarnas belysning

Separering av gång- och cykelvägar

Korsningsreglering och säkerhet vid övergångsställen

Hindersfrihet på gångvägarna

Gångvägarnas vinterunderhåll

Gångvägarnas skick (beläggning osv.)

Antalet gångvägar och hur heltäckande nätet är

Närservicens tillgänglighet till fots

Nöjdhet med fotgängarförhållandena 
(n=665)
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Nöjdhet med cykelförhållandena (n=621)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lähipalveluiden saavutettavuus pyörällä

Pyöräilyväylien määrä ja verkon kattavuus

Pyöräilyn sujuvuus taajama-alueella/keskustassa

Pyöräväylien kunto

Pyöräväylien valaistus

Pyöräväylien kunnossapito talvella

Pyöräilyreittien opastus ja viitoitus

Polkupyörien pysäköintipaikkojen sijainnit

Polkupyörien pysäköintipaikkojen laatu

Polkupyörien pysäköintipaikkojen määrä

Risteysjärjestelyt ja tienylitysten turvallisuus

Pyöräilyreittien viihtyisyys ja houkuttelevuus

Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus pyöräilijän näkökulmasta

Merkittävästi parannettavaa Jonkin verran parannettavaa Asia riittävän kunnossaKan förbättras något Förhållandena är tillräckligt braKan förbättras nämnvärt

Cykelparkeringsplatsernas antal

Cykelparkeringsplatsernas kvalitet

Cykelparkeringsplatsernas placering

Cykelrutternas skyltning

Cyklingens smidighet i tätorten/centrum

Cykelledernas belysning

Cykelledernas underhåll på vintern

Cykelledernas skick

Antalet cykelleder och hur heltäckande nätet är

Närservicens tillgänglighet med cykel

Trivsamheten och attraktiviteten i omgivningen av cykelrutterna

Korsningsreglering och säkerhet vid övergångsställen

Funktionaliteten av trafikregleringen vid vägbyggen ur ett cyklistperspektiv
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Nöjdhet med motorfordonstrafikens 
förhållanden (n=626)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lähipalveluiden saavutettavuus

Teiden ja katujen määrä ja verkon kattavuus

Moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuus taajama-alueella/keskustassa

Teiden ja katujen kunto

Teiden ja katujen valaistus

Teiden ja katujen kunnossapito talvella

Moottoriajoneuvoliikenteen opastus ja viitoitus

Liittymien toimivuus

Liittymien turvallisuus

Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuus moottoriajoneuvoliikenteen…

Pysäköintipaikkojen riittävyys

Pysäköintipaikkojen sijainti

Merkittävästi parannettavaa Jonkin verran parannettavaa Asia riittävän kunnossaKan förbättras något Förhållandena är tillräckligt braKan förbättras nämnvärt

Anslutningarnas säkerhet

Anslutningarnas funktionalitet

Motorfordonstrafikens skyltning

Vägarnas och gatornas underhåll på vintern

Antalet vägar och gator och hur täckande nätet är

Vägarnas och gatornas skick

Vägarnas och gatornas belysning

Motorfordonstrafikens smidighet i tätorten/centrum

Närservicens tillgänglighet

Parkeringsplatsernas tillräcklighet

Funktionaliteten av trafikreglering vid vägbyggen ur motorfordonstrafikens...

Parkeringsplatsernas placering
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Nöjdhet med kollektivtrafikens förhållanden 
(n=414)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lähipalveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä

Joukkoliikennevälineiden esteettömyys

Vipparin palvelutaso (aikataulu, liikennöintiaika)

Lentobussi palvelutaso

Juna-bussin palvelutaso (aikataulu, liikennöintiaika)

Kaukoliikenteen bussivuorojen linjastot

Kaukoliikenteen bussivuorojen aikataulut

Junaliikenteen vuoroväli

Joukkoliikennepysäkkien laatutaso (katokset jne.)

Joukkoliikennepysäkkien kunnossapito talvisin

Merkittävästi parannettavaa Jonkin verran parannettavaa Asia riittävän kunnossaKan förbättras något Förhållandena är tillräckligt braKan förbättras nämnvärt

Kollektivtrafikhållplatsernas underhåll på vintern

Kollektivtrafikhållplatsernas kvalitetsnivå (tak osv.)

