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1990-TALETS GENERALPLAN 
FÖR JAKOBSTAD 

Ett arbetsredskap 

att tänka framåt. Planer skall göra arbetet bättre, 
tvinga oss att jämföra behov med resurser. Sätta 
åtgärder och tillgångar i rätt förhållande till varandra. 

Ej en boja 

Planerna skall hjälpa, ej stjälpa. De skall underlätta 
arbetet, ej försvåra. Planer skall leva, kontinuerligt 
förändras och anpassas till yttre ändringar, nya 
behov och nya kunskaper. Samtidigt ändå utgöra en 
stabil grund för framåtriktat arbete. En paradox i sig. 

Ständigt pågående 

Själva planerandet stimulerar, tvingar, sporrar. 
Skapandet sker under planeringsarbetet. När planen 
är färdig får den ej stelna. En ny plan påbörjas så 
fort den första är färdig. Endast så hålls planen vid 
liv och planerarna vakna. 

Generalplan 

är en bland många planer; den lyder under dessa 
samma lagar. Eftersom den har viss verkan, som 
norm för enheternas arbete, eller som fastställd 
rättsverkan, bör planen föras till fullmäktige. Därefter 
fortsätter planeringsarbetet, även då förslaget blivit 
godkänt. 

Vid början av 1993 hade endast 97 av landets 455 
kommuner en hela kommunen omfattande 
generalplan. Långt över 1000 delgeneralplaner har 
godkänts i fullmäktige och ca 500 är under arbete. 

Dock hade vid början av 1993 endast 135 fastställts 
och 34 var under arbete. 

Varför? Mången delgeneralplan synes ha kommit till 
endast av nödtvång; fastställande myndighet har 
krävt en översiktlig delgeneralplan innan man 
accepterat en stadsplan. 

TIiiskyndare har inte varit ett på lokal nivå känt 
behov. Följdriktigt måste vi fråga oss om begreppet 
generalplan borde granskas. Innehållet bör mera 
förankras i det lokala behovet. 

Rättesnöre 

Generalplanen skall, enligt lagen, utgöra grund för 
detaljplan och vara rättesnöre för mark 
användningen i hela stadens område. Definitionen 
verkar bra. 

Själva arbetet 

Den som leder planering och de som deltar är 
tvungna att på ett helt annat sätt fördjupa sig i sin 
kommuns problem och söka alternativ och 
lösningar. Man kan, och bör, engagera samtliga 
stadens förvaltningsenheter, liksom förtroende 
valda, i arbetet och kan därigenom inspirera alla till 
nytänkande och skapande arbete. Redan detta är 
ett tillräckligt motiv för envar kommun att inleda 
arbetet med en generalplan. 

Större område 

En annan iakttagelse är att en enskild kommuns 
område visar sig vara för snävt. Flera kommuner, ett 
influensområde, borde göra en gemensam 
generalplan. 

Behov över gränser 

Att generalplanen skall täcka kommunens hela 
område är bara ena sidan av saken. Den andra 
sidan är att alla de behov den egna befolkningen har 
borde kunna beaktas i planen. Likaså måste en 
centralort, även en mindre sådan, i sin generalplan 
beakta även den kringliggande befolkningens 
behov. 

Mångfaldiga behov 

Applicerat på Jakobstad betyder detta å ena sidan 
att generalplanen borde anvisa de fysiska 
utrymmen, områden, som behövs för den mångfald 
av verksamheter som stadens befolkning behöver 
eller åstundar på sikt. 

Tjänar hela nejden 

Å andra sidan betyder detta, att de funktioner som 
skall få utrymme i staden också betjänar 
grannkommunernas befolkning. I och för sig 
behöver detta inte vara omöjligt eller svårt, förutsatt 
att stadens område är tillräckligt stort och att här 
finns för alla dessa varierande behov tjänliga 
områden. Nu är det dock så, att Jakobstad med sina 
knappa 90 km2 är länets näst minsta kommun och 
har få medtävlare norrom Tammerfors. 

Svårighet 

Här finner vi den konkreta svårigheten. Stadens 
geografiska område räcker helt enkelt inte till. Vi 
kan, behjälpligt, placera de direkta urbana 
funktionerna. Behoven som berör rekreation och 
friluftsliv kräver stora arealer. Travsport, motorsport, 
skjutbanor, och dylikt har sina speciella krav. 
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Grannarna med 

Utrymmet räcker inte till. Centralortens generalplan 
måste kunna gå över kommungränsen. Hela 
närregionen måste med. Detta kan inte staden göra 
ensam. Grannkommunerna måste aktivt med. 

Nytt Innehåll 

Det är svårt att skapa en fysisk plan utan att ha en 
funktionsplan. Lagstiftaren måste ge generalplanen 
ett nytt innehåll. Endast när vi har planerat vår 
verksamhet kan vi mäta och bedöma de fysiska 
placeringarna. Planeringen måste i princip skaka av 
sig bojan av begreppet "fysisk planering" (kaavoitus) 
och få mera betoning av ''funktionsplanering" 
(suunnittelu) 

Nu har vi 1995 

Vi började 1988. Tesen om att själva arbetet är det 
viktigaste har givits möjlighet att förverkligas. De 
som engagerat sig har även i realiteten deltagit 
aktivt och inspirerat. 

Alltför få 

har ändå varit med. Möjligheten att få information, att 
diskutera och att ge förslag har erbjudits. Alltför få 
har utnyttjat · möjligheten. I kommande 
planeringsarbete måste vi finna nya vägar att 
inspirera till aktivt och kontinuerligt skapande 
deltagande. 

Arbetsgruppen 

som tillsattes 1988 har haft en anspråkslös roll. 
Tekniska verkets planläggningsavdelning har haft 
hand om arbetet och satt sin prägel på produkten. 

Ett digert material 

har samlats under de många åren av planering. Allt 
kan inte tas med i en överskådlig framställning. 
Balansen mellan kartan, som visar lokaliseringarna 
och åskådliggör helheten, och texten, som berättar 
varför, rubbas om texten sväller ut. 

Samhällsfilosofin 

är en del av underlaget. Roger Wingren har ägnat 
filosofin mycken tid och gedigen forskning. Hur skall 
slutresultatet göras tydligt och gripbart om detta 
underlag ej presenteras. 

En uppdelning 

blev svaret. Föreliggande del utgör textdelen till 
generalplanen i oförkortad form. En koncentrerad 
och förkortad version, sammandraget, med uppgift 
att tjäna som beslutsunderlag presenteras separat. 

Helheten 

är arbetsgruppens gemensamma produkt och 
läsarna har knappast någon svårighet att skilja 
mellan de kollegialt fastslagna linjerna och de 
personliga formuleringarna. 

Annorlunda och särartad 

kan vara det kännetecknande för nu föreliggande 
förslag. Det må även tjäna som upptakt till 
diskussion och aktivt engagemang inför fortsatt 
planeringsarbete. Generalplanen är starkt urban. 
Helt naturligt då stadens område är snävt och 
befolkningen starkt koncentrerad. 

Nästa plan 

må uppgöras som ett gemensamt projekt för hela 
bygden och med statens järnvägar, vägverket, 
sjöfartsverket, lantbruksnäringsbyrån, miljödistriktet 
och övriga vederbörande myndigheter som aktivt 
medverkande parter. 

Jag föreslår 

att stadstyrelsen omedelbart startar arbetet på en ny 
generalplan, men nu gemensam för hela bygden 
och med alla med redan från början. 

Bror Hagström 
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VAD ÄR EN GENERALPLAN 

LAGSTIFTNINGEN 

Byggnadslagens 28 § 1 mom. stipulerar: 
"Till grund för en detaljerad planläggning samt 
för planeringen av byggandet och markdispo 
sitionen i övrigt skall i stad uppgöras en gene 
ralplan, som angiver huvuddragen av markens 
nyttjande för olika ändam/JI; s/Jsom: 

1) för boende; 
2) för näringsverksamhet, s!Jsom industri, 

handel och setvcevetksemnet samt lant 
och skogshush/Jllning; 

3) för rekreation; samt 
4) för trafik, vattenförsörjning och andra all 

männa behov. # 

Byggnadsförordningen reglerar behandlingen 
av planen. Den generalplan som nu är före 
liggande är en plan av 2. graden, vilket betyder 
att den inte skall fastställas. I ByggF §§ 27-30 
avkrävs följande förfarande: 

samråd med regionplaneförbund och 
grannkommuner 
framläggning till påseende under 30 
dagars tid 
anmärkningar mot förslaget skall fram 
ställas skriftligen hos stadsstyrelsen 
utlåtande från 
- regionplaneförbundet 
- grannkommunerna 
- byggnadsnämnden 
- miljövårdsnämnden 

- andra myndigheter och samman- 
slutningar såsom handelskammare, 
kommunalförbund, köpmannaförening, 
centrumförening, samfälligheter etc. 
- fullmäktiges beslut om godkännande 
- länsstyrelsen till kännedom 

PLANENS SYFTE 

är att ge form, dvs. redskap åt stadsbornas 
strävanden att förverkliga innehållet i bygg 
nadslagens portalparagraf: 

"Områden skall planläggas eller nyttjandet 
annars planeras enligt denna lag så att en bär 
kraftig utveckling av naturresurserna och miljön 
stöds." 

GENERALPLANENS DELAR 

Denna generalplan för staden Jakobstad är 
uppbyggd av två särskilda men intimt 
sammanfogade delar, vilka tillsammans utgör 
underlag för beslutsprocessen: 
1 ) generalplanekartan jämte bestämmelser 
2) generalplaneprocessen, rapport 1997, 
sammandrag, 

Under generalplaneprocessen har därutöver 
utarbetats ett dokument benämnt 
"generalplaneprocessen, rapport 1997", där en 
breddad och fördjupad diskussion försöker 
placera in stadsplaneringen i sitt stads- och 
livssammanhang 

PLANERINGSLÄGET I STADEN 

GENERALPLANER 

Föreliggande plan är den första generalplanen 
för hela staden. Tidigare har uppgjorts del 
generalplaner för: 

Grannabba, Fiskars,Killingholmen, Rosas 
holmen 22.8.1983 
Fäboda 27.6.1988 
Pirilö 3.8.1992 

STADSPLANER 
Planeringssituationen 1.1 .1995. 
Den stadsplanerade arealen var: 

1.1.1975 
1.1.1985 
1.1.1995 

798,0 ha 
1756,2 ha 
2044,0 ha 

STRANDPLANER 
Sammanlagt 88.5 ha. 

BYGGNADSORDNING 
Stadens byggnadsordning förnyades år 1991. 

PLANERINGSSKEDEN 

Programmeringen utarbetades genom grupp 
arbete hösten 1989. 
Själva arbetet inleddes våren 1990 genom brett 
upplagda •workshops• där konsulten i samar 
bete med företrädare för förvaltningen (tjänste 
män och förtroendevalda) bestämde förutsätt 
ningar och mål för arbetet. 
Under arbetets gång har samråd förts med: 
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6 

regionplaneförbundet 
vägverket 
länsstyrelsen 
grannkommunerna 
handelskammaren 
markägare. 

I oktober 1991 gjordes av arbetet ett tvärsnitt 
som lades till grund för de fortsatta samtalen. 
Sommaren 1993 fördes med miljöministeriet 
samtal om generalplanebestämmelserna. 
I mars 1994 var förslaget till generalplan klar. 
Vårvintern 1994 behandlade ledningsgruppen 
förslaget. Hösten 1994 och vårvintern 1995 
bearbetades planen och reviderades i enlighet 
med de synpunkter som framkom 
ledningsgruppens behandling, varefter 
förslagets överlämnades till stadsstyrelsen. 
Sommaren 1996 sände stadsstyrelsen 
förslaget på remiss till förvaltningsenheterna 
och andra intressenter. 
Vårvintern 1997 behandlades de synpunkter 
som framkommit under remissrundan, varefter 
ledningsgruppen i början av april överlämnade 
planen till stadstyrelsen. 
Stadsstyrelsen framlade förslaget till 
generalplan allmänheten till påseende under 
tiden 19.5.1997till 17.6.1997. 

Västra Finlands miljöcentral sammankallade 
den 17.6.1997 representanter för de statliga 
verken och grannkommunerna till ett samråd 
kring generalplanen. 

Ankomna anmärkningar behandlades under 
sommaren 97. 

George Tooker: Farewe/1 
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Det står ett hus vid torget 
Det finns ett rum i huset 

Det står ett bord i rummet 
Det finns en frukt i korgen 
Det bor en mask i frukten 
Det finns ett liv i masken 

Finns det ett mål i livet 

Alf Henriksson 

STADSBYGGANDE I KÄRLEK, HOPP OCH TRO 
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HAR SAMHÄLLET FÖRLORAT 
SITT IMMUNFÖRSVAR 
Den kris vi befinner oss i är inte i sin djupaste 
dimension ekonomisk. Därför kan den inte 
angripas enbart med ekonomiska metoder och 
medel. 

Staden är huvudbäraren av civilisationens alla 
form- och värdesystem. Världens kulturella och 
sociala utveckling är intimt förbunden med 
stadsutvecklingen, med urbaniseringen. Värl 
den med sin mångfald finns i Jakobstad och 
Jakobstad med sin speciella form av mångfald 
finns i världen. 

Krisen är inte enbart ekonomisk. Vi måste 
därför lära oss se att det inte räcker med att 
blanda bark i brödet. Vad är då staden? 
Produkt? Konstverk? 

KONSlVERKET STADEN ÄR 
LEVANDE ORGANISM 

Staden är ingen maskin för produktion av lycka, 
säkerhet och välstånd. Den är levande 
organism, en tät massa av förmänskligad 
substans i växelverkan med Moder Jord. 
Organism är förveckling, en livsprocess 
rörelse mot ständigt rikare former. 

Helt klart är därför att de rationella plane 
ringsmetoder som vi omhuldat och förfinat 
sedan renässansens dagar måste ge plats för 
ett tänkande som samverkar med jordens 
organiska processer: de biologiska och de 
sociala, med livsprocesserna. 

Livets utveckling, planeten jordens framtid vilar i 
människans händer och hon avgör dess öde 
genom det sätt på vilket hon bygger sina 
städer. All utveckling förutsätter kreativa, 
nydanande individer. Individens utveckling är 
möjlig endast i människogemenskapen. Frågan 
för oss i Jakobstad gäller därför om vi lyckas 
skapa en kreativ gemenskap med fria individer 
vilka just i gemenskapen har möjlighet att odla 
det bästa inom sig och utvecklas till person 
ligheter med stabil samhörighetskänsla och 
stark identitet. 

··•· :: . 
• • • t •. , .. :ftf~; 

Staden är en tät massa av förmänskligad substans; staden 
är en levande organism. 

Det finns ingen andlig utveckling som inte är 
beroende av materiella förutsättningar. Stadsliv 
kräver stadsbyggande. Ett högre stadsliv är 
beroende av ett förfinat stadsbygge. 

VÅR VERKLIGHETS 
FÖRESTÄLLNING 

Världen är just sådan som vi föreställer oss att 
den är. Våra föreställningar styr vårt handlande. 
Det djupt tragiska är att vårt handlande nu i 
alltför hög grad styrs av vanföreställningar. 

Vår uppfattning av verkligheten vilar på den 
världsbild som utformades på 1500-1700- 
talen. Till väsentliga delar bygger den på 
Descartes' filosofi och på de lagar Newton 
utvecklade för mekaniken, enligt vilka tingen 

Vårt handlande styrs i allt för hög grad av vaneföreställningar 
(Paul Cadmus: Architekt) 
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kan tolkas isolerade och atomiserade. Det är så 
vi har byggt Jakobstad utan att veta att det vi 
gjort inte blott varit en produktion och en 
reproduktion av ting utan också ett skapande 
och ett omskapande av oss själva som individer 
och som grupp, som jakobstadsbor. 

VÅR TID HAR KALLATS DEN 
MODERNA TIDEN 

Det moderna kännetecknas av andlös fart, 
vibrerande energi och drastiska förändringar 
men samtidigt av ett starkt tillplattat perspektiv 
utan djup, en förenklad, banaliserad skaparkraft 
och tafatta försök till helhetssyn och ansvar. 
Framför allt kännetecknas den av förlust, 
förvirring och förlamning. 

FÖRLUSTEN 
Förlusten av allt vi har 

Vi har förlorat det urbana, 
konsten att bygga städer och konsten att leva i 
dem. Den fortgående industrialiseringen, ett 
stegrat servicebehov, den statliga bostadspoli 
tiken med starka agrara drag och framför allt 
bilismen har sprängt stadens morfologi 
(formspråk) och därmed skadat stadslivet. Så 
har samlevnadens mekaniska former 
genomträngt och upplöst de organiska. 

Vi har förlorat landsbygden 
Olikheterna (mellan stad och landsbygd), roll 
fördelningen och motsättningarna har reduce 
rats till en tomtpolitisk kamp om skatte 
betalarna. 

Vi har förlorat naturen 
Jorden är inte längre "Moder Jord", en sensibel 
levande organism som kan skadas, såras; den 
har blivit ett objekt för spekulation och exploa 
tering. 

Förlusten av allt vi känner till 

Vi har förlorat visheten 
Följden av det atomistiska tänkandet är att en 
klyfta har öppnat sig mellan det som vi kallar 
vishet och det som vi gett namnet kunskap. Vi 
vet mycket men besitter inte förmågan att 
använda kunskapen på ett adekvat sätt. Vi är 
värdeinvalider som drunknar i purt vetande och 
resonerande. 

Förlusten av allt vi är 

Vi har förlorat oss själva 
Spänningen mellan individualismen och kol 
lektivismen är så förlamande laddad därför att 
det som finns i rummet mellan de två 
riktningarna, det väsensfyllda "vi" inte får livs 
rum. Det samhällsbyggande sociala kapitalet 
fryses ned, förmågan att skapa barnet inom 
oss, leken tynar bort. 

Människan är zoon politikon (sällskapsdjuret), 
som endast kan förverkliga sig själv i och 
genom gemenskapen. J en verklig gemenskap 
löper hon aldrig risk att förlora sina konturer och 
blandas. Tvärtom, hon betonar djupet och det 
unika i sin egen person. Ju mer människorna 
blir detta väsenfyllda vi desto mer finner de sig 
själva. 

Förlusten!(George Tooker: Waiting Room Il) 
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Förlusten av det sammanbindande (religio) 

Vi har förlorat det egendomliga kittet som så 
vitalt fogar samman livet. 
Man kan förstå ett samhälle endast om man 
också känner dess religiösa förhållande och 
attityder. 

