
Enkät   för   trafik   och   miljöplan  
 

Denna   enkät   gjorde   under   november-december   månad   2019,   och   fick   ihop   över   320   svar.  
Sammanställt   här   nedan   är   de   svar   som   kom   in.  
 
 

1. Varför   skulle   du   komma   till   centrum?  
 

- För   att   handla   och   göra   inköp   till   hemmet  
- Gå   på   bio,   konsterter,   teatrar   och   tillställningar  
- Träffa   vänner   och   bekanta  
- Äta   mat   på   restaurang  
- Besöka   caféer  
- Vandra   runt   och   se   på   byggnader,   människor,   växter   m.m.  
- Uträtta   ärenden,   såsom   apotek,   frissa,   tandläkare.   Serviceärenden.  
- För   att   besöka   butiker   med   mera   praktiska   varor   såsom   biltema,   motonet   m.m.  
- Idrotts   tillställningar   och   för   att   se   på   matcher  
- Besöka   pubben   eller   nattlivet  
- Handla   på   olika   erbjudanden  
- Låna   böcker   vid   biblioteket,   besöka   utställningar   eller   lyssna   till   musik  
- Gå   på   loppis  
- Sitta   på   uteserveringar,   också   under   andra   årstider   än   sommaren  
- För   att   handla   vid   specialbutiker,   sådant   som   gör   centrum   unikt  
- Ta   del   av   allmänna   tillställningar  
- För   att   det   är   kul   att   komma   till   centrum  
- To   meet   other   people   and   get   to   know   the   city   and   its   life  
- Tulisin   ostoksille   mutta   myös   viettämään   aikaa  

 
 

2. Hur   skulle   du   ta   dig   till   centrum?  
 

- Majoritet   av   svaren   var   bil    med   kommentarer   såsom:  
Jag   vill   handla   och   kunna   transportera   varor   lätt.  
Vi   bor   längre   bort   från   centrum.  
För   att   hela   familjen   skall   kunna   komma   med.  
 
Positiva   kommentarer    om   att   man   lätt   hittar   parkering   i   centrum   och   nära   till   allt.  
Negativa   kommentarer    om   att   det   kostar   och   att   man   inte   får   parkera   på   torget.   
 

- Många   kommer   gärna   med   cykel    med   kommentarer   såsom:  
Det   är   smidigt   och   snabbt   att   cykla   till   centrum.   
Bil   på   vinter   men   föredrar   cykel   på   våren,   sommaren,   hösten.  
Till   tillställningar   med   cykel,   till   shopping   med   bil.  
 



Positiva   kommentarer    om   att   Jakobstad   är   så   litet   så   det   tar   snabbt   med   cykel.  
Negativa   kommentarer    om   att   cyklar   lätt   blir   stulna   och   det   finns   för   få   ställningar,  
samt   att   det   finns   för   få   tydliga   cykelbanor.  
 

- En   liten   del   av   svaren   var   gående    med   kommentarer   såsom:  
Vi   bor   så   nära   centrum   så   vi   kan   gå.  
Jos   menen   baarille   niin   kävelen.  
Alltid   är   relativt   nära   i   Jakobstad   så   jag   går   alltid.  
It   is   more   fun   to   walk   because   then   you   can   enjoy   the   environment.  
 
Positiva   kommentarer    om   att   man   inte   behöver   oroa   sig   om   böter   om   man   går.  
Negativa   kommentarer    om   att   gångvägarna   under   vintertid   är   täckta   med   snöhögar.  
 

- Ca   en   fjärdedel   av   svaren   var   lokaltrafik    med   kommentarer   såsom:  
Jag   kommer   alltid   med   skolbussen   in   till   centrum.   
Skulle   gärna   åka   mer   lokaltrafik   bara   det   skulle   gå   oftare.  
We   always   use   the   bus   going   to   Pännäinen.  
Jos   bussia   olisi   niin   tulisin   mielellään   sillä.   
 
 

3. Hur   skulle   centrum   se   ut?  
 

- Enklare   att   navigera   och   parkera   
- Flera   specialbutiker  
- Mera   träd   och   växtlighet  
- Mer   julbelysning   under   vintermånaderna  
- “Betongklumparna”   på   torget   borde   göras   om   eller   lagas   finare  
- Rent,   snyggt   och   välkomnande  
- Fina   terrasser,   många   företagare   satsar   på   vackra   konsturktioner   och   bekväma  

sittplatser   medans   vissa   bara   slänger   ut   fula   bänkar  
- Mera   sittgrupper   som   känns   lockande   
- Mer   parkering   utanför   Jakob   Center   längs   med   Rådhusgatan  
- Mera   färg   och   form,   såsom   konstverk,   skulpturer  
- Ett   hinderfritt   centrum,   som   handikappad   känns   det   ännu   osäkert   att   ta   sig   fram  
- Norra   delen   av   Storgatan   måste   endera   tillåta   dubbeltrafik   eller   göras   om   helt  
- Mer   satsning   på   skyltfönster  
- Kaikki   tyhjät   tilat   olisivat   täytettyjä  
- Lisää   tekemistä   lapsille  
- Siellä   olisi   erilaisia   kuutioita,   blokkeja,   jotka   toimisivat   karseenvangitsijoina   ja   samalla  