Tågtrafikens turtäthet

Tidtabellerna för fjärrtrafikens bussturer

Linjerna för fjärrtrafikens bussturer

Tågbussens servicenivå (tidtabell, trafikeringstid

Flygbussens servicenivå

Vipparis servicenivå (tidtabell, trafikeringstid)

Tillgängligheten av kollektivtrafikens transportmedel

Närservicens tillgänglighet med kollektivtrafik



De svarandes utvecklingsidéer

Man lyfte speciellt fram följande utvecklingsidéer för 
att främja gång och cykling (de som nämnts flest 
gånger med fetstil):

• Förbättring av belysningen
• Förbättring av vinterunderhåll
• Attitydfostran
• Skyltning och vägledning till kvalitativa rutter
• Mera utrymme för cykling
• Markering av cykelvägar till exempel med rött
• Eliminering av ställen med diskontinuitet
• Kvalitativ led för snabb cykling
• Lägre och fasade kantstenar vid övergångsställen
• Mer trafikljusstyrning
• Säkrare övergångsställen
• Underfarter
• Trafikljusfördelar för fotgängare
• Upphöjda korsningar
• En slaskig vinterdag som scenario för planering av 

gång och cykling
• Bilfritt centrum
• Ge plats åt andra istället för parkeringsplatser längs 

gatan

Man lyfte speciellt fram följande utvecklingsidéer för att 
förbättra säkerheten och smidigheten för motorfordon (de som 
nämnts flest gånger med fetstil):

• Färre enkelriktade gator
• Bilismen i centrum enklare
• Rondeller till problematiska korsningar
• Skyltning och vägledning i skick
• Färre likvärdiga korsningar
• Fler trafikljusstyrda korsningar
• Gröna vågen i trafikljusen
• Öst-västliga trafiken styrs förbi centrum
• Omformning av problematiska korsningar
• Fler konstruerade farthinder
• Tydligare filmarkering
• Förbättring av vinterunderhåll
• Förbättring av ledernas skick
• Lägre hastighetsbegränsningar förutom längs huvudlederna
• Tydligare markering av leder som är tillåtna för mopeder
• Att hålla frisiktsområdena fria från bland annat snö
• Tydligare brytningar då man kommer från huvudleder till 

bostadsområden
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Cykeltillbehör (n=470)
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Kyllä, on jo käytössä Ei, mutta olen harkinnut
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Använder du cykeltillbehör?• Av de som svarat använder ungefär en 
femtedel (19 %) cykeltillbehör som 
cykelvagn, lastvagn eller cykelväska för 
att underlätta transporten av varor eller 
barn.

• Av de som svarat har 23 % övervägt 
eller kunde överväga att skaffa 
cykeltillbehör.

Ja, jag använder 
redan dylika

Nej, men jag har 
övervägt att skaffa

Nej, men jag skulle 
kunna överväga 
att skaffa

Nej, jag tänker 
inte skaffa dylika
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Utveckling av tjänster (n=464)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tosiaikainen informaatio aurauksen tai hiekoituksen sujumisesta jalankulku-  ja
pyöräliikenteen väylillä saatavissa älypuhelimella.

Ajoneuvoliikenteen ajoratojen aurausten ajoreitit, aikataulut ja tosiaikaisuus
saatavissa älypuhelimella.

Tietyömaiden liikennejärjestelyjen tosiaikainen informaatio saatavissa
älypuhelimella.

Informaatiotaulujen sijoittelu kertomaan kadulla kävelijöiden, pyöräilijöiden ja
autoilijoiden määristä.

Pidän erittäin tärkeänä Pidän tärkeänä En osaa sanoa En pidä tärkeänä Pidän tarpeettomana

Placering av digitala informationstavlor för att visa antalet fotgängare, 
cyklister och bilister på gatan

Realtidsinformation om trafikreglering om vägbyggen tillgänglig på en 
smarttelefon

Vägplogningens körrutter, tidtabeller och information om dessa i realtid på 
en smarttelefon

Realtidsinformation, som är tillgänglig på en smarttelefon, om plogning eller 
sandning på gångvägar och cykeltrafikens led

Mycket viktig Viktig Vet ej Ej viktig Onödig
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Svarandes åtgärder för att klimatmålen för år 2030 
ska uppnås för trafikens del (n=460)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Käyn kaupassa polkupyörällä/kävellen auton sijaan.