Vad är religion? 
Varje religion har sitt ursprung i en särskild 
uppenbarelse, då människan kommer i 
beröring med en energi som i och omkring 
henne hela tiden känns nära. Denna energi 
(den oändliga livskraften) uppenbaras för 
henne som skaparvilja uppfylld av mörka 
smärtsamma gåtor och detta sker när hon 
söker samverkan mellan kultur och natur men 
också i hennes förhållanden till andra 
människor. Här ställer hon de eviga frågorna 
om varat: var, varifrån, vart. Vem är jag? Här 
finner hon sig själv och gemenskapen. Religion 
kan uppfattas som en konstruktion med 
förmåga att tygla och ge riktning åt det som i 
världen och i människan själv kommer emot 
henne så ohämmat och så vildvuxet. 

Religion betyder egentligen "att binda starkt" 
(religio), människan binds vid det sant 
mänskliga. Äkta religion försöker därför inte 
förklara världen utan strävar efter att utrusta 
människan så att hon kan leva av mysteriet i 
världen. 

Kännetecknande för den judiskt-kristna tradi 
tionen, och det som samtidigt skiljer den från 
alla andra religionsformer, är att livet inte 
uppfattas som cykliskt. Det är en väg, en 
process som människan bär ansvaret för. 

FÖRVIRRINGEN 

Det atomistiska tänkesättet har spjälkt upp 
samhället i dess minsta beståndsdelar utan att 
kunna sammanfoga delarna på nytt till en 
begriplig helhet. Fragmenteringen har inte 
skapat förståelse för tillvarons hemligheter, i 
stället har den gett splittring och oreda. Det 
högteknologiserade och byråkratiskt centra 
liserade samhället håller oss fångna i våra egna 
positioner och gör oss till slavar under sken 
bildernas herravälde. Vi lever i illusioner, vi 
bedrar oss själva och tillsammans bedrar vi 
varandra. 

Personlighetsdanande gemenskap finns endast där det finns 
vitalitet i sammanhangen. 
(George Tooker: Landscape with figures) 

Illusionerna 
Illusionen om v.1r odödlighet 
Vår tid överbetonar ungdom, skönhet och hälsa 
och får oss att glömma att framtidens viktigaste 
innehåll är döden. Döden ger nuet dess 
karaktär och om vi lever ett autentiskt liv medför 
det att vår livsuppfattning blir riktig. 

Illusionen om att v.1rt liv tillhör oss själva 
Finländaren, österbottningen, jakobstadsbon är 
inte annorlunda än människan i övrigt och 
människan vinner tillfredsställelse endast 
genom att vara inordnad ett stort 
sammanhang. 

Hennes själsförmögenhet kan befrias och 
utvecklas endast i gemenskapen. Äkta gemen 
skap är en förbundenhet som uppstått i växt 
och som hålls samman av gemensam egen 
dom, gemensamma seder, gemensam värde 
ringar. 

Personlighetsdanande gemenskap finns endast 
där det finns en· vitalitet i sammanhangen 
mellan det rumsliga, funktionella, det psykiska 
och det andliga i en orts- och arbetsgemen 
skap. 

Illusionen om välfärdssamhället 
Det djupt tragiska i vår situation just nu är att vi 
tror att det är makthavarnas sak att ombesörja 
vårt välbefinnande. Denna illusion fryser ned 
det sociala kapitalet, den fråntar människan 
ansvaret för det liv hon har att leva. 

Självbedrägeriet 

Självbedrägeriet har sin grund i vår värdeinva 
liditet, i våra oförlösta kunskaper. Ju mer vi ökar 
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kunskaperna på bekostnad av värderingsför 
mågan, desto mer blir vi beroende av informa 
tionssamhället. Autonoma kunskaper ger oss 
föreställningar om att var och en av oss egent 
ligen är i stånd till nära nog vad som helst. Re 
sultatet är ett skådespelarsamhälle där vi 
alltmer åskådande och allt mindre skapande 
försöker anpassa oss till tidens åsikter och 
trender. 

Objekt och subjekt, miljön och vi själva, blandas 
och förvandlas i igenkännandets handling. 
Ibland ryser vi till och känner igen oss i 
meningslösheten, falskheten, tomheten. 

Maskopin 

När en flock människor blundar för verkligheten 
och för tidens behov och tillsammans renodlar 
självbedrägeriet, uppstår en sorglig men också 
mycket farligt situation; blinda leder blinda, 
sjuka sköter sjuka och de starka härskar över 
de svaga. 

Den sociala, politiska och ekonomiska situatio 
nen i vårt land håller på att öppna portarna för 
extrema rörelser av olika slag 

FÖRLAMNINGEN 

Civilisationen har medfört en förgiftning av natur 
och kultur, av kropp och själ. Giftet verkar 
förlamande och leder till liknöjdhet och 
meningslöshet. I själva verket är likgiltigheten 
en av de mäktigaste krafterna i historien. Våra 
själsförmögenheter, de andliga resurserna och 
det sociala kapitalet är neddrogade av 
konsumtion, byråkrati och melankolisk nostalgi. 

Konsumtionen, konsumismen .... 

får oss att förväxla lycka med välstånd. Hela 
världen blir för många en enda stor 
supermarket, där man kan byta bort och byta 
till, köpa och sälja. Varor, miljöer, konst, 
människor. Vi förblindas, drabbas av dövhet 
och våra händer berövas sin skaparförmåga. 

Byråkratin .... 

i samhället har utkristalliserats till auktoritära 
ekonomiska, sociala och politiska strukturer 
baserade på makt och kontroll. Den ideala 
tjänstemannen är stilla och tyst, rik på kunskap, 
lydig och utan egna initiativ. 

Grunden för framtidstro är verklig produktivitet 
och därmed glädje i arbetet. Man måste tro på 
vad man gör. Sedan gör man vad man tror på. 
Att leva av tro är att producera, att gärna 
arbeta, att verka. Tron är tron på den egna 
förmågan, tron på andras möjlighet, tron på 
mänskligheten, på livet, på den ande som 
drömmer och verkar i oss och som är större än 
våra tankar. 

Melankolisk nostalgi ... 

mumifierar livet. När vi renodlar ett antikvariskt 
tänkesätt och reducerar det till kunskaper utan 
verkan i liv och handling blir resultatet inte ens 
värdekonserverande, det leder till döden i livet. 

Historien får därför 
endast begagnas i 
livets tjänst som en 
kraftig näring. En 
dast så kan Jakob 
stad växa ut ur sig 
själv, ombilda förflu 
tet, ersätta förlorat 
och ur sig själv re 
generera förstörda 
former. 

Att säga att människan ,r fri 
är att säga att hon har 
ansvar för vad hon gör. Det 
är ocksd att säga att hon 
har mö/Hghet att leva 
kreativt. 

(Georgs Tooker: 
Govemment Bureau) 

GENERALPLANEPROCESSEN1997 STADSBYGGANDE I KÄRLEK, HOPP OCH TRO 



12 

Det som gäller är återförenande med det 
förflutna, ett återinträde in i traditionerna, men i 
tradition som har transformerats. 

HAR DÅ SAMHÄLLET FÖRLORAT 
SITT IMMUNFÖRSVAR? 

Frågan måste besvaras med ett ja. Resultatet 
syns i vårt stadsbyggande och i de personliga 
tragedier som hör samman med det 
atomiserade och automatiserade välfärds 
samhället; i ett ökat psykiskt illamående, 
alkoholism, drogmissbruk, skadegörelse, själv 
mord. Människan har förlorat sin själ, hon är 
splittrad, desintegrerad och rotlös i ett samhälle 
som befinner sig i en återvändsgränd, ett 
tillstånd som saknar utvecklingsmöjligheter. 

Nu ifr det äver. Nej, 
vi har Inte drömt det. 
VI sttJr verkligen här, 
nedanför scenen 
med röda ansikten 
och utan app/A.der. 
(Shakespeare) 

(George Tooker: 
Comice) 

Tidens sjukdom helas endast genom förändring 
av människornas sätt att leva och 
människornas sätt att leva förändras endast 
genom att de fysiska strukturerna förändras. 
Sist och slutligen är dock allt beroende av om vi 
finner vägen tillbaka till livskällorna. 

I KRISEN 

Vi lever i en situation där de vetenskapliga 
landvinningarna underlättat livet på alla plan 
samtidigt som de hotar förstöra det. Det är 
ingen självklarhet att den mänskliga kulturen 
har en fortsättning. Vi står inför en civilisations 
förstörelse som till och med hotar att ödelägga 
den naturens ordning som allt liv är beroende 
av. 

EN NYVÄRLDSBILD 
Om det är så att världen är sådan som vi före 
ställer oss att den är och att det är våra 
föreställningar som styr vårt handlande, dvs. att 
den materiella världens grundstruktur ytterst 
bestäms av hur vi ser på denna värld, med 
andra ord: att den situation vi befinner oss i är 
ett resultat av vår verklighetsuppfattning, då 
måste vi först granska sanningshalten i vår 
världsbild. Vi kan inte ändra förhållandena 
förrän vi förnyat våra tankar. 

Redan i början av detta sekel frammanade 
konstnärer och vetenskapsmän bilder av 
verkligheten som gett oss möjlighet att se på 
världsalltet, världen och oss själva på ett helt 
nytt sätt. Universum är ingen maskin. Världen 
är inte färdigskapad. En djup alstrande ordning 
är gemensamt för allt liv och även för den 
livslösa materien. Allt sammanhänger med allt 
och allting; världen är en helhet av relationer 
och människan en omistlig del av denna helhet. 
Hon kan därför inte förhålla sig objektivt till det 
hon iakttar, hon är alltid delaktig i det iakttagna 
systemet. En enskild människa kan inte 
betraktas utanför mänskligheten, mänsklig 
heten inte utanför livet och livet inte utanför 
universum. Människan är en del av livet, hon är 
till och med den mest karaktäristiska, den mest 
centrala delen av livet. 

EN GENERATIV ORDNING 

En kraft som finns I och bortom alla ting 

Skapelsen fortgår och i denna förveckling intar 
medvetandet en allt större plats och därmed 
också människan. Medvetandet är ett väsentligt 
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drag av det dynamiska fenomen ur vilket alla 
universums former har sitt utflöde, men med 
vetandet är inte livskällan själv. Annorlunda 
uttryckt: materia och medvetande är ömsesidigt 
beroende av varandra och relaterade till 
varandra men de är inte orsaksbundna. De är 
projektioner av en högre verklighet som vare 
sig är medvetande eller materia, dock så att 
medvetandet är närmare besläktat med denna 
högre verklighet, denna skapande ordning, än 
med materien. 

Fenomenet människan 

Människan är det kvalitativa språnget i livspro 
cessen, diskontinuiteten i kontinuiteten. Hon är 
en zoologisk varelse med alla karaktäristiska 
som djuren uppvisar. Samtidigt är hon 
någonting helt annorlunda. Varje drift 
förvandlas när den kommer i beröring med 
medvetandet; genom nya möjligheter, fägringar 
och fruktbarheter väljer de andra vägar, i viss 
mån likadana men dock någonting helt annat. 

I och med människan ikläder sig jorden en ny 
dräkt, tankeskiktet eller noosfären. Man kunde 
säga att jorden finner sin själ. 

Människans roll i skapelseprocessen är därför 
avgörande. Trots att det finns någon form av 
psykiskt skikt i allt är det endast människan 
som inte bara känner utan känner sig själv, inte 
bara vet utan vet att hon vet. Hos henne har 
medvetandet en kosmisk uttänjning och just 
därför en aura av obegränsad rumslig och tids 
mässig kontinuitet. Man kan säga att ju mer en 
människa blir människa desto starkare blir 
hennes medvetande om att hon rör sig mot 
något gränslöst och oförstörbart nytt. 

Framtidens viktigaste r!Jvara är människans skapande 
förm!Jga. 
(George Tooker: Watchers) 

Med tanke på livets kontinuitet är därför 
människan oersättlig. Hennes energi och 
färdigheter utgör en resurs som är ständigt 
förnybar. Framtidens viktigaste råvara är därför 
människans skapande förmåga. 

Vi måste inse att vi som mänsklighet är den 
enda och den absoluta parametern för livets 
utveckling. Vi är inte enbart spelare i ett kortspel 
utan även spelkort och insats. Ifall vi lämnar 
spelbordet upphör allt. Vi är samtidigt både 
subjekt och objekt i livs- och samfunds 
processen. 

Utvecklingens lagar 

Grundprincip är relationen. 
Varje element i kosmos är i ordets verkliga 
betydelse ihopfogad av alla andra. Världen är 
en komplicerad väv av händelser i vilka 
samband av olika slag växelvis ordnar sig, 
lagras över varandra eller kombineras och 
sålunda bestämmer helhetens betydelse. Där 
finns också kaos som utmanar tanken. 

Allt liv finns i relationen; utanför relationen finns 
inget liv. Relationens innebörd är ömsesidighet. 

Grundprincipen genomtränger följande prin 
ciper: 

1. principen: 
En djup generativ ordning är gemensam 
för allt liv och även för den livlösa 
materien. 

2. principen: 
Materien underlyder i sin utveckling lagen 
om en tilltagande sammanflätning. 
Materien är livets förutsättning. Livet 
uppkommer som ett resultat av materiell 
komplexitet. 

3. principen: 
Livet utvecklas i riktning mot ett högre 
medvetande eller en högre andlig energi. I 
motsats till den avtagande fysiska energin 
växer den andliga. 

4. principen: 
Livets utveckling, utvecklingen mot ett 
högre medvetande underlyder lagen om 
komplexitet och medvetande. Ett högre 
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medvetande motsvarar alltid en rikare och 
bättre sammansatt materiell uppbyggnad. 
Hög andlig energi (medvetandecentrering) 
och materiell komplexitet är endast två 
sidor eller sammanhängande delar av en 
och samma företeelse: livsutvecklingen. 

5. principen: 
Livets utveckling sker genom polyfoni, det 
mångstämmiga: genom det lilla och 
mångfalden. 

6. principerr. 
Livet utvecklas endast i täta massor. 
Endast så kan det utöka de för sina 
beröringsförsök så nödvändiga kontak 
terna och uppstapla sina mångfaldiga 
rikedomar. 

Det finns således för livet en riktning och en 
utvecklingslinje, utvecklingen mot ett högre 
medvetande. Denna utveckling kan hejdas och 
linjen brytas genom en alltför stark 
differentiering. Iakttagelser från naturen visar 
oss att specialisering förlamar och över 
specialisering dödar. Medvetandet "flyter ut" för 
att med tiden stelna i 

förhållningssätt som ständigt preciseras 
och försvinner in i själva kroppen 
anpassningen av organ och beteenden 
inrättningar som reglerar sammanhangen 
som en levande maskin. 

L/vsutvecklingen bestäms av för/JA/landet mellan materiel, 
komplexitet och medvetande. 
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SKULDEN 

Eftersom allt sammanhänger med allt står varje 
enskild människa i ett reellt förhållande till allt 
och alla. Summan av dessa relationer är 
hennes liv i världen. Hon kan bejaka en 
relation, negligera den eller kränka den. 
Kvaliteten i hennes liv bestäms av hennes 
förmåga att bejaka, dvs. av förmågan att träda 
in i relationerna och i fullheten av dessa. 

Kränker hon någon av dem, uppstår skuld och 
liksom kränkningen var verklig, så är skulden 
verklig. 

Det hon inom sig upplever handlar om faktisk 
kunskap om verkligheten, hur mycket hon än 
försöker dölja den eller förneka den. 

För människan är det avgörande hur hon 
förhåller sig till den känsla av äkta skuld som 
inom henne påkallar hennes uppmärksamhet. 
Förnekar hon skulden upphäver hon exis 
tensens mening, samtidigt kväver hon sin egen 
personlighetsutveckling. En kränkt relation 
medför ett förkrympt liv. 

Bekänner hon sin skuld helar hon inte bara 
relationen; själv får hon möjlighet att bli den 
människa som det unika i hennes väsen förut 
bestämt henne att bli. 

; ·\·· 
·.: I 

Allt sammanhänger med allt. 'Vi har skuld inför alla 
människor och för allt''. (Dostojevski) 
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STADGENES STADSGENESENS MÅL 

Genes: utveckling; 
Genesis: skapelseberättelse; 
Stadsgenes: stadsutveckling, stadsskapelse 

Stadsgenesens mål är befrielse av stads 
organismen. 

Befrielsen innebär 

EN BÄRKRAFTIG UlVECKLING I KÄRLEK A ' HOPP OCH TRO 

Det som generellt gäller för livsutvecklingen 
gäller specifikt för stadsutvecklingen. I och med 
människan fick livsutvecklingen en ny 
dimension: rörelsen från det naturliga till det 
artificiella, från paradis till stad. Samma 
livsprinciper gäller emellertid fortfarande och 
ifall vi tror på en framtid överhuvud, måste vi 
utveckla samlevnaden i enlighet med dessa 
regler. 

Livsprocessen går mot ett högre medvetande. 
Ett högre medvetande förutsätter en rikare och 
bättre sammansatt materiell uppbyggnad, nu i 
förmänskligad form: stadsbygget. Ett högre liv 
handlar om en kulturell och social utveckling i 
ett rikare sammansatt stadsbygge och i 
växelverkan med naturen. 

Staden är kulturens vagga och dess 
fulländning. Den yttre strukturella komplexiteten 
är ett uttryck för och bärare av den andliga 
energin. Rummet som är uppfyllt av tallösa 
enheter förblir under inga omständigheter en 
passiv behållare utan påverkar dessa som ett 
aktivt riktnings- och transportmedium i vilken 
dess mångfald organiserar sig. 

Befrielse av livet mellan människorna 
(möte~ 

B. Befrielse av individens sjä/sförmögenheter 
dvs. en rörelse från 
- fångenskap till frihet 
- passivitet till aktivitet 
- vegeterande till kreativitet 
- termitbygge till gemenskap 
- levande maskin till organism. 

Livets utveckling mot ett högre medvetande är 
beroende av den enskilda individens personlig- 

L 

Den enskildes befrielse kan endast ske 
gemenskapen. (George Tooker: Standing figures) 

genom 

hetsdaning. Den enskildes befrielse kan emel 
lertid endast ske i och genom gemenskapen; 
genom en mellanmänsklig och kulturell pro 
cess. 

DET MELLANMÄNSKLIGA 

utgår från insikten att en människa i antro 
pologisk mening inte existerar i sin 
isolering utan endast i fullständigheten av 
relationerna mellan den ene och den 
andre; människa och medmänniska. 

förutsätter att en människa aldrig får 
betraktas och behandlas blott och bart 
som ett medel utan samtidigt alltid som ett 
ändamål i sig. 

utgår från att varje 
människa inom sig bär 
sin bestämmelse att 
uppnå det sanna män 
niskovarat på sin sär 
skilda, för just henne 
egenartade väg. 