lapsille   parkour-esteinä.   Erillsaisia   kerroksia,   osassa   pystyisi   myös   istua.   
- Mera   småbyggnader   på   torget,   som   glashusen   och   inte   som   de   fula   gröna   stugorna  
- More   signs   on   where   to   go  
- More   interesting   places   to   visit,   like   sightseeing  
- Kaupat   olisivat   auki   silloin   kun   ihmiset   ovat   liikkeellä,   nyt   moni   kaupat   ovat   kiinni  

iltaisin   milloin   monilla   olisi   enemmän   aikaa   käydä   ostoksilla  
 



4. Finns   det   något   speciellt   du   skulle   lägga   märke   till   i   centrum?  
 

- Fin   arkitektur   och   fina   färger  
- Alla   fantastiskaplanteringar  
- Flera   småaffärer   som   gör   centrum   unikt  
- Utescen   för   musikaliska   talanger  
- Satsat   på   endera   gågatan   eller   torget,   nu   just   fylls   inte   båda   samtidigt   förutom   under  

Jakobs   Dagarna  
- Mer   historia   borde   framkomma   i   form   av   bilder/skulpturer,   ex   Jakobstads   vapen  
- Mer   växtlighet   till   gågatan,   vart   försvann   resten   av   träden   utanför   Jakob   Center?  
- The   marketplace   is   too   big   and   have   too   much   empty   space.   Make   room   and   place  

for   more   caravans   like   the   one   that   is   there  
- Uusi   tietotaulu   mistä   taa   infoa   tapahtumista   ja   kaupungista.   Ilman   infoa   ei   saa  

kävijöitä  
-  

 
5. Vem   skulle   du   umgås   med   i   centrum?  

 
- Vänner  
- Familj  
- Lokala   företagare  
- Spendera   tid   för   mig   själv  
- Työkavereitteni   kanssa  
- With   my   wife   and   kids  
- Get   to   know   new   people  

 
 

6. Vad   i   vårt   centrum   skulle   du   berätta   om   eller   visa   för   dina   bekanta?  
 

- Vår   historia   och   arkitektur   som   syns   i   stadsbilden  
- Variationen   av   alla   affärer  
- Specialaffärerna  
- Koulupuisto   ja   Aspegrenin   puutarhaa  
- Campus   Allegro   ja   Raatihuonetta  
- Skata   och   Strengbergs  
- Hjärtat   i   centrum,   men   var   är   det   egentligen?  
- I   would   take   them   to   eat   at   all   restaurants  
- En   saluhall   om   vi   sku   ha   en   sådan  
- Kirkot   ja   museot   kiinnostaa  
- Nothing   during   the   winter   time,   maybe   the   gardens   during   summer  
- Det   som   folk   vet   om,   exempelvis   Korv   Görans   och   Friends   &   brgs  
- Ett   torg   där   det   finns   aktiviteter,   skulpturer,   bänkar   och   grönska  
- After   Eight   och   Skorpan,   mysiga   innergårdsmiljöer  
- I   would   walk   around   and   show   my   friends   how   close   everything   is   and   all   the   nice  

buildings   in   Skata  
- Joulun   aikana   käveltiin   katsomassa   joulukoristeita   ja   myös   näyteikkunoita  



7. Har   du   egna   tankar   om   centrum   som   du   skulle   lyfta   fram?  
 

- Rådhusgatan   borde   vara   dubbelriktad  
- Gratis   korttidsparkeringar  
- Utescen   till   torget  
- Mera   konst   och   musik   på   allmänna   platser  
- Ge   företagare,   föreningar   och   privatpersoner   chans   att   fylla   de   tomma   lokalerna  
- Fixa   upp   centralplanen   så   vi   kan   ha   fler   tillställningar  
- Lisää   suomenkieltä   käyttöön   kaupoissa,   ravintolassa   ja   myös   arkipäivässä  
- Sluta   kopiera   sydeuropeiska   städer   och   anpassa   vårt   centrum   till   vårt   klimat  
- Bra   att   vi   invånare   får   säga   vår   åsikt  
- Stadens   service   borde   ha   mer   öppet,   som   biblioteket,   muséet,   turistinfon   m.m.  
- Antakaa   lisää   mahdollisuuksia   yrittäjille  
- Säsongsbetonade   evenemang,   gillar   jul   på   södermalm  
- Toripaviljongeissa   oli   potentiaalia,   lisää   elämää   torille  
- More   music   and   art  
- Kahvilat   ja   kaupat   voisivat   pitää   auki   pidempään  
- Pieni   leikkipuisto   keskustaan  
- Gör   något   åt   Maria   Malm,   lämna   inte   det   tomt   nu   länge   till  
- Fungerande   kollektivtrafik   från   grannkommunerna,   det   sku   göra   så   att   vi   på   riktigt  

minskar   biltrafiken  
 
 