Siirryn työmatka-autoilusta työmatkapyöräilyyn/kävelyyn.

Vaihdan työmatka-autoilun joukkoliikenne
välineeseen/kimppakyytiin/vippariin.

Vien lapseni hoitoon tai kouluun pyörällä/kävellen.

Käyn harrastuksissa kävellen/pyörällä autoilun sijaan.

Vaihdan polttomoottoriajoneuvoni hybridi tai
sähkökäyttöiseksi.

Kyllä En osaa sanoa Ei koske minua Ei

• Av de svarande avser över 
hälften (56 %) gå eller cykla 
till hobbyer istället för att ta 
bilen.

• Nästan hälften av de 
svarande (49 %) avser gå 
eller cykla till butiken istället 
för att ta bilen.

Jag byter mitt fordon med förbränningsmotor 
till ett hybrid- eller elfordon

Jag tar mig till hobbyer till fots eller med cykel 
istället för att köra bil

Jag tar mitt barn till daghem eller skola med cykel 
eller till fots

Jag byter från att åka till arbetet med bil till att åka 
med kollektivtrafikens 

transportmedel/samåkning/vippari

Jag övergår från att åka till arbetet med till att cykla eller 
gå

Jag cyklar eller går till butiken istället för att köra bil

Ja Vet ej Gäller inte mig Nej
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Promenadcentrum

• De svarande önskar att ljudmiljön i promenadcentrum skulle domineras av människoröster och fågelsång om somrarna.

• I svaren som gällde vintern såg man en realism, men också om vintern var människoröster en ljudmiljö som önskades i 
centrum. 
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Den dominerande ljudmiljön i området sommartid
(1=bäst, 5=sämst) (n=437)
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Den dominerande ljudmiljön i området vintertid (1=bäst, 
5=sämst) (n=429) 

1 2 3 4 5

1+2 4+5

41 % 25 %

51 % 34 %

29 % 55 %

25 % 67 %

54 % 19 %

1+2 4+5

36 % 39 %

31 % 51 %

45 % 42 %

38 % 48 %

49 % 20 %

Musik

Fågelsång

Motorljud

Däckbuller

Människoröster

Musik

Fågelsång

Motorljud

Däckbuller

Människoröster
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På sommaren ska gaturummet i första hand anvisas 
för

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jalankulkijoille

Polkupyörille

Terasseille ja myyntipaikoille asiakkaineen

Istutuksille (puut, pensaat, kukat)

Autoille ja moottoripyörille

Parkkipaikoille

Om somrarna ska gaturummet domineras av (1 viktigast, 6 sämsta alternativet) (n=407)

1 2 3 4 5 6

1+2 5+6

61 % 7 %

26 % 17 %

53 % 9 %

42 % 12 %

9 % 78 %

10 % 74 %

Fotgängare

Cyklar

Terrasser och försäljningsställen med kunder

Planteringar (träd, buskar, blommor)

Bilar och motorcyklar

Parkeringsplatser
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På vintern ska gaturummet i första hand anvisas för

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jalankulkijoille

Polkupyörille

Terasseille ja myyntipaikoille asiakkaineen

Istutuksille (puut, pensaat, kukat)

Autoille

Parkkipaikoille

Om vintrarna ska gaturummet domineras av (1 viktigast, 6 sämsta alternativet) (n=371)

1 2 3 4 5 6

1+2 5+6

71 % 6 %

39 % 19 %

23 % 39 %

20 % 36 %

23 % 49 %

26 % 50 %

Fotgängare

Cyklar

Terrasser och försäljningsställen med kunder

Planteringar (träd, buskar, blommor)

Bilar och motorcyklar

Parkeringsplatser
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Gaturummets utseende i centrumområdet

22%

56%

63%

78%

44%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Keskusta-alueen katutila tulee jakaa moottoriajoneuvoliikenteestä
erotettuihin korotettuihin jalkakäytäviin.

Keskusta-alueen katutilan tulee olla yhtenäinen ilman korotettuja
jalkakäytäviä mahdollistaen katutilan esteettömyyden ja monimuotoisen

käytön sekä kesäisin (terassit, ulkomyyntitilat) että talvisin (pysäköintitilat).

Keskusta-alueen katutilassa tulee olla puita ja istutuksia.