är den frigörande, för 
lösande makten i dialo 
gen mellan människor - 
att man genom att bistå 
varandra i att bli sig själv 
bidrar till förverkligandet 
av ett med skapelsen 
överensstämmande 
människosläkte. 
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Befrielseprocessen 

Befrielseprocessen 
kan illustreras gra 
fiskt enligt vid 
stående bild. 

Befrielse är en 
befrielse från van 
föreställningar, från 
allt som isolerar 
(funktionsuppdel 
ning och segrega 
tion) och från den 
förlamande konsu 
mismen, byråkratin 
och den melan 
koliska nostalgin. 

Befrielse förutsätter 
å ena sidan begränsningar samt å andra sidan 
det gränslösa: kärlek, hopp och tro. 

KULTUR ÄR 

den mänskliga, såväl praktiska som 
teoretiska verksamhet med vars hjälp 
människan utvecklar, förädlar och 
upprätthåller de naturliga förmågor som 
ingår i hennes väsen. 
liv i ande; andlig energi. 
en levande organism, en icke mekani 
serad komplex helhet. 

Befrielsen av stadsorganismen, av livet mellan 
människorna och av individens inneboende 
möjligheter måste grunda sig på en sann bild av 
verkligheten. Vår syn på världen, dvs. miljön 
och oss själva, är avgörande för att 
förlossningen ska kunna äga rum. 

Begränsningar 

Ju mer man begränsar sig, desto uppfinnings 
rikare blir man. Begränsningarna är såväl 
fysiska som etiska. Den materiella världen 
utgör både fängelse och hjälpmedel för 
befrielsen. Ett väl utvecklat fotbollsspel kräver 
en avgränsad spelplan och ett sinnrikt 
regelsystem. På samma sätt måste stadens 
"spelplan" definieras och lagstiftningen ut 
vecklas. Endast så sker sammanflytandet av 
tänkandet, endast så uppstår kompres 
sionskraft, andlig utvecklingsenergi. 

Kärlek, hopp, tro 

Kärleken är den enda källan till skapande. Den 
är en troshandling, grunden för all utveckling. 
Kärleken är ett verkande i världen. Med kärle 
kens krafter söker världens fragment varandra 
så att världen fullkomnas. Detta är ingen 
liknelse - och det är mer än dikt. Kärlek är inte 
känslor men kärlek, det gemensamma verket, 
föder känslor. 

Hoppet är förbundet med vår längtan efter det 
absoluta. Ju mer en människa blir människa, 
desto starkare blir hennes medvetande om att 
hon rör sig mot något gränslöst och oförstörbart 
nytt. Ett absolut finns inbyggt i själva verkandet. 

Tron är en förutsättning för kärleken. Den är ett 
intuitivt föregripande av verkligheten. Tron ser 
möjligheten. Den är tillit: tillit till den egna 
förmågan, tillit till andras möjlighet, tillit till 
mänskligheten, tillit till livet, tillit till den ande 
som drömmer och verkar i oss och som är 
större än våra tankar. 

Den som sviker möjligheten tappar tron. 

Befrielsen, förlossningen förutsätter jämvikt 
mellan å ena sidan begränsningarna och å 
andra sidan kärleken, hoppet, tron. 

Att säga att människan är fri är att säga att hon 
har ansvar för vad hon gör. Det är alltså att 
säga att hon har möjlighet att leva kreativt. 
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VAD ÄR KREATIVITET? 

Den kreativa processen kännetecknas av 
förmågan att se, förmågan att föra en dialog 
och förmågan att förverkliga. Varseblivandet, 
kreativiteten, kommunikationen och verket är 
en odelbar helhet, en process som 
karaktäriseras av att den skapande själv 
skapas, hans verk bygger upp honom. Den 
drivande kraften är kärleken, den sfä r där • skapelseakten äger rum är lekens. Leken är all 
visdoms källa, evigheten dess värld. 

Det finns perioder i mänsklighetens historia 
vilka mer än andra karaktäriserats av 
kreativitet. Kännetecknande för dem alla var ett 
sökande efter hemligheten med människans 
komplicerade natur och hennes plats i kosmos. 
En kreativ våg förde därför in alla 
grundläggande dimensioner i existensen: den 
individuella, den sociokulturella och den 
kosmiska; människans förhållande till 
medmänniskan, naturen och Gud. 

Stadsbyggandet hade genomgående en av 
görande betydelse för den kreativa processen. 
Genom att producera rum formulerade man 
sina värderingar. 

Urban form Förutsättning 

:1 
Samtidighet Mångfald 

Variation 

Mö!e Jämlikhet 
Olikhet 

Samling Energi 
Ansträngning 

Skapelseakten 

Stadsrummen var emellertid inte bara en 
produkt av gemenskapen, genom dem 
skapades och återskapades gemenskapen och 
den enskildes personlighet danades. 

STADSGENESENS MEDEL 

Stadsgenesens mål är befrielse. 

Medlet att förverkliga målet finns i staden själv: i 
den urbana formen. Förverkligandet av denna 
mentala form är en kreativ process som bygger 
på stadsbornas aktivitet. 

Staden är en odelbar enhet av form, innehåll 
och substans. 

Formen är det förmedlande, medlet, i första 
hand inte tingens yttre gestalt utan den princip 
som finns implicit i tingen. 

Innehållet är det tillfälliga, det föränderliga. 

Substansen är det väsentliga, det som består 
oberoende av vad som är fallet. 

Struktur Samhälle 
Gemenskap 

Komplexitet Harmoni 
Balans ' 

Offentligarum Helhet Ett 
golt 
liv 

Monument Solidaritet 
Konstverk Identitet 

Det väsentliga är det sant mänskliga, 
människan i sin individuella sociokulturella och 
kosmiska dimension. 

Det tillfälliga och föränderliga är stadsbygget 
och stadslivet. 

Det förmedlande, medlet att förverkliga det sant 
mänskliga i stadsbygge och stadsliv är den 
urbana formen: 

SAMTIDIGHET, MÖTE, SAMLING 

Dessa bildar tillsammans och uteslutande till 
sammans det kraftdiagram med vars hjälp 
befrielsen kan äga rum. Vi kan i en skapande 
process aktivera detta kraftdiagram och 
sålunda åstadkomma en personlighetsdanande 
stadsgemenskap, en rikt sammansatt balan 
serad helhet med stark sammanhållning och 
stark identitet. 

Det urbanas form, samtidighet, möte, samling 
är en kvalitet som endast kan uppstå ur 
kvantiteter, dvs. det kan endast fås till stånd 
genom att bygga hus, gator, torg och parker. 

I analytisk form kan stadsgenesen beskrivas 
genom vidstående matris. 

Matrisen måste läsas i bägge riktningarna 
samtidigt. Analysen i denna form kan vara 
nödvändig. Den hjälper oss att förstå 
kreativitetens betydelse i processen från en 
mental form till ett förverkligande av samhället. 
Samtidigt löper vi risk att förlora helheten och 
sammanhangen. 
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En tabell i cirkelform vore med tanke på 
helheten lämpligare (bild A). Denna har dock 
den svagheten att den kreativa processen blir 
otydligare. 

81/dA 

SKAPELSEAKTEN 

Formuleringen av ett konstverk eller en 
tankebyggnad är inte en subjektiv akt i 
människans inre. Hon "hittar inte på nåqot". I 
stället innebär skapelseakten att hon 
förverkligar det hon ser inom sig: levande 
gestalt som uppenbarar sig för henne och 
säger: "Gör mig till ett konstverk." Avgörande 
för skapelseakten är den kamp som i 
människohjärnan försiggår mellan intelligens 
och intellekt. Intelligensen är människans 
kreativa förmåga (lat. intelligere: att samla in 
mellan), förmågan att skapa nya kategorier, "att 
läsa mellan raderna", att se. 

Bäst kanske bild B uttrycker helheten och 
sambanden: ett spänningsfält av energiflöden, 
mänskliga processer i ett historiskt skeende. 

BildB 

Intellektet (lat. intellectus: det som har samlats) 
är vår föreställning om verkligheten: medve 
tandets stela underbyggnad. 

För att en ny kreativ tanke skall överleva måste 
minst en gammal tanke dö. Varje skapelseakt 
kräver samtidigt en destruktiv akt, en avska 
pelse. Allt liv är beroende av döden. Leken och 
kärleken förlöser och försonar; skapelseakten 
kan fortgå i en balanserad form. 

ambivalens, genomskinlighet, etc.: Också 
begreppet paradox (grek. para = emot, döxa = 
lära; emot den vanliga meningen), det skenbart 
orimliga men sanna, passar här in. 

Paradoxen är en tanke eller sats som innehåller 
en logisk konflikt och som inte kan tämjas 
rationellt men som inte heller är irrationell eller 
absurd. Den mänskliga existensen är 
paradoxal, samtidigt ja och nej. 

Begreppet samtidighet kan också belysas med 
föreställningar från kubismen och kvantfysiken. 
Här möter vi uppfattningen att världen är en 
komplicerad väv av händelser i vilka samband 
av olika slag alternerar, överlappar varandra 
och ingår en mångfald av kombinationer. 
Helheten bestäms av vårt sätt att iaktta dessa 
händelser. 

Samtidigheten förutsätter mångfald, dvs. 
oändligt nya former och variationer; konstel 
lationer, nätverk, sammanslutningar. Här finns 
färgblivandets under rent konkret men också 
som en möjlighet i en inre betydelse; miraklet 
att det ur likheter uppstår mångfald genom 
färger. 

Materialiseras begreppet talar vi om 
komplexitet, sammansatthet. 

När vi varseblir ett komplex märker vi att dess 
beståndsdelar förhåller sig till varandra 
enlighet med hur vi iakttar komplexet. 

SAMTIDIG HET 

Samtidigheten kan beskrivas med begrepp som 
överlagring, tvetydighet, penetration, infiltration, 

GENERALPLANEPROCESSEN1997 STADSBYGGANDE I KÄRLEK, HOPP OCH TRO 



20 

Figur A här intill kan vi se som en tärning på 
flera sätt. 

I en iakttagelse av hörnen a kommer a i 
förgrunden. Ser vi på b händer det omvända 
osv. 

Samma fenomen vidhäftas bilden av de två 
älskande (figur B); samtidigt frånvarande och 
närvarande. 

Figurerna är ambivalenta, instabila, tvetydiga 
Vårt sätt att betrakta figurerna bestämmer 
helheten. 

Ett komplext sammanhang innehåller 
skapelsepotential, råmaterial för den kreativa 
människan. Hon hämtar fram, hon finner, hon 
upptäcker, hon avslöjar. 

Det poetiska och komiskt tvetydiga befriar oss 
från tingens och de stereotypa situationernas 
herravälde. I ett komplext sammanhang ökar 
styrningsmöjligheterna. 

När bröderna Wright konstruerade sitt flygplan 
gjorde de osäkerheten till en tillgång. De 
upptäckte att flygplanets destabilisering var en 
nödvändig förutsättning för manöverbarheten. 

Omvänt kan sägas att entydiga rum och rutiner 
kväver det skapande i oss. Vi får en växande 
känsla av leda när det vi gör är alltför välbekant 
och ensidiga, entydiga, slutna och isolerade 
rum påverkar oss negativt genom sina 
beständiga krav (figur C). 

Samtidigheten kan injiceras både i stadsbygget 
och i förvaltningen. 

FlgurA 

FlgurB 

FlgurC 

Samtidighet I stadsbygget 

Utvecklingen efter kriget har medfört att 
stadens morfologi (formspråk) sprängts sönder. 
Organismen förvandlades till en maskin. 
Resultatet är ett förenklat, segregerat och 
funktionsuppdelat samhälle utspritt över ett 
alltför stort område. Frågan gäller nu hur vi skall 
förfara för att detta stadsbygge skall omvandlas 
till ett harmoniskt komplex. 

Ett försök till svar: 

Förstärk samtidigheten genom 

att öka mångfalden i stadsbygget 
* ökat antal verksamheter (differentiering) 
* ökade fidsanvåndninqer 
* ökad rumslig mångfald och variation 
* ökad sinnlighet 
- dofter, färger, former, ljud, smaker, etc. 

* ökad språklighet 
- konkret: svenska, finska, etc. 
- tecken och symboler 

* ökat globalt inflytande; flyg, båt; vänorter 
* ökat regionalt inflytande, 

att förverkliga gemenskapens allmän 
mänskliga paradoxala grundvalar, de 
samtidigt komplementära och motstridiga 
behoven av 
* säkerhet och öppenhet 
* visshet och äventyr 
* arbetsorganisation och lek 
* förutsägbart och oförutsägbart 
* enhetlighet och olikhet 
* isolering och möte 
* oberoende och kommunikation 
* omedelbarhet och långa perspektiv, 
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- att framför allt och som en genomgående 
princip förverkliga behovet (tltrtln) efter en 
förening mellan de kvinnliga och de 
manliga polerna, basen för all kreativitet, 
de fundamentala funktionerna: mottagande 
och genomträngande 

* jord och regn 
* dag och natt 
* mörker och ljus 
* materia och ande 
* natur och kultur 
* etc. 

att sinnrikt kombinera och komponera 
mångfalden och dess variationer så att det 
i kubistisk mening uppstår positiv tve 
tydighet i rum och tid, dvs. så att 
stadsbygget utvecklas till ett harmoniskt 
komplex. 

Speciell vikt bör fästas vid 

de offentliga rummen, simultanrummen. 
Samhällsutvecklingen sker närapå ute 
slutande i och genom de offentliga 
rummen: gatan, torget. De är vishetens 
rum. 

vård av äldre byggnader och miljöer. 
Byggnaderna är våra materiella länkar till 
det förflutna och till framtiden i den mån vi 

lämnar dem vidare till generationerna efter 
oss. Genom att bevara och vårda stadens 
äldre byggnader och miljön etablerar vi 
jämförelsemöjligheter som kan leda till en 
kulturellt medveten utveckling av stads 
byggandet. 

naturens element. Trädgårdar, parker och 
orörda landskap bör utvecklas till en 
integrerad del av stadslivet. 

de kulturella elementen. I det veten 
skapliga, konstnärliga, filosofiska och reli 
giösa. Kultur är överlevnadskonst, odling. 

Börja i stadskärnan 
Varje utveckling måste utgå från en kärna, 
så är det generellt, så är det specifikt. 
Liksom i universum framställningen av 
högre materiella bindningar endast äger 
rum genom koncentration av materia i 
stjärndimmor och solar, så kan sam 
hällsutvecklingen endast äga rum i 
stadskärnan. Här finns redan de element 
som utgör grunden för ett rikt sam 
manflätat stadsbygge: handel, restau 
ranger och cateer, bostäder, bibliotek, 
discotek, biograf, kyrkor, etc. Här finns 
också gågatan som genom sin existens 
bevisar det urbanas möjlighet. 

Interaktion mellan Inre och yttre rum 

Särskild vikt bör fästas vid utvecklandet av 

nya rumsbildningar, exv. genom att ta fram 
och utveckla 1600-talets stadsstruktur 
som nu ligger gömd i kvarteren. 

nya boendeformer integrerade i gemen 
skapslivet. De försök som på plane 
ringsnivå redan gjorts bör utvecklas och 
förfinas. 

"Sokos-kvarteret•, Esso-kvarteret, "HAB 
kvarteret•, V1Sas-kvarteret, "Deposita-kvar 
teret", "Forum-kvarteret• m.fl. spelar här en 
avgörande roll. 

- - 

--.,-· - ~'I . : .. 

STYRMAHSGATAN 
PERAM1El-1ENIIATU 

I\ANAlESPlANAOEN 
KANAVAPUISTIKKO 

RÅOHUSC.A TAN 
RAATIHUOtiE~IIKATU 

11.0PWAHSOA UN 
KAV?PIAJ.tlM,\fU 

GENERALPLANEPROCESSEN1997 STADSBYGGANDE I KÄRLEK, HOPP OCH TRO 



22 

Samtidighet I administration 

Stadsadministrationen kan genom sin 
byråkratiska maktutövning bli ett av de största 
hindren för en levande stadsgemenskap, för 
den levande stadsorganismen. 

Administrationen likställer sig med staden och 
stadsborna förknippar stad med adminstration 
och överlåter åt makthavarna att ombesörja sitt 
välbefinnande. 

Men staden är mer än administration. Den är en 
levande organism i vilken administration ingår. 
En organism är processorienterad och den 
består av celler, vävnader, organ, 
organstrukturer etc., av enskilda individer och 
sammanslutningar: församlingar, föreningar, 
företag. Dess metafor och främsta vävnad är 
familjen, barnen är de nya cellerna, framtids 
möjligheterna. 

[r c:::::J c:::::J ~ 

n F(?,RVALTNING n 
LJ FORSAMLING LJ 

n F(?,RENING n 
LJ FORETAG LJ 

[b 
För stadssamfundet handlar det därför inte om 
att delegera makt utan fastmer om att 
organisera komplexitet. "Samtidigheten" är ett 
medel att förvandla stadsförvaltningen från en 
producerande samhällsmaskin till en del av en 
organisk struktur som bestäms av sina 
processer. 

Samtidigheten i administrationen kan åstad 
kommas genom att 

utifrån specifika behov sammanföra olika 
discipliner och förvaltningsenheter till 
gemensam handling. 
utvidga processen till att omfatta sam 
arbetsformer med företag, församlingar, 
föreningar etc. 
aktivt ta i bruk de för det nutida samhället 
så viktiga kvinnliga resurserna. Detta är 
inte möjligt i dag då 80 % av förvaltningen 
består av män. 
ta med barnen, de oförstörda cellerna, 
framtiden, i processerna. 
låta element från konst, vetenskap och 
filosofi genomsyra och berika arbetet 

och genom att manövrera in denna mångfald, 
detta mentala komplex mot ett definierat mål. 
Styrningssättet kan ges namnet transduktion 
(lat. transcendera = överskrida gränser och 
ducere = leda, styra) 

Processen förutsätter 
öppenhet, dvs. förmåga till kommunikation; 
ett gott ledarskap. Det ankommer på 
ledarna att locka fram det äkta i varje 
människa så att det kommer gemen 
skapen till del. En ledare måste 
- veta vägen; 
- själv ha gått den; 
- äga förmågan att hålla skaran samman 

(att hållas samman är mycket mera än 
att springa efter eller löpa med). 

rum och rumsbildningar som gynnar 
komplexitet. Trots att stadsförvaltningen nu 
i stort sett är samlad under ett tak saknar 
strukturen komplexitet. 

MÖTET 
Allt liv finns i relationen, utanför relationen finns 
inget liv. Människan är den mest centrala och 
vitala delen av livet. Hennes behov att 
övervinna isolering är av den anledningen 
fundamental. Isolering skapar i henne skam, 
skuld och ångest; fullständig isolering, 
fullständigt främlingsskap leder till vansinne. 