Gaturummets utseende i centrumområdet (kryssa i rutan om du är av samma åsikt) (n=414)

Ei samaa eikä eri mieltä/ eri mieltä Samaa mieltä

Centrumområdets gaturum ska ha träd och planteringar

Gaturummet i centrumområdet ska vara enhetligt utan upphöjda 
trottoarer och möjliggöra tillgänglighet och mångsidig användning av 
gaturummet både sommartid (terrasser, försäljningsplatser utomhus) 

och vintertid (parkeringsplatser)

Gaturummet i centrumområdet bör delas upp i förhöjda trottoarer 
och en separat körbana

Inte av samma åsikt eller annan 
åsikt/annan åsikt

Samma åsikt
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Parkering i centrumområdet sommartid

51%

33%

49%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ydinkeskustan pääasiallinen pysäköinti tapahtuu pysäköintiluolassa ja kiinteistöjen
pysäköintitiloissa. Katutason yrittäjät päättävät kauppatilansa leveydeltä tarjoaako

asiakkaille katutilassa tarjoilua myyntiä tai pysäköintiä.

Ydinkeskustan pääasiallinen pysäköinti tapahtuu katutilassa kadunvarressa.

Centrumområdets parkering sommartid (kryssa i rutan om du är av samma åsikt) (n=414)

Ei samaa eikä eri mieltä/ eri mieltä Samaa mieltäInte av samma åsikt eller annan 
åsikt/annan åsikt

Samma åsikt

Stadskärnans huvudsakliga parkering sker på parkeringsplatserna längs 
gatan i gaturummet

Stadskärnans huvudsakliga parkering sker i parkeringsgrottan och på fastigheternas 
parkeringsplatser. Företagarna på gatunivå beslutar utgående från bredden på sin 

butikslokal om de erbjuder kunderna servering, försäljning eller parkering
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Parkering i centrumområdet vintertid

54%

29%

46%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Yrittäjät saavat jättää terassit talveksi, jolloin kadunvarsipysäköinti vähentyy talviaikaan ja ydinkeskustan
pääasiallinen pysäköinti siirtyy pysäköintiluolaan ja kiinteistöjen pysäköintitiloihin.

Ydinkeskustan pääasiallinen pysäköinti tapahtuu katutilassa kadunvarressa. Katutason yrittäjät ovat
velvollisia siirtämään terassit pois talvikunnossapidon helpottamiseksi.

Centrumområdets parkering vintertid (kryssa i rutan om du är av samma åsikt) (n=414)

Ei samaa eikä eri mieltä/ eri mieltä Samaa mieltä

Stadskärnans huvudsakliga parkering sker på parkeringsplatserna längs gatan i gaturummet. 
Entreprenörer på gatunivå är skyldiga att flytta bort terrasserna för att underlätta 

vinterunderhållet 

Företagarna får lämna terrasserna kvar på vintern, eftersom parkeringen längs gatan minskar 
vintertid och stadskärnans huvudsakliga parkering flyttar till parkeringsgrottan och fastigheternas 

parkeringsplatser

Inte av samma åsikt eller annan 
åsikt/annan åsikt

Samma åsikt
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Användning av 
parkeringsgrottan (1/2)

Ja
22 %

Nej
78 %

Jag använder parkeringsgrottan då jag
uträttar ärenden i centrum (n=414)

116

26

105

179

57

103

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Pysäköinti on kalliimpaa luolassa kuin…

Vaikeakäyttöinen (ei kunnollista ohjeistusta)

Pysäköintitilaa löytyy katutilasta helpommin

Katutilassa pääsen lähemmäksi asiointipaikkaani

Huonot maanalaisyhteydet asiointipisteisiin

En tarvitse pysäköintiä

Varför använder du inte parkeringsgrottan? (n=332)

Jag behöver ingen parkering

Dåliga förbindelser under jord till ställena för att 
uträtta ärenden

Jag kommer närmare det ställe jag uträttar ärenden i 
gaturummet

Parkeringsplatser hittas lättare från gaturummet

Svåranvänd (inga ordentliga anvisningar)

Parkeringen är dyrare i grottan än på gatunivå

• Största delen av de som svarat (78 %) 
använder inte parkeringsgrottan då de 
uträttar ärenden i centrum.

• Två femtedelar av de som svarat (43 %) 
använder inte parkeringsgrottan eftersom 
man på gatunivå kommer närmare stället 
där man uträttar ärenden.