Längtan efter samhörighet är därför den 
starkast pådrivande kraften hos henne, så stark 
att hon med hjälp av den vågar sig ut ur sitt 
eget fängelse för att träda in i en förlösande 
enhet, in i mötet, den verklighet där två förenas 
samtidigt som de bibehåller och förstärker sin 
identitet. 

Det som förlöser henne är den dialog hon för 
med sitt du: med miljön, med andra människor 
och med den kraft som i henne och runtom 
henne ständigt gör sig påmind, hennes livs du, 
som innesluter alla andra relationer. 

En enskild människas liv, liksom gemen 
skapens, stadssamfundets, bestäms av för 
mågan att gestalta en äkta dialog (dialogos; 
ordet mellan, det skapande ordet). Liksom man 
om en kvinna inte kan säga att hon är mycket 
eller litet gravid kan en äkta dialog inte 
förverkligas mer eller mindre, bara antingen - 
eller. 

Dialog är aktion utgående från längtan och 
viljan att träda in i relationen. Dialogen kan 
förvandlas till monolog, till överträdelse, en djup 
kränkning av ett annat vara: en annan 
människa, miljön eller den livsalstrande 
ordningen. Så uppstår skuld. 
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Likgiltigheten är den största av överträdelser, 
den förnekar själva relationen. Likgiltigheten har 
varit en av de mäktigaste krafterna i historien. 

Allt liv finns i mötet, men mötet låter sig inte 
konstrueras, det vederfares oss; liksom livet är 
det en gåva, den oändliga möjligheten. 

Vi kan emellertid bereda rum för mötet, ja det är 
till och med ett moraliskt mandat att göra så. 
Detta kan vi göra genom att vi 

utvecklar principer för vårt handlande 
relationerna 
bygger rum för det mellanmänskliga - rum 
för möte, verk och lek 
låter själva stadsbyggandet bli den dialog 
som förverkligar vår längtan efter 
interpersonlig sammansmältning. 

Principer för handlandet i relationerna 
Social interaktion 
All växelverkan mellan individer inom för 
valtningen och i den enskilda förvaltarens 
relationer till stadsbon skall grunda sig på 

en fundamental jämlikhet och en ömse 
sidig respekt för det unika i varje män 
niskas väsen; 
ett kommunikativt handlande, där parterna 
uppnår samförstånd genom en ömsesidig 
förståelse för varandras handlingar, motiv 
och argument 

Relationer i samhällsprocessen 
Alla handlingar bör baseras på ansvar och 
respekt. Ansvar som en som plikt erkänd 
omsorg om ett annat vara. Respekt som en på 
djup förståelse baserad förmåga att se 
utvecklingsmöjligheterna och sårbarheter hos 
detta andra. 

Respekt (respicare = blicka tillbaka) en 
genomlevd och på kunskap baserad erfa 
renhet, men också som fruktan - inte ängslan 
för ens egen skull utan - som ''fruktan och 
bävan" för liv och välbefinnande hos det man 
har ansvaret för. 

Allt liv finns i relationen. 

(George Tooker: Voice /) 
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* Ansvar för naturen 
Allt liv är ett. Naturen är i alla avseenden vår 
livsförutsättning. Det som händer med naturen 
drabbar oss. Utarmas den utarmas vi. Vi måste 
därför bredda och fördjupa våra kunskaper om 
de intrikata samband som råder i detta växel 
spel; medvetet förändra våra föreställningar 
från ett objektfixerat tänkande till ett relations 
tänkande. Naturen är inte bara ett medel; den 
har en sedlig egenrätt. I denna bemärkelse är 
naturen vår nästa. 

* Ansvar för stadsorganismen, 
stadskonstverket 

Såsom utsatt konstverk kan staden som 
kulturskapelse förslappas och gå vilse. 
Stadsgenesen, den socialkulturella utveck 
lingen är beroende av materiell komplexitet, 
mångstämmighet och av täta massor. Skadas 
denna "biotop" hindras livsutvecklingen. 
Vi måste därför utveckla metoder med vilkas 
hjälp vi kan utvärdera de stora etableringarnas 
effekter på stadsbygge och stadsliv - inte bara i 
ekonomiskt hänseende utan i ännu högre grad i 
avseende på gemenskapsbildningen och där 
med person lighetsutvecklingen. 

*Vidare ... 
bör vi alldeles särskilt värna om det existerande 
verket, s.a.s. "hedra vår fader och vår moder". 
Det är en ofrånkomlig förutsättning för stads 
utvecklingen. De gamla byggnaderna och 
miljöerna har unika egenskaper och en speciell 
förmåga att ge näring åt moderna värden, 
värderingar och upplevelser. 

* Ansvar för regionen 
I en situation där gränserna mellan stad och 
landsbygd upphävts måste vi förändra vår före- 

ställning om regionen, dess betydelse för 
staden och stadens betydelse för den. 

I ett större perspektiv är staden ett organ i den 
stora organismen regionen. Varje organ i en 
organism tjänar ett ändamål och när det fung 
erar uppfyller det detta. Det övergripande 
ändamålet i vars tjänst specialfunktioner står är 
hela organismens liv. 

Regionens liv bör därför definieras i en kom 
munikativ process där kommunerna söker 
samförstånd om det gemensamma målet. 

Den första och viktigaste frågan som staden 
skall ställa sina grannar är: Vad kan vi göra för 
er? Vad kan vi göra tillsammans? Vad kan vi 
göra för varandra? 

Stadens relation till staten ... 
har genom tiderna varit problematisk. Den 
djupa orsaken till detta ligger i parternas 
fundamentala olikhet. Stadssamfundet är sam 
hällets kött och blod, liv och ande. Staten är en 
politiskt centraliserad apparat som för eget syfte 
inordnar städerna i ett hierarkiskt system. 
Genom ett strategiskt förhållningssätt efter 
strävar staten att med hjälp av auktoritär makt 
eller ekonomiska tillgångar uppnå sin egen 
målsättning, även om det skulle ske på 
städernas bekostnad. En möjlig lösning på 
relationsproblemet vore att konstruera 
samhället som ett förbund av förbund och 
reducera statens uppgift till enhetsfunktion. 
Möjligheten underordnar sig vår bedömning. 

Rum för det mellanmänskliga, 
rum för möte, verk och lek 

De offentliga rummen är av vital betydelse för 
samhällets fortbestånd och utveckling. Gatan 
och torget är medier där alla materiella, 
psykiska och andliga krafter möts, kolliderar, 
blandar och utvecklar sina definitiva innebörder 
och öden. Här uppstår en existentiell enhet 
mellan människan och omgivningen. Kvaliteten 
hos gatan och torget, vilken bestäms av deras 
komplexitet och deras förmåga att bli föremål 
för tillägnelse, bestämmer stadslivets kvalitet. 

Stadsbygget som konstskapelse, verk 

Ett konstverk uppstår i dialog mellan 
konstnären och den "gestalt" han i sitt inre 
möter som möjlighet. I tro på denna möjlighet 
och i kärlek till den, materialiserar han den. 
Mellan gestalten och honom själv uppstår 
verket och blir ett ting bland andra ting, möjligt 
att varsebli, analysera och beskriva som en 
summa av egenskaper. 
Men ändå händer detta att konstverket gång på 
gång träder oss till mötes och blir till närvaro. Vi 
samtalar med den gestalt konstnären en gång 
mötte som möjlighet. 

Staden är mer likt konstverket än produkten 
och vi lever i daglig kommunikation med detta 
verk, stadsbornas verk i historien. 

Vår uppgift är att, i en process som väsentligt 
påminner om det individuella konstnärliga ska 
pandet, fortsätta detta verk genom att materia 
lisera en gestalt som i våra samtal med 
varandra kommer oss till mötes i vår längtan 
efter det goda livet, längtan efter gemenskap. 
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SAMLING 
Efter andra världskriget flyttades tyngdpunkten i 
ekonomin från sparande till slöseri. Sedan dess 
har vi befunnit oss i en malström av produktion 
och konsumtion. 

Utvecklingen har sprängt sönder stadens 
moriologi; gemenskapen har förskingrats, 
moralen vittrat sönder. 

Det har ägt rum i en samverkan mellan 
den fortsatta industrialiseringen 
ökad bilism 
en på det egna huset baserad och av den 
statliga bostadsproduktionsapparaten 
uppammad familjebild, och 
specialiseringen av handeln, nu på senare 
tid i riktning mot stormarknader. 

Utvecklingen av samhället som samtidigt måste 
karaktäriseras som en aweckling av gemen 
skapen har skett i rasande tempo och 
illusionen om effektivitet och tidssparande. 

Maskinen spar tid, sägs det, exempelvis bilen. 
Men den ökade hastigheten hos bilen spar inte 

S MIN 

Km/t SO 

.,. 20 

5 

CYKEL 

tid, den endast ökar avståndet, vilket nedan 
stående figur utvisar. 

Detta avstånd kostar. Kostnaderna härrör från 
köp av råmark 
planering 
byggande och cykliskt återkommande 
förnyande av 
* gator, ledningar, belysning, planteringar. 
Jakobstads ledningsnät är relativt längre 
än de flesta andra städers. 
drift och underhåll av anläggningarna 
* maskinpark, personal 

men också från 
transportarbetet (person- och varutrans 
porter) 
* bensinkostnader 
* underhålls- och reparationskostnader 

och slutligen från 
miljöbelastningen 
* konsekvenserna av buller och giftut 
släpp. 

Utvecklingen av stadsbygget ser ut på följande 
sätt: 

1940-taf6t 

0,4 1,7 4,1 Km 1960-talet 1990-talet 
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Staden var ännu på 40-ta let en rikt 
sammansatt väv av boende, produktivt arbete, 
serv ice, kultur. 

Jakobstad pA 40-talet 
En homogen, mAngskiktad, levande stadsmiQö. De svarta 
punkterna markerar butiker, verkstäder och produk 
tionsanläggningar. De svarta fälten är offentliga byggnader 
och större fabriker. 

Bostädernas rymlighet har ökat med ca 0,5 
m2/person/år, just nu är rymlighetstalet 38 
m2/person, ett relativt högt tal. Samtidigt har 
tätheten (person per ha) sjunkit från 25 
personer per hektar till 10 personer per hektar. 

Jämför vi situationen i Finland generellt med 
förhållandena exv. i Danmark kan vi konstatera 
att man där bor avsevärt rymligare (ca 50 
m2/person), men samtidigt i ett tätare sam 
hällsbygge. 

I själva verket är skillnaden nationalekonomiskt 
sett så stor att vi i Finland för den skulle kunna 
bygga en extra bostad per person. 

Vi har slösat med energi och naturresurser. 

Vidgar man perspektivet har vi anledning att se 
ännu allvarligare på saken. Ifall vi analyserar 
förhållandet utifrån lagen om komplexitet och 
medvetande märker vi att utspridningen av 
stadsbygget inte endast varit energikrävande 
utan också medvetandekrävande. Samtidigt 
som vi skingrat bebyggelsen har vi förskingrat 
stadens andliga kapital. En visdom från naturen 
säger oss att det som är litet och vidsträckt 
måste förbli obetydligt. Vi har förlorat komp 
ressionskraft, solidaritet och identitet. Sam 
hällets mekaniska former har genomträngt de 
organiska. Konstverket staden har gått förlorat. 

All skapande process är samling... samla och 
samla in, ett målinriktat arbete där den 
samlande själv blir samlad och berikad. I 
grunden handlar processen om energiflöden. 
Detta gäller såväl för den enskilde som för 
gemenskapen. 

Liksom materien inte hålls samman och blir en 
kvantitet genom att atomer är uppradade 
bredvid varandra utan uteslutande genom flödet 
av energi mellan dem, så får staden solidaritet 
och identitet endast genom det gemensamma 
verket. Samling är därför energi, ansträngning, 
bindningskraft, den har konstituerande värde. 

Samla 

Koncentration, disciplin, uthållighet 
Samlingen, den skapande processen förut 
sätter koncentration, disciplin, uthällighet hos 
såväl konstnär som konstverk. 

Liksom konstnären måste vara uppmärksam 
mot det han upplever inom sig, måste 
konstverket ha ett inre centrum, en bärande ide, 
en gestalt som förmedlar konstnärens vision. 

Liksom konstnären måste arbeta disciplinerat 
måste konstverket för att få sammanhang vara 
uppbyggt av ordningar och strukturer, vara 
s.a.s. tyglat. 

Liksom konstnären måste ha tålamod och 
uthållighet är konstverkets värde bestämt av 
dess beständighet 

Konstverket staden måste därför ha sin kärna, 
vara uppbyggd av ordningar och strukturer 
samt besitta den varaktighet som är så 
nödvändig för att identitet skall uppstå. 

Den skapande processen förutsätter vidare 
begränsning. 
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Begränsning 
Liksom fotbollspelet endast kan utvecklas på ett 
begränsat spelfält och genom ett strikt 
regelsystem, så kan stadsutvecklingen ske 
endast genom att spelfältet begränsas och 
former för relationerna utarbetas. 

Liksom människans medvetande är beroende 
av komplexiteten i hjärnsubstansen och liksom 
denna invindlade massa förutsätter skallens 
speciella "hoprullade" form, så är de yttre 
begränsningarna i staden en förutsättning för 
dess komplexitet (samtidighet) och därmed 
även för den andliga energin. 

Vi måste därför begränsa stadsrummet 
(avgränsa) och vi kan göra det genom att 

förklara naturområden som icke byggbara 
områden 
förtäta existerande samhällsbygge genom 
att 
* ta i bruk (aktivera) planerad våningsyta 

(planreserven) 
* förnya föråldrade planer 
* höja exploateringen genom s.k. "infill" 
byggande 

* bebygga impediment 
* utveckla nya boendeformer 

samt framför allt genom att: 

vitalisera stadskärnan, dvs. höja dess 
centripetala kraft genom att samla in, ta 
med allt: 
* Ingenting får vara så "orent" (handel, 
produktion, etc.) så att det inte kan tas 
med och tvingas till underkastelse. Liksom 
hos en helgjuten människa medvetandet inte 
förnekar drifterna i henne utan tyglar dem till 
handling och liksom ingenjören inte underkänner 
kraften i den energi som löper amok utan söker sätt 
att leda in den I rätta banor, så måste vi samla 
mångfalden, motsättningarna och tvetydigheten 
stadslivet till en enhet (koncentration). 

* Byggen, offentliga rum, institutioner etc, 
* Byggnadsverksamheten måste i första 
hand riktas mot att utnyttja de möjligheter 
som stadskärnan erbjuder. 

Begränsningen eftersträvar inte det slutna 
rummet. 

Samlingen, koncentrationen, (energiflödet) 
kräver en centrerad men änd~ icke sluten form; 
endast så kan stadsorganismen, konstverket 
leva med och av sin omgivning, samla in och 
ge ut. 

Människoskal/ens hoprullade form är förutsättningen för 
hjärnans komplexitet och föqaktligen för medvetandet. 
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Samla in 

innebär att föra in och uppstapla rikedomar, 
andliga och materiella: intryck, impulser, 
kunskaper, kunnande - att fylla stadsrummet 
med produktivt arbete, verk och fester. 

Samla in är en del av kulturprocessen, 
odlingen. 

Det som ladan och visthuset en gång var för 
bonden är staden för regionen. Härmed är 
också relationerna klarlagda. Det finns inget 
motsatsförhållande mellan stad och region, 
endast ett ömsesidigt beroende. 

Samlingen, koncentrationen, är en del av 
kulturprocessen. 

Att samla in innebär därför i lika hög grad att ge 
ut. Förutsättningen för all skörd är utsädet. I en 
regional utvecklingsprocess måste staden först 
och främst erbjuda utsäde. 

Staden kan endast överleva i interaktion med 
regionen, som en centrerad, icke sluten helhet; 
ett rum i den stora byggnaden Regionen. 

Samling är att samla och samla in. 
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SAMMANFATTNING OCH 
SLUTORD 

Vi har utvecklat stadsbyggnadsmetoder som i 
sina tillämpningar gjort oss till främlingar i den 
värld vi själva skapat åt oss. Stadsutvecklingen 
är beroende av att vi tänker staden på nytt; vi 
måste tillägna oss en ny och förnyad bild av 
människan i hennes individuella, sociokulturella 
och kosmiska dimension. Konstskapelsen 
staden kan endast förvandlas och utvecklas i 
en urban form, genom samtidighet, möte, 
samling. Till sitt väsen är denna form etisk, den 
är ideal och norm för handlandet. Det urbana 
vilar på bruksvärdet och detta innebär att den 
urbana verkligheten, det goda livet, endast kan 
fås till stånd genom en djup social process. 

Det urbanas form är en "inre" form. Staden har 
också en yttre form, stadsbilden. När det råder 
full symmetri mellan den inre och den yttre 
formen, dvs. mellan det etiska och det 
estetiska, då har Jakobstad lyckats bli den enda 
staden; ingen stad är som den och samtidigt 
har den blivit den allmänna staden. I den är 
hela historien närvarande, människan känner 
igen sig själv. 

Ett mål att sträva till? 
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FÖRMÖGENHET OCH 
FÖRVALTARE 

ALLMÄNT 

Staden är en historisk process. Staden går stän 
digt havande med sin framtid. 

Processen styrs inte av automatik utan av käns 
lor, tankar, beslut och handlingar. I bästa fäll 
handlar det om kunskap, kunnande och en 
eftertänksamhet som vakar över processen. Ja 
kobstadsbon bär därför det yttersta ansvaret för 
stadens utveckling ...... eller aweckling. Han är 
förvaltare, och som en god sådan är det hans 
uppgift att både råda över och utveckla den för 
mögenhet han fått att förvalta. Han äger den inte. 
Han har tagit emot den och han måste ge den 
vidare. 

Alla förändringar sammanhänger med hur 
jakobstadsbon lever och verkar, vilka val han 
träffar och hur han tjänar. Alla handlingar blir 
anledning till andra handlingar, beslut och tankar 
på ett sådant sätt att allt som sker oskiljbart 
knyts samman med allt som kommer att ske. På 
så vis handlar det om rörelsens odödlighet. 

Jakobstad är dess invånares verk i historien. 
Stadens identitet kan beskrivas som summan av 
de egenskaper som framsprungit ur den 
historiska processen, där staden som en 
levande organism, ja mer än så, som en verklig 
personlighet stått i vital växelverkan med 
omvärlden, till och med hela världen, och med 
egenarten i omgivningens fysiska betingelser, 
främst havet. Det vi nu ser framför oss är en unik 
gemenskaps projektion i en specifik terräng, 

starkt präglad av den ständigt pågående 
landhöjningen. Vi ser ordningar, sociala helheter, 
produktionssätt som skrivits in i stadsrummet, 
men vi varseblir också tiden, eller snarare tider 
na, rytmerna .... samtidigheten. 

Stadsbilden, bilder av Jakobstad är uttryck för 
den gemenskap som uppstått i växt och som 
hållits samman av gemensam egendom, ge 
mensamma seder och - framför allt tidigare - 
gemensam tro. 

Allt detta gör jakobstadsbon helt unik och det är 
detta kulturarv och dessa naturrikedomar som 
jakobstadsbon har att förvalta och göra det på ett 
sådant sätt att arvet kommer även kommande 
släktled till del. 

Primärt handlar det därför om människans 
ansvar för människan, men också om konst 
närens ansvar för sitt konstverk..... om jakob 
stadsbons ansvar för konstskapelsen Jakobstad. 

Oansvarigt handlar han därför om han sätter för 
mögenheten på spel. Tanklöshet, som i andra 
sammanhang kan vara t.o.m. oskyldigt, blir här 
till skuld också om allt skulle gå väl. Ett 
ansvarsfyllt handlande bygger på kunskap och 
eftertänksamhet. 

Så handlar det om dessa tre: naturen, stads 
bygget och stadsbon; naturrikedomarna, kul 
turarvet och människan med hennes skapande 
förmåga - om förmögenhet och förvaltarskap. 

NATUR RIKEDOMARNA 

Människans liv har utspelats mellan det bestän 
diga och det föränderliga, mellan naturen och 
människans egna verk; ytterst mellan skapelsen 
och konstskapelsen staden. 

Vi är emellertid i allt högre grad medvetna om 
naturens obeständighet, dess kritiska sårbarhet 
som uppdagats i samma takt som gränserna 
mellan stad och natur alltmer upphävts, dvs. 
skillnaden mellan det artificiella och det naturliga 
försvunnit. 

Denna sårbarhet hos naturen anade vi inte för 
rän den gav sig till känna i redan åstadkomna 
skador. 

En av grundprinciperna för en hållbar utveckling 
är en medveten polarisering av begreppen natur 
och kultur, av det mottagande och det genom 
trängande. Stadsbygget förutsätter orörd natur. 
Stadslivet med sina möten och konfrontationer, 
sina ansträngningar och sitt verkande kräver 
distans och avskildhet, vila och rekreation. 

Viktigare är ändå insikten om att allt liv är ett och 
att naturen i alla avseenden är vår livs 
förutsättning. Inom de planetära livsuppehål 
lande systemen är varje organism sam 
manknuten med alla andra. Mikroorganismer, 
växter, däggdjur, organismer på land och i 
vatten; alla deltar de i cirkulationen av energi och 
näringsämnen från solen, vattnet, luften och 
jorden. Skador i denna sköra livsväv kan få 
förödande konsekvenser för hela livssystemet. 
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Enheten mellan oss och världen, dvs. mellan 
oss och den tillvaro vi skapat åt oss, baseras på 
samverkan mellan kroppen och naturen. Det 
som händer med naturen drabbar oss. Utarmas 
den utarmas vi. 

Naturen med dess sammansatta rikedomar är 
därför inte bara en resurs, ett medel. Den har 
också en sedlig egenrätt. I denna bemärkelse är 
naturen vår nästa. 

Men naturen är för oss viktig på ett annat plan än 
det rent biologiska. Den är viktig för vår för 
ståelse av livet och vår egen roll i livsprocessen. 
Allt fler forskare och tänkare, nu på senare tid 
framför allt inom fysikens område, menar att livet 
på jorden inbegriper ett handlande hos något 
slags intelligens som genomsyrar hela univer 
sum. I ett sådant perspektiv, som samtidigt 
innebär ett närmande mellan religion och veten 
skap, ses livet inte längre som resultatet av 
tämligen slumpartade faktorer, utan som en följd 
av en djupare generativ ordning. Människan är 
då spetsen på utvecklingen; inte en isolerad del 
utan en omistlig del av helheten. Människan kan 
inte betrakta sig utanför mänskligheten, mänsk 
ligheten inte utanför livet och livet inte utanför 
universum. I själva verket är människan enligt 
detta sätt att se ett mikrokosmos i vilket allting 
finns. Ett universum öppnar sig inom henne och 
det öde som väntar hennes jag är på samma 
gång universums öde. 

Som förvaltare av Jakobstad är det vår primära 
uppgift att hushålla med naturrikedomarna så att 
skador läks och levande naturmiljöer skyddas. 

Vidare måste vi bygga och bebo Jakobstad så 
att utvecklingen sker i balans med jordens livs 
uppehållande system. 
I det följande beskrivs stadens naturmiljö. 

KLIMAT 

Jakobstad är en kuststad vid Bottenviken norrom 
Kvarken. Klimatet i Jakobstad präglas av när 
heten till havet. Våren är något svalare och hös 
ten något mildare än i inlandet. Årets kallaste 
månad, februari, har en medeltemperatur av 
-7°C och den varmaste, juli, +16°C. Den 
termiska vegetationsperioden, dvs. de dygn som 
har en medeltemperatur på över +5°C, sträcker 
sig från början av maj till mitten av oktober. 

I Jakobstad ligger snötäcket kvar från början av 
december till slutet av april. Isarna i skärgården 
lägger sig i november och islossningen sker i 
slutet av april. Mikroklimatet i Jakobstad har inte 
undersökts. 

MARKOMRÅDEN 

Staden omfattar ca 87 km2 landområden och 30 
km2 skärgårdsvattenområden. Av landområ 
dena är ungefär en femtedel stadsplanerat och 
tätbebyggt. 

Landhöjningen efter istiden är stor, årligen ca 8 
mm, vilket betyder ca en meter under ett sekel. 
Slam, som sköljs till älvutloppen, och vatten 
växtligheten, som göds av näring som strömmar 
till från skog och åker, grundar upp stränderna 
och utökar landområdena. Ur verksamhets 
synpunkt förorsakar havets flykt från hamnar och 

stugbebyggelse samt närvattnens uppgrundning 
och uppkomsten av nya grund problem. På den 
närslutna kartan har strandlinjens läge runt år 
2020 uppskattats under antagandet att havs 
ytans nivå inte stiger på grund av en allt starkare 
inverkan av drivhuseffekten. 

Berggrunden är i allmänhet tillplattad och 
utjämnad av istidens inlandsis. Det finns vackra 
släta berg bl.a. på Ådöskatan och i Pörkenäs. 
Berggrunden är täckt av ett tunt lager morän 
med en hel del berg i dagen. På Fäboda-Pörke 
näsområdet finns det dyner och sandstränder. 
Skogarna i Jakobstad är för kustområdet vid 
Bottenviken typiska karga barrskogar, men det 
finns också frodigare strandlundar och kärr 
områden. 

Jordmånen i Jakobstad är ur byggnadssynpunkt 
morän- och bergsmark av god kvalitet. Tilland 
ningsmark och kärrområden kräver special 
lösningar för byggande, men trots det är de ur 
byggnadssynpunkt ändå inte områden som helt 
bör undvikas. 

I den kartläggning av områden med hög 
radonhalt som Kommunalförbundet för folk 
hälsoarbetet i Jakobstadsnejden utförde åren 
1989-90 fanns det i Jakobstadsnejden inga 
områden med en radonhalt där rumsluftens 
årsmedeltal skulle ha överstigit medicinal 
styrelsens riktvärde 800 Bq/m3

• Den högsta 
radonhalten, med ett värde på något över 100 
Bq/m3

• uppmättes i stadsdelen Västanpå. 
Maximivärdet för årsmedeltalet för rumsluftens 
radonhalt i nya bostäder är numera 200 Bq/m3

• 
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VATTNETS LAMPLIGHET FOR FRITIDSBRUK 

~ GOD lämpligt fUr ett 
/~,, mångsidigt fritldsbruk 
.(,..l.vdl!·" NOJAKTIGT avloppsvattnet ned '~r~ sätter fritidsbruksvärdet 
,;,L,fd.,." FORSVARLIGT vattnets dåliga 
~~ kvalitet Inverkar menligt pä 

vattendragens c111vandnin9 
~ DALIGT vattnets kvalitet olämpligt 

fur frit1dsbruk och fiske 

IGENVÄXTA OMRADEN 

STRANDLINJE UNG. AR 2030 
enl. nuvarande utveckling 
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NATURMILJÖN 

Till skillnad från staden och den bebyggda 
miljön har grundelementen i naturmiljön inte 
skapats av mänskan utan finns spontant, där 
uppkomna i det intrikata samspelet mellan 
livsformer och livsförutsättningar, eller place 
rade där genom Skaparens hand. Mänskor har 
i alla tider modifierat och manipulerat naturen 
att tjäna sina syften. På samma sätt som 
staden innehåller historiska skikt kan man i 
naturen se spåren av odling, kreatursbete, 
tjärbränning, skogsbruk, myrdikning, sandtäkt 
och mången annan verksamhet som fort 
farande pågår eller som upphört. Samtidigt 
pågår naturens egen omdaning av landskapet, 
landväxterna erövrar ny mark som landhöj 
ningen torrlägger, skogen tätnar i beteshagar 
na när kreaturen måste stanna i båsen. 

De radikala förändringarna i användningen av 
mark och vatten under de senaste årtiondena 
har lämnat tydliga spår efter sig. Många växt 
och djurarter som tidigare var vanliga har svårt 
att finna sig tillrätta i det förändrade landskapet 
och hävda sig gentemot bättre gynnade arter. 
Förlorarna är i många fall specialister bland 
arterna, sådana som har snäva krav på sin 
livsmiljö och är känsliga för snabba föränd 
ringar. Vinnarna är ofta generalister med snabb 
förökning och förmåga att sprida sig. Rätt 
färdigade av sk. ekonomiska realiteter håller vi 
på att utarma naturens mångfald och förskingra 
det arv vi har att förvalta. 

Huvudmålet för skyddet av naturmiljön i gene 
ralplanen för Jakobstad är stödet för naturens 
mångfald och bevarandet av en livskraftig och 
vacker naturmiljö för kommande släktled. För 

att uppnå målet bör tillräckligt stora områdes 
helheter fredas från verksamhet som hotar 
deras livskraft, och i närheten av känsliga 
områden bör man förlägga sådan verksamhet 
som inte stör områdena. 

Skydd av naturen genom att avsätta fredade 
områden är ett viktigt sätt att bevara ursprunglig 
natur. Sådana områden kan ändå i praktiken 
inte göras så stora eller så många att de skulle 
kunna vara det enda som fordras för att hejda 
utarmningen av naturens mångfald. Hänsyn till 
flora och fauna måste ingå som en del av all 
verksamhet som påverkar naturmiljön. 

En omfattande naturinventering, där hittills känd 
kunskap om områdets värdefulla natur samlats, 
blev färdig i Jakobstad år 1991. Jakobstads 
naturinventering 1991, som är ett sammandrag 
av inventeringen, är avsedd som ett hjälpmedel 
för planering och beslutsfattande. Nedan har 
samlats de viktigaste utgångspunkterna och 
rekommendationerna som bör iakttas i plan 
läggning och vid byggande. Noggrannare be 
skrivningar områdesvis, motiveringar och åt 
gärdsrekommendationer finns i naturinven 
teringen. De viktigaste områdena med speciella 
naturvärden har samlats i den närslutna kartan. 
Områdena har indelats i fem klasser utgående 
från deras naturskyddsvärda och användnings 
ändamål. Klassificeringen för de skogsområden 
som staden äger har koordinerats med mång 
bruksplanen för stadens skogar. 

Områdena har klassificerats i enlighet med 
deras naturskyddsvärde och målet för deras 
användning på följande sätt: 

Klass I: Ett naturmässigt värdefullt område. 
Målsättningen är att bevara dessa områden i ett 
så naturenligt tillstånd som möjligt. De områden 
staden äger har i mångbruksplanen för sko 
garna anvisats som naturskyddsskog, dvs. 
skogsvårdsåtgärder har inte planerats för dessa 
områden. 

Klass Il: Ett naturmässigt värdefullt område, 
där jord- och skogsbruk kan utövas med 
särskilt hänsynstagande till naturskyddssyn 
punkter. Byggande borde inte tillåtas. 

Klass 111: Ett landskapsmässigt värdefullt 
område som är speciellt lämpligt för friluftsliv 
och utflykter. I skogsvården och markan 
vändningen bör man särskilt fästa upp 
märksamhet vid att bevara dessa värden. 

Klass IV: Ett värdefullt kulturlandskap, vars 
kultur- och naturskyddsvärda man försöker 
upprätthålla genom skötselåtgärder. 

Klass V: Ett landskapsmässigt värdefullt 
åkerområde, som man försöker bibehålla som 
öppen åker så länge som möjligt. 

KLASS I: Ett naturmässigt värdefullt 
område. 

Målsättningen är att bibehålla dessa områden i 
naturtillstånd. Byggande skall inte tillåtas och 
skogsawerkningar, dikningar och andra dylika 
verksamheter, som kraftigt förändrar naturen, 
får inte utföras. På vissa små områden, 
fågelskär och fågelsjöar kan det vara skäl att 
begränsa rörelsefriheten under fåglarnas 
häckningstid, men tanken är, att man på de 
övriga områdena enligt allemansrätten fritt skall 
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få röra sig. Avsikten är att områdena skyddas 
med stöd av naturskyddslagen eller att de med 
stadens beslut lämnas i naturtillstånd för gott. 

Till klass I hör följande områden: 

områaene 1, 2, 4, 5 och 6: Llgpaskarn, 
Mellanpaskarn, Paskarstenen mm. 

Lågpaskarn, Mellanpaskarn och Hörnpaskarn 
är landskapsmässigt betydelsefulla holmar. Det 
finns viktiga häckningsplatser på området, bl.a. 
häckar där labb, skräntärna och silltrut. 
Holmarna är också viktiga utflyktsmål. Vester 
sundsby skifteslag, som äger holmarna, har 
eftersträvat att bibehålla holmarna obebyggda. 
Områdena finns med i statens strandskydds 
program. 

Område 3: Paradiset 

Det mest representativa fågelskäret i 
Jakobstads skärgård, där hotade arter, såsom 
svärta och ett stort silltrutssamhälle (ca 60 par) 
häckar. 

Område 20: Ådösand 

Ådöns strand mot väster är den mest 
representativa strandängen i naturtillstånd i 
Jakobstad. Området är ett viktigt rastställe för 
vadare och svanar och i strandskogen före 
kommer de hotade arterna flygekorre och 
mindre hackspett. Området är nationellt sett 
värdefullt och det ingår i statens strandskydds 
program. 

Område 21: Ådöskatan 

Ådöskatans strandklippor och den gamla 
skogen är till sitt naturinnehåll mångsidigt, bl.a. 
finns tretåig hackspett och flygekorre på 
området. Området har ett av nejdens fåtaliga 
gamla, i det närmaste orörda, skogsbestånd 
med många ihåliga träd. Den norra delen av 
området hör till strandskyddsprogrammet. 

Område 30: Kråkholmsfjärden 

I Kråkholmsfjärden finns en hel del häckande 
vattenfåglar. Den mindre hackspetten och den 
sällsynta flygekorren förekommer i den gamla 
kärrskogen och bland strandalarna söderom 
sjön. Skolorna besöker ofta sjön i samband 
med biologiundervisningen. Genom stadsfull 
mäktiges beslut har sjön fridlysts och i 
stadsplanen är den ett skyddsområde. 

Område 31: Gubbträsket 

Den obrutna skogskanten runt sjön ger den en 
ödemarksprägel. Strandskogarna söderom 
sjön har skyddats med stadens eget beslut 
såsom naturskyddsskog och där finns ett land 
skapsmässigt värdefullt alkärr. I bergmarks 
skogen på Gubbträskberget växer stadens 
äldsta tallar med en ålder på uppskattningsvis 
ca 250 år. I tallarnas håligheter häckar den 
sällsynta sparvugglan. Duvhöken har sitt revir 
på området. Sjön och ödemarksnaturen i den 
omgivande skogen borde bevaras. 

Område 50: Bovattensmossen 

En nästan odikad, ödemarksartad mosse, där 
tranan och den utrotningshotade fiskgjusen 

häckar. Området är en viktig orrspelsplats. 
Bovattensmossen är stadens mest repre 
sentativa kärrområde och tillsammans med 
Pedersöre kommun borde man bilda ett 
naturskyddsområde av detta. 

Område 51: Ullmossen 

Ett odikat moss- och myrområde, där det finns 
tvinvuxna tallar och förekomst av den utrot 
ningshotade fiskgjusen. Mossen och den bäck 
som mossen utmynnar i samt den omgivande 
skogszonen borde bibehållas i orört skick. 

Område 52: Ett namnlöst alkärr på Pirilö 

Ett mycket värdefullt och rätt orört område som 
exemplifierar en skogstyp som på annat håll 
försvunnit på grund av skogsdikning. Staden 
äger området och det behandlas som natur 
skyddsskog. Området borde fridlysas enligt 
naturskyddslagen. 

Område 53: Spärringsmossen 

Området är en av de få gamla naturskogarna i 
Jakobstad och det borde bibehållas i natur 
tillstånd. Spillkråkan, flygekorren och duvhöken 
är de sällsynta arter, som är företrädda i 
skogen. 

Område 54: Aligrundet på Fårholmen 

Aldunge med förekomst av den hotade mindre 
hackspetten. Aligrundet har genom stadens 
eget beslut fridlysts som naturskyddsskog. 
Området borde bibehållas som lövskog och 
uppkomsten av blandskog förhindras. 
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KLASS Il: Naturmässigt värdefulla om 
råden, där jord- och skogsbruk kan idkas 
blott särskild hänsyn visas naturskydds 
synpunkter samt skyddet av flora och fauna. 
Byggande borde inte tillåtas på området. 

Till klass Il hör: 

Område 7: Gräggörens strandlund 

Den södra delen av holmen har bevarats i 
naturtillstånd och där finns en strandlund med 
riklig växtlighet, som borde bevaras som 
lövskog. 

Område 22: Esse och Purmo åars mynnings- 
område · 

Mynningsområdet är viktigt som lekplats för 
fiskarna. Det finns vidsträckta och rätt så 
frodiga våtmarker på området, där bl.a. 
svärdsliljan växer. 

Område 23: Sandsundsljärdens nordöstra 
strand 

Området har naturskyddsvärde som biotop för 
fåglar. Trana, brun kärrhök och flygekorre är 
sällsynta och hotade arter som förekommer 
där. Den grova strandskogen borde bevaras. 