• I de fritt formulerade svaren framkom att 
man av princip motsätter sig grottan och 
avgiftsbelagd parkering. Man upplever 
också att grottan är för långsamt sätt att 
parkera.
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64

67

59

10

39

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Helppo käyttää

Suojaa lumisateelta ja kylmältä

Löytyy aina vapaata tilaa

Edullinen

Hyvä sijainti ja asiointipisteet kävelyetäisyydellä

Varför använder du parkeringsgrottan? (n=92)

Användning av parkeringsgrottan (2/2)

Bra läge , ställe där jag uträttar ärenden på 
gångavstånd

Förmånlig

Det finns alltid lediga platser

Skyddar från snö och kyla

Lätt att använda

• De som använder parkeringsgrottan 
använder den främst för att det finns lediga 
platser (64 %), den är lätt att använda (70 %) 
och för att den skyddar från snö och kyla (73 
%).
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Utveckling av Gamla hamn

258 144

Vandringslederna nära stranden och i omgivningen kring
båthusen samt mellan Café Macken och den framtida

lekparken. (n=402)

Kävelyreitit rannan alueelle tulee uusia niin, että ne pidetään kunnossa myös
talvella.

Kävelyreitit rannan alueella tulee säilyttää polkumaisina ja talvikunnossapitoa
ei tarvita (talvella voi käyttää kunnostettua Vanhanhaminantietä
ulkoilureittinä)

152 239

Promenadsträckan mellan Café Macken och
lekparken/motionsparken i Gamla hamn bör ordnas... 

(n=391)

ponttooni kävelysiltana kiertäen Venevarvin rakennukset (Jakobstads
vapen Vega) merenpuolelta.

polkuna kiertäen Venevarvin rakennukset Vanhanhaminantien kautta.som en stig kring Båtvarvets byggnader vid Gamla Hamnvägen

239 156

Sträckan mellan simstranden och Pavis… (n=395)

kävely-yhteyden tulisi kulkea rannalla kiertäen Paviksen rannanpuolelta.

kävely-yhteyden tulisi kulkea nykyisten pyöräily-yhteyksien kautta.

Fritt formulerade svar på förbättringsförslag för gång- och 
cykelförbindelser:
• Mera belysning
• Lugna ner biltrafiken längs Gamla Hamnvägen
• Ta utrymme från bilarna och ge det till fotgängare
• En led längs stranden för fotgängare
• Asfaltering av lederna
• Man vill hålla området naturnära
• Bänkar och bord till exempel för picknick
• Verksamhet på Gamla hamn-området
• Bättre förbindelser från centrum

som en pontonbro kring Båtvarvets byggnader (Jakobstads Vapen 
Vega) på sjösidan

promenadförbindelsen ska gå längs stranden kring Pavis på 
strandsidan

promenadförbindelsen ska gå via den nuvarande ”cykelförbindelsen”

Vandringslederna vid strandområdet ska förnyas så att de hålls i skick 
även vintertid.

Vandringslederna vid strandområdet ska bevaras som stigliknande leder 
där vinterunderhåll inte behövs (vintertid kan den förnyade Gamla 
Hamnvägen användas som friluftsled)
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Förbättring av Gamla Hamnvägen

39 %

24 %

18 % 18 %

32 %

34 %

21 %

13 %
12 %

27 %

40 %

21 %
22 %

15 %

18 %

45 %
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Placera Gamla Hamnvägens förbättringsförslag i ordningsföljd (1 bäst, 4 sämst) (n=385)

Päällystetty kaksisuuntainen pyöräily- ja jalankulkuväylä
Vanhanhaminantien rannan puolelle. Jalankulku ja
pyöräliikenne eroteltu toisistaan.  Yksisuuntainen
moottoriajoneuvoliikenteen ajorata.

Päällystetty kaksisuuntainen pyöräily- ja jalankulkuväylä
Vanhanhaminantien rannan puolelle. Jalankulku ja
pyöräliikenne ovat yhdistetty samalle väylälle.
Kaksisuuntainen moottoriajoneuvoliikenteen ajorata.

Erillinen korotettu jalkakäytävä rannan puolelle. Pyöräily ja
autoilu kaksisuuntaisella ajoradalla.