Område 32: Degernästräsket 

I sjön finns rikligt med häckande fåglar, bl.a. 
tranan, och den är en viktig viloplats för flytt 
fåglar, såsom sångsvanen på våren och 
hösten. Sjön är stadens mest representativa 
fågelsjö. 

Område 33: En namnlös våtmark söderom 
Rosasholmen 

I våtmarken, som i det närmaste är i natur 
tillstånd, häckar de i hela landet sällsynta bruna 
kärrhöken, småfläckiga sumphönan och 
vattenrallen. Också i den mycket grunda viken 
innanför Granholmen häckar en del 
vattenfåglar. 

Område 34: Lövblomsfladan och norra delen av 
Markusholmsfladan 

Lövblomsfladan är en liten, näringsrik sjö, där 
det förekommer ett mycket livligt fågelliv. På 
Markusholmen växer det en rätt gammal 
blandskog, som delvis är lundartad. 

Område 35: Nyvägafjärden 

En mosse med riklig gräsväxtlighet, med 
förekomst av de för Jakobstadsnejden sällsynta 
fågelarterna vattenrall, småfläckig sumphöna 
och dvärgbeckasin. Utfyllnaden av områdets 
östra del med överskottsjord har delvis förstört 
områdets naturvärden. Utfyllnadsområdet får 
inte utvidgas. 

Område 36: Borgarviken 

En landskapsmässigt förtjusande vik av 
Larsmosjön med riklig sommarbosättning. Den 
mindre hackspetten har sitt revir på området. 
Skogen borde bibehållas som lövskog. 

Område 55: Stora Lysarholmen 

En gammal naturskog med ett flertal 
skogstyper, där trädbeståndet är rätt gammalt 

och naturenligt sammansatt. Det finns en stark 
flygekorrstam på området och där förekommer 
sällsynta fåglar, såsom kattuggla, lundsångare 
och spillkråka samt den hotade mindre 
hackspetten. 

Område 56: Fårholmsberget 

En skogsdunge med ihåliga träd, som utgör ett 
lämpligt revir för flygekorren och sparvugglan. 

Område 57: Messträsket 

En tidigare sjö, som blivit en mosse med två 
små gölar. En viktig häckningsplats för trana, 
enkelbeckasin och änder. En naturstig löper 
längs den västra stranden. Det finns flygekorrar 
i den omgivande skogen. 

Område 58: Korsgrundsvikens strandlund 

Ett med avseende å landskapet och 
växtligheten viktigt objekt, som också är ett revir 
för den mindre hackspetten. 

Område 59: Kaningholmen och Småholmen 

En liten holme i naturtillstånd, beväxt med al 
och björk och med en liten igenväxande vik 
med alskogsbevuxen strand, där det före 
kommer flygekorre. 

Område 61: Stormossen 

Myr, där den hotade fiskgjusen häckar. 
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Område 63: Skallomossen 

En mosse, vars östra del är odikad, och som är 
en viktig orrspelplats. 

KLASS 111: Områdena är landskapsmässigt 
värdefulla och de är mycket lämpliga för 
friluftsliv och utflykter. I skogshanteringen 
och markanvändningen bör särskild upp 
märksamhet fästas vid att bevara dessa 
värden. 

omredene 8, 10, 11 och 12: Alegrundet, 
Trutberget, Storpaskarn och Mässkär 

Holmarna är delvis obebyggda och populära 
utflyktsmål i den yttre skärgården. Naturen är 
mångsidig, det finns värdefulla naturtyper på 
många platser. Holmarna hör till området för 
statens strandskyddsprogram. 

omreaene 24, 60 och 70: Storsand-Ullsand 

En populär simplats och ett populärt rekrea 
tionsområde. Mynningsområdet för den bäck 
som rinner genom området är i naturtillstånd. I 
de tidigare uppgjorda delgeneralplanerna för 
området har Sammetsskogen (nr 60) och 
kurområdets skog (nr 70) antecknats såsom 
"landskapsmässigt värdefull skog". 

områoe 37: Llngsjön 

En grund skogssjö, där den hotade storlommen 
häckar. En vandringsled löper runt sjön och det 
ökade friluftslivet stör storlommens häckning. 

Omrede 38: Myllyperä 

Sjön förenas med Larsmosjön via en 50 meter 
lång bäck. Gädda, abborre och mört har sjön 
som lekplats. En hel mängd fåglar häckar vid 
sjön och i strandlundarna förekommer den 
hotade mindre hackspetten. Sjöns omgivningar 
har omändrats att tjäna golfutövningens behov. 
Nya åtgärder som påverkar sjöns natur borde 
inte tillåtas. 

Omrede 62: Stadskanalens nedre lopps 
omgivning 

Den gamla naturskogens fågelliv är mångsidigt, 
och hotade och sällsynta arter som förekommer 
är bl.a. mindre hackspett, näktergal, svarthätta, 
lundsångare och gulsångare. Åtminstone en del 
av området borde åtminstone bibehållas orört 
och på mera avlägsna platser borde ruttnande 
lövträd lämnas som boträd för den mindre 
hackspetten. 

Områdene 64, 65, 66, 67 och 68: Brunniberget, 
Kvarnstensberget,. Degernästräsk, 
Koppelberget, Trollmyrvägen 

Landskapsmässigt betagande hällmarksom 
råden. 

Omrede 69: Hamnskogen 

I hamnskogens gamla tallskog finns hål 
häckande fåglar, flygekorre och mindre 
hackspett. 

Omrede 71: Trollmyrvägen 

En landskapsmässigt betagande tallskog. 

KLASS IV: Värdefulla kulturlandskap, vars 
kultur- och naturskyddsvärde man strävar 
att bibehålla genom skötselåtgärder. 

Område 25: Häl/sand 

En saltäng vid stranden, där bl.a. den sällsynta 
glasörten växer, och som sommargästerna 
hållit öppen genom slåtter. 

Omräde 26: Bredskärsvikens strandängar 

Strandängen är vadarnas rastplats under deras 
flyttning och den kan hållas i skick genom att 
t.ex. låta får och kor beta på området. 

Omräde 13: Ul/sandören 

Stränderna på den norra och västra sidan är 
obebyggda och mitt på holmen finns ett rätt 
öppet enbusksområde. På stränderna växer 
gammal lövskog, som utgör revir för den mindre 
hackspetten. 
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Omräde 14: Storsandören 

Holmens stränder är till största delen bebygg 
da. Mitt på holmen finns en landskapsmässigt 
vacker hagmarksliknande skog. 

Omräde 15: Stockholmen 

På holmen finns förfallna tegelbyggnader efter 
en gammal såganläggning och ett värdefullt 
lundområde som vuxit upp ur virkesavfallet. 
Området är såväl kulturhistoriskt som ur 
naturvårdssynpunkt sett värdefullt. 

Omräde 90: Nynäsbacken 

En hagmarksbacke och gammal kulturmark, 
där det nuförtiden växer sällsynta ängsväxter. 
För landskapsskötselns skull har man under de 
senaste åren hållit får på området. 

KLASS V: Landskapsmässigt värdefulla 
åkerområden, vilka man eftersträvar att 
bibehålla som öppna åkrar så länge det är 
möjligt. 

Landskapsmässigt värdefulla åkerområden är: 

91. Kisor-Hällan 
92. Vestersundsby 
93. Vestersundsby 
94. Lysarholmen 
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Oegemöa 

57 

© 

m 
0r 

Ett naturmässigt värdefullt område, som 
bevaras i naturtillstånd 

Ett naturmässigt värdefullt område, där 
särskild hänsyn bor tagas vid områdets skOtsel 
och bruk 

Ett landskapsmassigt värdefullt område. Området 
ar mycket lämpligt ror friluftsliv och utflykter 

Ett värdefullt kulturlandskap, vars kulturvärde 
bibehålls genom skotselåtgärder 

Ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde, 
vilket bibehålls som Oppen åker så länge 
som mOJllgt 

I km 

Värdefulla naturomräden klassificerade enligt deras karaktär och naturskyddsvärden 
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KULTURARVET 
ALLMÄNT 

"Säg mig i vilken stad du bor och jag skall säga 
dig vem du är". 
Kultur är all den mänskliga, såväl praktiska som 
teoretiska, verksamhet med vars hjälp männi 
skan utvecklar, förädlar och upprätthåller de 
naturliga förmågor som ingår i hennes väsen. 
För att kulturen skall kunna överleva måste den 
skrivas in i rummet: bli till gator, torg, parker, 
byggnader och monument. Omvänt kan man 
säga att de känslor, ideer, föreställningar och 
värderingar som inte lyckas skriva in sig i 
rummet förtorkar till tecken och förvandlas till 
skenbilder. I en sådan situation är visserligen 
allting möjligt men man löper risk att såsom en 
Robinson Crusoe ständigt börja om från början 
och förbli en äventyrare livet ut. 

Jakobstad har en rik historia och ett relativt stort 
kulturarv. Staden är en historias verk, dvs. ett 
verk av beslutsamma människor som åstad 
kommit detta under vissa historiska villkor; 

Denna historia vittnar om perioder av lugnt 
stadsbygge som brutits av dagar av förstörelse 
genom krig, brand och dåliga beslut. Vi får trots 
allt vara stolta över att ha stadsbilder och 
byggnader från nära nog varje decennium. I 
dessa miljöer har jakobstadsborna levat, älskat, 
hatat. Här har de flanerat, verkat, samlats 
vrede och glädje, till åsiktsyttringar och fester. 

Dessa byggnader och miljöer synliggör vår 
samhörighet med Europa, ja med hela världen, 
och de är våra materiella länkar till det förflutna 
och till framtiden i den mån vi lämnar dem 
vidare till generationerna efter oss. Gör vi det 

handlar det om tradition i ordets djupaste 
bemärkelse: att det förflutna, det närvarande 
och det möjliga inte kan åtskiljas. Å andra sidan 
bör sägas att den utveckling, som inte bygger 
på traditionen, - på visheten, kunskapen och 
eftertanken - i grunden är ett falsarium. 

Jakobstads gamla byggnader och miljöer är 
bärare av vishet, kunskap och eftertanke. 

Liksom en ren natur och bevarandet av en 
biologisk mångfald är en livförsäkring för vår 
egen existens och en resurs för vår tanke, är de 
historiska byggnaderna och miljöerna nödvän 
diga för den kulturella och den sociala ut 
vecklingen. De utgör en av hörnstenarna i en 
hållbar utveckling - i en människovärdig his 
toria. 

För att kunna bevara dessa byggnader och 
miljöer måste vi ta i beaktande det intrikata 
samspelet och det ömsesidiga beroendet 
mellan kulturarv och samhällsutveckling. Vi 
måste komma till insikt om historien som en 
skapande dynamisk process. 

I historien sammankopplas två moment - ett 
konserverande och ett nyskapande. Det måste 
finnas band till det förflutna och mod att ta 
skapande initiativ. Banden till det förflutna, 
gatorna, torgen, byggnaderna är band till det 
skapande dynamiska livet. Förbindelsen med 
förfäderna, med fosterlandet, med världen, är 
förbindelser med en skapande dynamisk 
process som vänder sig till framtiden. 
Annorlunda: Musiken upplevs alltid som en 
enhet av rörelse och vila - eller likhet och 
olikhet. Vi själva är som individer förändring och 
likhet på en och samma gång - rörelse och vila. 

En stad, Jakobstad, liksom en person, liksom 
musik är en levande realitet; varje minut i dess 
liv finns den på en och samma gång i vila och 
rörelse, i likhet och förändring. Men de 
upprepar sig aldrig. Varje punkt på vägen är 
unik. Historien är en process, inte en cykel. 

Processen innebär sammanhang. Om i en 
melodi på varandra följande toner spelas upp 
med flera sekunders mellanrum så kombineras 
de inte längre med varandra på ett sådant sätt 
att de ger den dynamiska känslor av obrutet 
flöde som är väsentligt för musikens mening. 
Men när de spelas upp i rätt tempo viks de 
samman till en helhet, en melodi eller ett tema. 
Denna generalplan utgår från att en bärkraftig 
meningsfull samhällsutveckling - en männi 
skovärdig historia - är möjlig endast genom det 
urbana samhällets förverkligande - genom 
stadsprocessen - en kulturell och social ut 
veckling som bygger på insikten att all 
verksamhet måste anpassas till jordens 
resurser och naturens toleransförmåga. 

Det urbana samhällets förverkligande kräver en 
planering inriktad på människans sociala 
behov. Här är utvecklandet av det offentliga 
rummet av avgörande betydelse. Det är på 
gatorna och torgen som samhällsprocessen har 
ägt och fortfarande äger rum. Skadar vi dessa 
skadar vi själva samhällsutvecklingen. 

Vi blir allt mer medvetna om rummets inverkan 
på oss, och i takt med vår förståelse för detta 
ökar insikten om det offentliga rummets roll och 
betydelse. Gatan och torget är rum där alla 
materiella, psykiska och andliga krafter möts, 
kolliderar, blandar och utvecklar sina definitiva 
innebörder och öden. 

GENERALPLANEPROCESSEN1997 JAKOBSTAD I FÖRVANDLING 



42 

Det är genom dem som en verklig gemenskap 
uppstår och det är här som någonting av till 
varons mening blir synlig. 

Detta leder oss in på frågorna om rummens 
kvalitet, och trots att det inte är möjligt att 
förbise de estetiska dimensionerna, måste 
frågorna primärt besvaras utifrån stads 
begreppet och dess inre principer samtidighet, 
möte, samling. Rummens kvalitet definieras här 
av deras förmåga att tjäna människan I hennes 
sociala, kulturella och kosmiska dimension. 

Gör vi denna bestämning kommer vi snart in på 
vårt behov av det som den jakobstadsfödde 
sociologen Johan Asplund kallar äkta platser, 
kvalificerade platser för samtidighet och möten. 

Johan Asplund menar att den moderna 
människan är platslös, dvs. hon lever i ett 
sammanhang som hon inte känner igen sig i 
och som inte heller bekräftar henne. 
Konsekvensen av detta är att hon blir en 
främling i sin egen värld, hon blir rotlös, 
hemlös .... alienerad. Platslöshet är enligt Johan 
Asplund samma som olust, och en platslös 
person har förlorat förmåga till djupare inlevel 
ser, en brist som han försöker kompensera 
med surrogat "diskotek, bilar, spelautomater, 
vapen och TV .... det dummaste som finns". 

Det finns också nu en begynnande 
medvetenhet om samband mellan bebyg 
gelsestrukturer och stress, psykosomatiska 
sjukdomar, kriminalitet och gatuvåld. 

En äkta plats motverkar både individualism och 
kollektivism och därmed världsvåndan och livs 
ångesten. I stället har den beskaffenheten att 

just där sammanfaller våra centra i världen. En 
äkta plats är en delad plats. En djup plats 
känsla är därför liktydlig med djup delaktighet - 
inte enbart med övriga stadsbor utan med alla 
människor i världen, ja med alla människor i 
den historiska processen. 

En äkta plats kan inte konstrueras. Den måste 
ha en historia och en viss beständighet en 
relativ permanens. Den måste sålunda vara 
tillgänglig för fia, a på varandra följande gene 
rationer. 

På en äkta plats måste man därför kunna ori 
entera sig, inte bara geografiskt utan även his 
toriskt. Liksom vi är beroende av att förstå hur 
vi rör oss från ett ställe till ett annat i stads 
rummet är det nödvändigt för oss att veta hur 
jakobstadsborna levde förr. För att veta vart, 
måste vi veta varifrån. 

Det är de snabba förändringarna, det alltför 
hårda tempot som får oss att tappa orienterin 
gen. Det är just de som leder till bristande 
känsla av samhörighet och delaktighet och till 
oförmåga att använda stadsbygget på ett 
livsbejakande och kulturellt berikande sätt. 

Vi måste därför aktivt värna om Jakobstads 
kulturbärande kärna, vårt viktigaste kulturarv, i 
själva verket den enda delen av staden som 
kan överföra regionens historia, betydelse och 
omvandlingssätt. 

Det är här som stadslivet kan utveckla och för 
stärka den karaktär som är Jakobstads egen. 
Det är här staden uppenbarar sig som person. 
Här avslöjas stadens vitalitet, dvs. hälso 
tillstånd. Här kan förflutet sammansmälta med 

främmande; de lokala förutsättningarna inte 
greras med möjligheter och impulser från hela 
världen. Här kan allt ombildas i en stads 
byggnadsprocess som samtidigt är en om 
vandling av oss själva. 

Endast den stad äger bestånd som vet att 
vårda sig om det gemensamma utan att svika 
det djupast egna. Endast den som funnit frid i 
sig själv kan gå ut och söka den i hela världen. 
Om detta blir synligt i vår stadsbild kan vi som 
stadsbor utan inre stridigheter även vara 
europeer, världsmedborgare, starka individer 
med stark identitet. Detta är vår stad, detta är 
vårvärld. 

I det följande beskrivs stadens utveckling, från 
ett agrart handelscentrum till en postindustriell 
småstad. 
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FRÅN ETT AGRART HANDELSCENTRUM 
TILL EN SMÅSTAD I DEN POST - 
INDUSTRIELLA EPOKEN 

Motto: "Vi har inte rätt att sakna något 
gammalt, utan vi skall städse 
sträva efter något nytt, som byg 
ger på de resultat olika släktleds 
arbetsinsats frambringat". 
.Johann Wolfgang von Goethe 

Det andra genetiska skedet av sta~s 
institutionens uppkomst 

Det historiska skedet under vilket den gamla 
stadsinstitutionens städer uppkom var det som 
förenade städerna mer än deras geografiska 
läge. Staden Jakobstads tillkomst anknyter till 
det andra genetiska skedet för stadssamhället i 
Finland, då generalguvernör Per Brahe i medlet 
av 1600-talet förverkligade centraladminist 
rationens handels- och stadspolitik. Städerna 
med sina skickliga köpmän och hantverkare 
ansågs vara den viktigaste garantin för rikets 
välstånd och framgång. Stadens tullstaket 
skulle avgränsa en planerad, planlagd stad från 
den oplanerade landsbygden. Staketet mot 
svarade den medeltida stadens mur, emedan 
den centralstyrda överhetens fasta hand och 
övervakning ersatte den bräcklighet staketet 
representerade i jämförelse med starka sten 
murar. 

Grundläggningsepokens stadsideal och särskilt 
de uppgjorda stadsplanerna för städerna 
bibehålls i stadens fysiska rum också under 
förändrade förhållanden, och inverkar fortfaran 
de på stadens struktur, stadsbilden och stadens 

identitet. Stadens fysiska rum motsvarade 
sålunda en maktmedveten tjänstemans sigill på 
ett dokument, som fastställde dokumentet - 
dvs. det stadslika rummet - för att också läsas 
och vårdas av senare släktled. 

Många österbottniska städers tillväxt och ut 
veckling började senare stampa på stället, 
varför ett maktpåbud utan att beakta realiteter 
ansetts vara grunden för städerna. Städernas 
uppkomst byggde trots allt på ett medvetet val 
och de dåtida handelsmässiga, geografiska och 
befolkningsmässiga förutsättningarna, dock på 
grund av de geografiska förhållandenas 
gradvisa förändring avstannade utvecklingen. 

Renässansens regularitet 

Stadsplanering av städer representerade 
någonting nytt. Man tillät inte mera staden att 
växa på ett organiskt sätt såsom de medeltida 
städerna gjorde, utan de planerades innan de 
byggdes med stadsrummet mestadels rek 
tangulärt med tanke på stadens försvar, skat 
tetryckets fördelning och övervakning, fattig 
vårdens jämlika fördelning, brandsäkerheten, 
hygienen och för prydlighetens skull. Härvid fick 
inte de geografiska formationerna, havsvikar 
eller eventuella backar hindra städernas 
rutformiga kvarter, utan tillandningarna täcktes 
in och berg brändes och hackades ned. 

Som ideal för planeringen hölls renässansens 
idealstadsskisser trots att staden i Norden i 
stället för kontinentens befästa "solstäder" i de 
flesta fall fick ett stadsrum i rektangulär form. I 
de nordiska städerna där det fanns från två till 
fyra längsgående gator med ett flertal tvärgator 
och torget i mitten samt kyrkan och jorden i an- 

knytning därtill i kanten av rektangeln. Ändå 
kallar man planläggningsprincipen "renäs 
sansens regularitet" fastän städerna grund 
lades redan under barockens tidevarv. 

Jakobstad grundlades som ett led i central 
förvaltningens handels- och stadspolitiska 
strävanden, varvid man på de viktigaste mark 
nadsplatserna försökte få ett slut på 
landhandeln, vilken ansågs skadlig, och locka 
dit handelsmän och hantverkare. Då staden 
grundlades år 1652 var havsvattennivån nästan 
3,5 meter högre än idag. Då utgjorde mark 
nadsplatsen Bockholmen och marknadsplat 
sens · badområde Herrholmen som namnen 
säger holmar eller så bildade de ihopvuxna mitt 
i ett tillandningsområde ett lämpligt område för 
byggande. Då Pedersöre socken hörde till 
Jacob de la Gardies förläningar och Jacob de la 
Gardie dog mitt under grundläggningsskedet 
vidtalade änkan Ebba Brahe en "skicklig 
ingenjör" att planlägga den blivande staden. 
Den utvalda torde ha varit lantmätaren Erik 
Niuren, som vid den ifrågavarande tidpunkten 
verkade som planläggare i Västerbotten. 

Stadsområdet fick sitt rutformiga kvar 
tersområde på Bockholmen mellan havs 
hamnen på västra sidan och insjörutten på 
östra sidan. Mötet mellan stadsborna och deras 
kunder ägde rum på det nuvarande torgets 
plats där också den första planens torg fanns. 
Redan under den andra hälften av 1600-talet 
blev man tvungen att flytta hamnen till 
nuvarande Gamla hamn som en följd av 
landhöjningen. Valet av platsen i förhållande till 
den gamla sockenkyrkan och hamnen berodde 
hur som helst på geografiska orsaker, som 
planläggaren måste underordna sig tvärtemot 
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tidens strömningar. Det här återspeglade sig 
också i stadsrummet planen dikterade, då 
gatunätet i viss mån anpassats till områdets 
höjdförhållanden. 

Staden grundades således på sin tid i 
knutpunkten för goda vattenledsförbindelser på 
den gamla marknadsplatsen, varför det åtmin 
stone fanns två viktiga institutioner, som fyllde 
kriterierna för stadsbildning, kyrkan och 
marknaden och utöver detta Pinnonäs gård, 
som vid tiden för stadens grundande dock 
måste räknas till historien. Som administrativt 
centrum för ett utbrett område ökade den 
marknadsplatsens dignitet. Dragningen av den 
s.k. stora österbottniska vägen och den därtill 
anslutna Jyväskylävägen som två förgreningar 
till Nykarleby och Gamlakarleby medan 
Jakobstad blev utan en anslutning i omedelbar 
närhet. Detta innebar att stadens utveckling 
avstannade från speciellt början av 1800-talet, 
då landsvägsförbindelsernas betydelse ökade. 
Landhöjningen avbröt för sin del inlandets 
vattenförbindelse direkt till stadens centrum och 
flyttade på hamnen varje sekel en kilometer 
norrut 

Den gamla sockenkyrkan fanns bakom tilland 
ningsmark söderom staden, varför förbin 
delsen dit måste åstadkommas med tillhjälp av 
en vägbank och tre stycken broar (nuvarande 
Parentesen). Befolkningsökningen krävde i 
slutet på 1600-talet en utvidgning av planen, 
varvid stadens rutplan fortsattes norrom 
Stadssundet, som fanns på norra sidan av 
stadsområdet. Sålunda bildades en ny 
stadsdel, "staden norrom kanalen". På samma 
sätt togs den gamla marknadsplatsens 
bodområde, Herrholmen med sina bodar, 

användning såsom stadsrum. I det första 
skedet gällde det säsongbruk, sedermera togs 
bodarna och kyrkstugorna, som använts under 
säsongen, omändrade till fasta bostäder 
användning som småfolkets bostadsområde. 

Den första stadsplanen har inte bevarats, men 
stadsrummet omgivet av tullstaketet jämte de 
två offentliga byggnaderna, rådhuset och 
kyrkan, som lantmätaren Jonas Gädda ritade år 
1693, finns i de följande bevarade plankartorna, 
uppgjorda år 1735 av Jacob Johan Wijkar. Det 
är därför skäl att anta, att stadsborna återupp 
byggde den efte{ den stora ofreden nedbrända 
staden enligt de tidigare mätningarna. 

Under decennierna efter den stora ofreden 
uppstod på stadskyrkans norra sida (1691, 
1731) ett nytt bostadsområde för småfolk på 
vardera sidan av vägen som ledde till hamnen 
och sjötullen (1735). Landhöjningen tillät även 
byggande av nya "årsringar" kring det gamla 
stadsområdet, runt "Staden". Blomstringstiden 
för skeppsbyggnad och sjöfart drog rikligt med 
småfolk, sjömän, arbets- och timmermän samt 
forkarlar till staden. Dessa fick det nya området 
"Östra Norrmalm", nuvarande Skata. Detta 
utvidgades redan 1821 till sin nuvarande längd. 

Ovan till höger: stadsp/anen är 1735. 

Johan Gutzens "geometriska karta" frän 1754 är präglad av 
sjöfart, som under denna tid ännu kännetecknade Jakobstad. 
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Vinjettbild av Anders Forstens stadsp/an frän är 1783. Stadens omgivningar var under denna tid kalhuggna och virket användes vid fartygsbyggena samt som byggnadsmateria/ och brännved. Socknens 
prästgärd och stadskyrkan med sin stapel har bevarats som monument till vära dagar. ''Tobaksplantagen" är nu "Sko/parken". (Stadsarkivet) 
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Stadsp/anen Ar 1782. Stadsplanen Ar 1821. Stadsplanen Ar 1859. 
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Empireplanen 1836 

De tätt återkommande stadsbränderna erbjöd - 
vilket konstaterats även i byggnadsordningen 
för Vasa läns städer från år 1800 - en naturlig 
möjlighet att förnya planerna. Jakobstads södra 
centrum ända fram till Stadssundet brann den 
2. september 1835. Lantmätare Anders Sarger 
uppmätte det brunna, och även det obrunna, 
området norr om Stadssundet till kvarters 
områden bestående av kvadratiska, delvis 
fyrgrupperade kvarter. Gatorna var i enlighet 
med byggnadsordningen. 24 alnar (ca 14,3 m) 
breda. 

Arbetet med att slutföra stadsplanearbetet 
skedde vid överintendentämbetet, där kon 
duktör Anders Fredrik Granstedt inledde arbetet 
vid årsskiftet 1835-36 och för sin del slutförde 
arbetet vintern 1836. Stadsplanen fastställdes 
med underskrifter av överintendent Carl 
Ludwig Engel och Anders Fredrik Granstedt. 
Stadsplanen följde ganska exakt lantmätare 
Anders Bergers mätningar. Den plankarta som 
uppgjorts utgående från dessa, men komp 
letterade denna även med ett planförslag för 
områdena Norrmalm och Hamngatan-Loverat. 
Enligt detta åtskiljdes de olika stadsdelarna av 
trädplanteringar till skilda zoner. Längs stadens 
södra kant reserverades en trädgårdszon som 
skilde den bebyggda stadsmiljön från den 
öppna landsbygdsmiljön. Stadens torg place 
rades på dess gamla plats, men ytan fyr 
dubblades jämfört med den tidigare. Rådhuset, 
som fungerade som stadens viktigaste offent 
liga plats, placerades liksom förr vid torgets 
östra kant. Ursprungligen var Rådhuset, som 
planerats av länsarkitekt Axel Setterberg, till 
plan och fasader senempire. Byggnaden restes 

dock först ett par årtionden senare och fick då 
en fasad som representerade empiren i 
upplösning - senare på 1890-talet ändrades 
även fasaden till panelarkitektur i enlighet med 
den då rådande moderna nyrenässansstilen. 

Engels och Granstedts stadsplan förverk 
ligades på det nedbrunna Södermalm och på 
Norrmalm, som redan år 1821 hade fått en 
plan. Planen för Norrmalm godkändes, trots att 
den var gammal, som grund även för det nya 
stadsrummet. Samtidigt förstärktes Norr 
malms sociala differentiering. I den förverk 
ligade planen genomfördes således redan 
under 180.©-talet tre genetiska skeden för en 
nordisk trästad; ett lågt och smalt gaturum 
under 1700-talet första hälft, ett högt och smalt 
gaturum fram till branden år 1835, och ett brett 
och lågt gaturum under empiretiden och den 
efterföljande byggnadstiden. I stadsrummet 
betonades den planenliga samtidigheten och 
byggnadsbeståndets samtidighet, många olika 
historiska skeenden och stilperioder levde 
parallellt i sina egna stadsdelar. 

In i ett nytt århundrade 

Även planlagt var Jakobstad, såsom den tidens 
städer, en agrar handelsstad där man bakom 
de smala gatorna och låga gatufasaderna 
idkade boskapsskötsel och bakom tullstaketen 
bedrev jordbruk. I själva verket kunde drag av 
den agrara handelstaden skönjas i Norrmalm 
ännu efter andra världskriget, om än ej längre i 
funktion så åtminstone i byggnadsbeståndet. 

I och med industrialiseringen från och med 
slutet av 1800-talet tredubblades invånar- 

antalet i Jakobstad under ett årtionde. En oer 
hörd bostadsbrist ställde krav på planläggning 
av nya områden. Resultatet av detta var några 
utvidgningar i Norrmalm och den år 1906 i 
Tsarskoje Selo fastställda stadsplanen av Bertil 
Jung. Planaändringarna i Norrmalm utvidgade 
området i ost-västlig riktning, medan Bertil 
Jung å sin sida tillförde stadsrummet jugend 
stilens element med krökta trafikleder och 
otaliga stadsområden omgivna av parker, vilket 
avvek från rutnätsplanen. 

Snart inleddes första världskriget, och detta 
förhindrade ett förverkligande av Jungs plan 
som sådan. Vissa planaändringar föranledda av 
den nya situationen inskrevs i alla fall i 1914 års 
plankarta, som för övrigt i huvudsak grundade 
sig på Jungs lösningar. Världskriget 
förorsakade dock ett mångårigt avbrott i 
byggnadsproduktionen, och inte förrän år 1927 
ansågs det motiverat att göra en ny plankarta, 
som då uppgjordes av arkitekt Harald Andersin. 
Den låg till vissa delar som grund för 
uppgörandet av stadsplaner ända fram till tiden 
efter andra världskriget. 

Den av Andersin uppgjorda plankartan tog i 
beaktande de inträffade förändringarna, bl.a. 
grävandet av bäcken från det tidigare 
Lappfjärden längs med Pietarinkatu-Peders 
gatan, senare Pedersesplanaden, och omänd 
ringen till esplanad. Ett viktigt tillägg var även 
bostadsområdet Östanpå i stadens västra del, 
planerat för samhällets mindre bemedlade. Det 
bostadsområde, norr om Norrmalm, som redan 
i 1906-års plan planerats för arbetare fick 
behålla sina ramar och huvuddelen av sina 
trafikleder. Inom kvarteren skedde dock för 
ändringar, bl.a. flyttades den för området 
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planerade idrottsplanen väster om områdets 
längsgående huvudled, Gamla Alholmsvägen. 
Öster om denna väg hade man placerat "Finska 
folkskolan", vars sk. gamla del nyligen hade 
färdigställts. 

Väster om Pedersesplanaden placerades "Nya 
idrottsplanen", som förverkligades enligt för 
slaget. Den nya begravningsplatsen fick plats 
vid Svinhagen som fanns utanför bosätt 
ningsområdet norr om dåtida Fäbodavägen, 
och plats reserverades mellan nya och gamla 
begravningsplatsen. De kvarter som i 1914 års 
plankarta planerats bli två tomter breda 
omändrades så att de i huvudsak blev endast 
en tomt breda. På 1920-talet planerades också 
en hel stadsdel, Västanpå för arbetare. Stads 
delen kallades senare "Lilla Moskva" 

Samtliga dessa planer fr.o.m. 1836 innefattade 
gatornas regularitet som standard. "Norr om 
stadskanalen" förverkligades detta i mindre 
etapper ända fram till 1930-talet, då Visas 
backens gaturum erhöll den hundra år tidigare 
planerade bredden. Styrmansgatans östra 
halva framflyttades åtgärden ända till år 1956, 
då det s.k. Pigkärringgränd med dess bygg 
nader jämnades med marken och det nu 
varande byggnadsbeståndet längs med gatorna 
växte fram. 

Stadsp/anen A.r 1927. 

Beskrlfnlng. 

Plank.arta 

JAKOBSTAD. 
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Perioden efter andra världskriget 

Kyrkostrand och Skutnäs, två större områden i 
Pedersöre kommun införlivades under 1950- 
talet med Jakobstad. Detta betydde en 
avsevärd befolkningsökning, samtidigt som 
tillväxten av den under den s.k. Korea 
konjunkturen uppkomna exporten och även 
näringslivet i övrigt ökade byggnadsverksam 
heten. Det visade sig att den gamla 
stadsplanen och även den för andra för 
hållanden skapade byggnadsordningen inte 
lämpade sig för det hårda byggnadstrycket, 
utan stadsrummet utnyttjades både hänsynslöst 
och omdömeslöst med för stadsbilden menliga 
följder. Här och där uppstod byggnader som 
awek från den omkringliggande skalan. Stads 
rummet slogs i spillror. 

Man försökte även göra stadsplaneändringar, 
t.ex. år 1950, men tyvärr kunde man inte nå 
politisk enighet. Den landsomfattande upp 
ståndelse som rivningen av det s.k. Castrenska 
huset väckte ledde dock till att en ny stadsplan 
uppgjordes. Detta uppdrag gavs åt professor 
Otto I Meurman. Meurmans plan för stads 
delarna 1-111 blev klar år 1958, men be 
handlingen av besvären i anslutning till planen 
drog ut på tiden ända till år 1961, då inri 
kesministeriet förkastade besvären och fast 
ställde planen. 

Planen var tvungen att som faktum godkänna 
de byggnader som redan byggts awikande från 
skalan, men i övrigt fördelade Meurman 
byggnadsrätter på tomterna i centrum relativt 
restriktivt i förhållande till den tidens attityder. 

--- ··-·-- --- -- ,, 

Meurmans stadsp/an frän är 1961. 
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Meurman, liksom stadens planeringsledning, 
tog ställning till den utveckling som skett på 
stadsområdet. Den långdragna behandlingen 
av och fingrandet på stadsplaneförslaget ledde 
till vissa klara försämringar i den slutliga 
fastställda stadsplanen. Sålunda tillåter Meur 
mans slutliga plan byggnader i fyra våningar i 
kvarteret mellan Visasbacken och Storgatan, 
norr och söder om Kanalesplanaden, och 
byggnader i fem våningar på västra sidan av 
Visasbacken, allt detta jämsides med cent 
rumbyggnaderna som i regel var två-tre 
våningar höga. Likaså tilläts byggnader i tre 
våningar i de kvarvarande hörnen av empi 
rekvarteren som fanns kvar i centrum. Ex 
ploateringstalet var "i periferin ämnat att vara 
0,4 och i de mest centrala kvarteren högst 1,2". 

Meurman framlade som ett varnande exempe l i 
sina motiveringar till stadsplaneförslaget "de 
nybyggnader som kastar sina skuggor på den 
känsliga gatubilden och på stadens mest 
betydelsefulla arkitektoniska minnesmärke, 
stadens gamla kyrka". Byggnaderna hade upp 
förts mellan Styrmansgatan och stadskyrkan 
efter år 1956, men före stadsplanen färdig 
ställdes. 

Meurmans stadsplan existerade som sådan i 
stadens centrum i drygt två årtionden. Under 
denna tid tillät kompromisserna om vånings 
höjderna och byggnadsytorna ett mycket tungt 
byggande, och senast på 1970-talet framkom 
behovet av ändringar i stadsplanen. I samband 
med att planens färdigställande yttrade sig 
Meurman vid ett tillfälle närmast om rivningen 
av Castrånska huset, men även om fastighets 
ägarnas och beslutsfattarnas "amatörmässiga 

tummande", han yttrade detta som "små 
stadens storstadskomplex". 

Fallet Skata 
Den 22 hektar stora stadsdelen Norrmalm och 
dess trähus, som låg utanför Meurmans plan, 
erbjöd också en möjlighet till att förverkliga ett 
"storstadskomplex". År 1966 fick området en 
hela området innefattande stadsplan, gjord av 
arkitektbyrå Kivinen. Planen innefattade ett 
byggnadsbestånd på 3-8 våningar. Befolk 
ningens åsikter var tudelade: det fanns före 
språkare för en kraftig exploatering av området, 
och för ett bevarande av områdets ursprungliga 
karaktär och byggnadsbestånd. Större rivningar 
förekom dock inte p.g.a. de splittrade tomt 
bildningarna inom området och de dåtida 
ägarnas medellöshet och åldersstruktur. 