Päällystetty pihakatu (nopeus 20 km/h) ilman erillisiä väyliä
kävelylle, pyöräilylle tai autoilulle eli kävelijät etuasemassa
autoilijoihin nähden.

Asfalterad cykel- och gångväg i två riktningar på 
strandsidan av Gamla Hamnvägen. Fotgängar- och 
cykeltrafiken är separerade. Körbana för motorfordon 
i en riktning

Asfalterad cykel- och gångväg i två riktningar på 
strandsidan av Gamla Hamnvägen. Fotgängar- och 
cykeltrafiken kombineras på samma led. Körbana för 
motorfordon i två riktningar

Separat förhöjd trottoar på strandsidan. Cyklister och 
bilister på en körbana i två riktningar

Asfalterad gårdsgata (hastighet 20 km/h) utan separata 
körfält för fotgängare, cyklister eller bilister, det vill säga 
fotgängare har företräde framför bilister



Din GÅNGRUTT idag



Din gångrutt idag 

Din GÅNGRUTT idag



Din CYKELRUTT idag



Din cykelrutt idag

Din CYKELRUTT idag



Din GÅNGRUTT idag
Din CYKELRUTT idag



Behov av förbindelse för GÅNGNÄTET
Behov av förbindelse för CYCKELNÄTET



Behov av förbindelser för gång- och 
cykelnätet

Behov av förbindelser har påtalats speciellt f
• Pedersesplanaden
• Storgatan
• Rådhusgatan
• Kanalesplanaden-Skutnäsgatan

Behov av förbindelse för CYCKELNÄTET

Behov av förbindelse för GÅNGNÄTET



Fortsätter 
till Vasa

Fortsätter till 
Karleby



248

122

74

57
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Turvallisuuspuute (esim. turvaton risteys)

Pyörätie puuttuu

Väylän huono kunto

Valaistuspuute

Jalankulkuyhteys puuttuu

Alue/paikka, jossa tulisi rauhoittaa tai vähentää…

Esteettömyyspuute

Pyöräpysäköinti puuttuu tai on heikkolaatuinen

Väylän kapeus

Opastuspuute

Hurdana problem är det fråga om?

n=628, 
saknas, 
okänt 

Vägledningsbrist

Leden är för smal

Cykelparkering saknas eller är av dålig kvalitet

Tillgänglighetsbrist

Område/plats där biltrafiken ska lugnas eller 
minskas

Fotgängarförbindelse saknas

Belysningsbrist

Ledens dåliga skick

Cykelväg saknas

Säkerhetsbrist (t.ex. osäker korsning)

Okänt problem
Område/plats där biltrafiken ska lugnas eller minskas
Tillgänglighetsbrist
Fotgängarförbindelse saknas
Vägledningsbrist
Cykelparkering saknas eller är av dålig kvalitet
Cykelväg saknas
Säkerhetsbrist (t.ex. osäker korsning)
Belysningsbrist
Ledens dåliga skick
Leden är för smal
<all other values>

Fotgängar- eller cykeltrafikens 
problem



Gles

Tät



Okänt problem
Område/plats där biltrafiken ska lugnas eller...
Tillgänglighetsbrist
Fotgängarförbindelse saknas
Vägledningsbrist
Cykelparkering saknas eller är av dålig kvalitet
Cykelväg saknas
Säkerhetsbrist (t.ex. osäker korsning)
Belysningsbrist
Ledens dåliga skick
Leden är för smal
<all other values>

Fotgängar- eller cykeltrafikens problem



Man lyfte speciellt fram 
• korsningen mellan Rådhusgatan och 

Pedersesplanaden
• korsningen mellan Trädgårdsgatan 

och Storgatan
• korsningsområdet 

Svedenvägen/Skolgatan och 
Bottenviksvägen. 

• Skolgatan och Pedersesplanaden 

Gles

Tät



Problemområden för trafik med motorfordon

• Överlägset flest 
problemområden finns på 
centrumområdet

• Utöver centrumområdet har 
man markerat 
problematiska ställen 
speciellt längs Kållbyvägen
(1), Ejdevägen (2), 
Fogdevägen och Västerleden 
(3), Fäbodavägen (4) och 
Skutnäsgatan (5). 

1.

2.

5.

3.

4.

Problemområden för trafik med motorfordon     



Problemområden för trafik med motorfordon
Gles

Tät



Problemområde för trafik med motorfordon



Gles

Tät
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