I samband med ett nordiskt trästadsprojekt 
intresserade museiverket sig för området och 
utförde en inventering av detta. Denna inven 
tering publicerades vintern 1973. Detta blev ett 
vapen för dem som förespråkade ett bevarande 
av områdets speciella karaktär. Stadens plan 
läggning hade föl~ sina gamla banor, men 
under den hetsiga debatten ansåg man det 
vara bäst att belägga området med åt 
gärdsförbud. Under de följande åren uppgjorde 
planläggningsavdelningen under ledning av 
stadsplanearkitekt Roger Wingren en ny stads 
plan som fastställdes 1984. Planen tillät en 
bevarande sanering. Senare har bestämmel 
serna granskats och stadsplanen för några 
kvarter har ändrats att bättre motsvara sina 
ändamål. 

Skata-Norrmalm är en del av det nordiska 
trästadsprojektet. Som ett vidsträckt område är 

Skata, vars speciella karaktär har skyddats, ett 
bevis på betydande ändringar av de åsikter 
som under årtiondena före 1980-talet gällde 
inställningen till bebyggd miljö. 

Planläggningens nuläge 
Efter områdesanslutningarna stadsplanerades 
nya stadsdelar och industriområden till följd av 
den befolkningsökning, det av sammanslag 
ningarna förorsakade byggnadstrycket och den 
konjunkturuppgång som kommit igång vid 
början av 1950-talet. Ny områden adderades 
till den gamla stadskärnan så att antalet 
stadsdelar, som efter år 1927 var nio, växte till 
38. Planläggningsbehovet ledde till att en tjänst 
som planläggningsarkitekt grundades år 1974. 

Några rivningsskandaler i stadens centrum 
väckte nationellt intresse och fäste uppmärk 
samheten vid stadsplanen för stadskärnan, 
som granskades och kvartersvis ändrades till 
att motsvara det synsätt som råder idag. 
Sålunda har de byggnadsrätter som tilläts för 
kvarteren i Meurmans plan ofta minskats, i 
vissa fall även ökats. 
Speciellt rivningen av det s.k. Fontellska huset 
väckte nationellt intresse, och det dåliga rykte 
som Jakobstad fått i samband med detta ledde 
till att stadsfullmäktige Märta-Lisa Westman år 
1988 föreslog att byggnadsbeståndet i centrum 
skulle inventeras, och att ett förslag till vilka 
tomter som behövde skyddas och byggas 
skulle uppgöras på basen av denna 
inventering. Gruppen inlämnade sitt resultat till 
stadsstyrelsen år 1992, och det är tänkt att 
detta skall offentliggöras i skriftlig form i ett 
senare skede. Samtidigt har man sett behovet 
av att utvidga gruppens arbete att gälla även 
utanför stadskärnan. 
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Under åren 1991 -92 gjordes även en upp 
följningsundersökning i Norrmalm, där man 
strävade till att gestalta byggnadsåtgärderna på 
området efter undantagslovet och vidare efter 
godkännandet av stadsplanen år 1984. 

Årsringarna i Jakobstads stadsplan 
Stadens historia kan analyseras inom ramen för 
ett tredelat område av samtidighet, möte och 
samling, där den bäst klarlägger den för 
lnduslriella periodens socialgrupper och de 
belastningar som staden påbörjade dem 
("stadens tunga"), men den lämpar sig även 
med vissa reservationer för ett senare samhälle 
fungerande utgående från mer finmaskiga 
sociala nätverk. Även i detta fall föds den 
stadsmässiga formen ur samtidighet, möte och 
samling. 

Samtidighet, dvs. mångfald och omväxling, 
förutsätter samtidighet av ett flertal historiska 
skeenden i stadsrummet och -bilden. Upp 
täckten av mötet upplevs som en stimulerande 
faktor och den leder till harmoni och jämvikt. 
Mötet förutsätter jämställdhet och olikhet, 
innefattar lekfullheten och leder till befruktning 
av ideer och med hjälp av detta till en upp 
levelse av samarbetet. Samling innehåller en 
energi som föder arbete, leder till kommu 
nikation, till befrielse av invånarna och å andra 
sidan till bindningar och vidare till en upplevelse 
av deras inbördes solidaritet och identitet. 

Samtidighet 

Vid planläggandet av Jakobstad bevaras 
många tydliga stadsplaneskeden i stadens över 
340-åriga historia i stadsrummet. Sålunda 
förverkligas samtidigheten i form av urbani- 

seringen, "hålen" i tiden, speciellt i stadens 
centrum. Den tidigaste stadsplanen har till sina 
väsentligaste delar bevarats på området mellan 
gamla "Stadsbäcken" eller senare "Stads 
kanalen", nuvarande gågatan och stadskyrkan, 
dock numera förevigad i betong. Trots det 
stereotypa byggandet speciellt på 1950- 70- 
talen har det även i stadskärnan bevarats inslag 
av tidigare samtidighet, omväxling. 

Situationen frön möjligtvis don gamla 1600- 
talsplanen, men verifierat senast från 1735-års 
plankarta, finns bevarad i området kring 
Hamngatan-Loverat, där även byggnadsbe 
ståndet härstammar från frihetstiden, dvs. från 
medlet av 1700-talet. 

Det centrala området i Norrmalm planlades i 
huvuddrag och i sin nuvarande längd under 
åren 1783-1821, och endast bredden på om 
rådet har ökats under 1850-1970-talen. Så 
lunda härstammar byggnadsbeståndet från en 
lång tidsperiod från 1700-talets slut ända till 
1980-talet. Den äldsta bebyggelsen här 
stammar till största del från 1850-talet. Sålunda 
finns en samtidighet i Norrmalm på nära 200 år, 
trots det traditionsenliga byggnadsbeståndet. 

Stadsplanen för Södermalm, som brann år 
1835, härstammar från år 1836 och även 
områdets byggnadsbestånd är längs Storgatan 
och Trädgårdsgatan till största del från samma 
tid, och bildar sålunda ett relativt vidsträckt 
empireområde. 

1830-talets empireplan för centrum, med 
härstamning från 1600-talet, kringgärdas av 
den av Bertil Jung år 1906 fastställda och drygt 
i 50 år ikraftvarande jugendplanen, med dess 

trädgårdszoner och krökta gator. Denna plan 
zon bildar på sätt och vis den femte "års 
ringen" kring stadens centrum. 

Dessa från varandra klart avvikande årsringar, 
vilka delvis innehåller det ursprungliga bygg 
nadsbeståndet, ger stadsborna en möjlighet att 
uppleva olika historiska skeenden i sin närmiljö. 
Gestaltandet av historiska skeden i planerna 
och byggnadsbeståndet ger staden den mång 
fald och omväxling, vars upptäckande i bästa 
fall har styrt byggnadshöjderna och -stilarna i 
omgivningen. Härstammande från olika tids 
epoker skapar byggnadsminnesmärkena en 
viss komplexitet i sin omgivning. I kommande 
planering och byggnation borde de beaktas 
som utgångspunkter för att uppnå en klarare 
harmoni och jämvikt. 

Möte 

När staden grundades reserverades den 
högsta platsen på Bockholmen för ett torg 
dominerat av rådhuset - dvs. ett näste för sta 
dens administration och handel. Den för 
industriella epokens planerade och spontana 
differentieringsmekanism fungerade så, att 
dessa värdeladdade betydande platser drog 
den rikaste befolkningen och sålunda även de 
formmässigt bästa byggnaderna till sig. Som ett 
minne av det i slutet av 1700-talet höga och 
smala - på sin tid hela Storgatan dominerande 
- gaturummet har det s.k. "Lindskogska huset" 
bevarats. Detta hus, en gustaviansk sten 
byggnad i två våningar från år 1797, tillhörde 
handelsman Adolf Lindskog, som enligt förmö 
genhetsbeskattningskalendern var den tredje 
rikaste personen i landet. 
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Under marknadstider och torgdagar drog torget 
till sig stadens befolkningsgrupperingar samt 
influensområdets bönder. Socknens över 
skottsbefolkning städslades vid tiden för 
Andersmäss som stadsavlönade, drängar och 
pigor eller värvades till handelshusens fartyg. 
Öster om stadens torg, vid trakterna av 
nuvarande ämbetshuset, fanns ända fram till 
slutet av 1800-talet ett obebyggt tilland 
ningsområde, där man höll ko- och häst 
marknader. Mötet som omfattades av urbani 
seringen uppstod sålunda både genom olik 
heter och likvärdighet stödd av förfarandet vid 
ingående av avtal, i umgänget, som befruktade 
stadsbefolkningen, dvs. gjorde stadsinvånarna 
mångsidigare och fler till antalet och ledde till 
ståndscirkulation. 

Under den förindustriella epoken bestod 
stadens invånare av s.k. utövare av borgerliga 
yrken, dvs. handels- och skeppsborgare, hant 
verkare, några tjänstemän dvs. det belästa 
ståndets representanter, samt av den största 
befolkningsgruppen, det s.k. försvarsfolket, dvs. 
arbetskarlar, forkarlar, timmermän och sjömän. 
TIiisammans bildade dessa stadens befolk 
ningshelhet. 

Samling 

Den tredje formen för urbaniseringen var sam 
lingen, vilken skedde inom ramarna för stads 
samhället i administrationen samt i form av 
olika uppdrag av beskattande natur - borgar 
garden, fattigvården, brandskydd och olika 
byggnadsarbeten (energi, arbete). Befolknings 
elementens interna kommunikation leder till 
både bindningar och befrielse, tar sig uttryck i 
offentliga monument och konstverk och förstår- 

kar såväl identiteten som den ömsesidiga soli 
dariteten. 

Därför är vissa för stadsstrukturen splittrande 
drag, byggande av handelscentran utanför 
staden, leder till att försvaga centrums livskraft 

och medverkar till byggnadsbeståndets deka 
dens - samtidigheten, minskandet av den 
mångfacetterade historiens närvaro. I vilken 
mån utvecklingsåtgärderna för stadens centrum 
- inte minst generalplanen - hindrar denna 
utvecklingsriktning återstår att se. 
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FÖRVALTAREN 
ALLMÄNT 

Jakobstadsbon är förvaltare av Jakobstad. 
Förvaltarskap är tjänande, att råda över staden 
i en bestämd historisk situation. Att råda över 
betyder också att utveckla. 

Förvaltarskap innebär inte äganderätt, endast 
besittningsrätt och bruksrätt. Förvaltaren kan 
inte köpslå om sin stad, endast verka i den, 
men göra detta på ett sådant sätt att han kan 
själv förverkligas: blir jakobstadsbo i ordets 
djupaste betydelse och genom denna process· 
också världsmedborgare. 

Jakobstadsbon är inte spelare vid ett spelbord. 
Han är på en och samma gång spelare, 
spelbord, kortlek och insats. Försvinner han 
från scenen upphör allting. Han är därför 
stadens största resurs. Hans förståelse av sig 
själv och hans attityd till den stad han är satt att 
förvalta är av vital betydelse för stadens framtid. 
Jakobstads uppgång eller nedgång beror på 
honom, han bestämmer sitt och stadens öde. 

Vårt sätt att se på världen (staden) avgör vår 
mentala hälsa. Kännetecknande för oss är att vi 
egentligen inte orkar existera annat än med 
framtidsperspektiv. Ifall vi inte tror på en framtid 
är vi förlorade. Tillsammans med framtiden för 
lorar vi vår andliga hållpunkt och förfaller både 
kroppsligt och själsligt. 

Djupare sett handlar det om meningsfullheten i 
tillvaron och meningen i tillvaron finner vi i våra 
relationer till andra människor, miljön och till 
den kraft som inom oss och utanför oss hela 
tiden gör sig påmind. Vi måste därför bejaka vår 

mänsklighet och betrakta oss själva i alla 
dimensioner, den sociala, den kulturella och 
den kosmiska. En meningsfylld tillvaro hittar vi 
endast där det finns livskraft i förhållandena 
mellan det psykiska, fysiska och det andliga 
och detta är möjligt endast i lokalsamhället, i 
stadssamfundet. Meningsfullhet handlar om 
ansvar, gemenskap och skapande. 

ANSVARET 

Ansvarigheten är människolivets egentliga 
väsen. Den är förbunden med människans 
frihet och bygger på insikten att var och en 
människa är oersättlig eftersom var och en 
människa är unik; att varje individs uppgift är 
lika unik som individens speciella möjlighet att 
fylla denna uppgift. Ansvarigheten är den tyngd 
som håller samman den värld människan 
skapat åt sig. På samma sätt som ett skröpligt 
valv förstärks genom att man ökar den vikt som 
vilar på det så att delarna fogas samman, så 
blir Jakobstad starkt endast genom ett ansvar 
som alla Jakobstadsbor delar. 

Problemet just nu - och detta är självfallet ett 
universiellt problem - är att stadens invånare 
som enskilda och i en mångfald sociala, 
kulturella och religiösa grupper överlämnat 
delar (alltför stora delar) av det gemensamma 
förvaltarskapet åt sina valda representanter och 
·tjänsteinnehavare inom deri kommunala admi- 
nistrationen. 

I takt med att maktdelegeringen ökat har 
ansvaret 'hos ·· stadsborna · minskat. Detta 
innebär risk för att livet förlorar i mening och i 
och med detta öppnas portarna för 
likgiltigheten, ledan och destruktiviteten. 

Meningen i livet är fördold i människans frihet; 
friheten är historiens skapande subjekt. Men 
friheten är svår, den är en tung börda och de 
flesta mänskor älskar alls inte friheten och 
söker den inte heller. Frihet är nämligen att inta 
en bestämd hållning gentemot betingelserna, 
verkligt fri är därför endast den som är ansvarig. 

Stadssamfundet kan inte skänka stadsborna 
mening i tillvaron på annat sätt än genom att 
öka deras rätt (och skyldighet) att själva ge svar 
på de frågor livet ställer dem, att göra dem 
ansvariga. Häri liknar samhällets ansvar föräld 
ra-ansvaret, vars primära mål är att fostra 
barnen till självständiga individer som älskar 
den värld de lever i och därför själva är redo att 
axla ett föräldra-ansvar. Kommunalpolitikens 
främsta uppgift borde vara att se till att det 
också i framtiden finns en fungerande kommu 
nalpolitik. Som redan nämnts hyser endast 6 
procent av Finlands folk tilltro till politikerna. 

Den nya situationen i Europa aktualiserar just 
nu frågan om stat, region och kommun och i 
samband härmed frågan om lokalt självstyre. 
Hittills har kommunerna i stor utsträckning varit 
starkt styrda av statliga regleringar, vilket lett till 
att kommunalpolitiken kommit att präglas av 
partipolitik och ideologier med förankring i den 
centraliserade makten. Frågan om kommunal 
självständighet ger oss möjlighet, kanske till 
och med tvingar oss att problerriatiserä be 
greppen kring den representativa demokratin 
och ifall möjligt, förnya denna utifrån gemen 
skapens väsen, dvs. ur en nyfödd förståelse för 
de element som · kan förverkliga en sann 
mänsklig gemenskap. Grunden finns här i 
förhållandet mellan individ och kollektiv. 
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GEMENSKAPEN 
Individ och kollektiv 

Endast människan lever i världen, endast hon 
kan forma sin värld, besjäla den och bygga in 
kontinuitet i den. Vår tid är den alienerade 
utanför människans tid, Faust-människans tid 
och tiden när den anonyma människan dag 
ligen försvinner och upplöses i flocken. 
Utvecklingen har gått i två riktningar: mot en 
extrem individualism och en extrem kollek 
tivism. I vardera fallet leds vi bort från det djupt 
mänskliga, från det unika i var och ens väsen 
och från behovet av interpersonlig samman 
smältning. Individualismen och kollektivismen 
leder till social hemlöshet, världsvånda och 
livsångest. 

Från ett sådant tillstånd kan inget positivt 
komma. 

Förvaltarskap innebär utveckling och varje ut 
veckling är beroende av fria, kreativa individer. 
Individen, den enskilda jakobstadsbon, är vik 
tigare än jakobstadsborna som kollektiv. Endast 
den enskilda tror, hoppas, älskar, endast den 
enskilda drömmer och drivs av längtan. Som 
enskilda föds vi med, för var och en av oss, 
särskilda egenskaper och möjligheter att uppnå 
det sanna människovarat på en, för var och en 
av oss, särskild, egenartad väg. Som enskilda 
dör vi och inget allmänt kan förstå eller trösta 
oss i den stunden. 

Den enskilde är oersättlig därför att var och en 
är unik. Den enskilde är förmer än det all 
männa, men därmed är inte allting sagt. Den 
enskilde som är isolerad från gemenskapen är 
ingenting. Endast den som underordnar sig det 

allmänna är förmer än det allmänna. Individen 
är inget helt, blott en del. Men hemligheten finns 
förborgad i detta att ju mer unik en människa är, 
desto starkare är hon medveten om att hon 
endast är en del, desto mera är hon medveten 
om gemenskapens betydelse. 

Den viktigaste frågan i Jakobstad är därför 
frågan om det är möjligt att åstadkomma en 
kreativ stadsgemenskap med fria individer, 
vilka just i gemenskapen kan odla det bästa 
inom sig och utvecklas till personligheter med 
djup samhörighetskänsla och stark identitet. 

Gemenskap handlar om mellanmänsklighet, 
om det som finns mellan människor. 

Det finns ingen andlig utveckling som inte skulle 
vara beroende av materiella förutsättningar och 
till gemenskapens väsen hör att den måste ha 
en praktisk påtaglig bas. ldeer och före 
ställningar som inte lyckas skriva in sig i 
rummet, bli till gator, torg, parker och bygg 
nader, tenderar att dunsta bort. Liksom en familj 
behöver hus och hem, måste stadsgemen 
skapen ha ett stadsbygge. En högre utvecklad 
stadsgemenskap förutsätter ett förfinat och 
mera komplext stadsbygge. 

Stadsbyggandet kan vara den process där 
gemenskapen bildas, där det mellanmänskliga 
äger rum. Stadsbygget kan bli den gemen 
samhet som förbinder stadsborna med va 
randra och stärker deras självkänsla. Men för 
att så skall ske måste stadsbyggnadsfrågorna 
göras till verkliga kommunalpolitiska frågor och 
i samband med detta måste stadsborna ges rätt 
och skyldighet att individuellt och kollektM 
påverka sin livsmiljö. 

Gemenskapen förutsätter jämlikhet, total 
jämlikhet mellan individer av olika kön, raser, 
åldrar och med olik social, religiös och politisk 
tillhörighet. 

En av de största utmaningarna just nu är att 
förverkliga en sann jämlikhet mellan man och 
kvinna. 

Hittills har vår föreställning om verkligheten rört 
sig i en manlig - faustisk dimension, helt 
kontrollerad av förnuft och kunskap. En 
bärkraftig utveckling, ett sunt förvaltarskap, 
kräver ett helt nytt tänkesätt, en ny förståelse 
för livet och livsprocesserna. Det förlösande i 
kvinnans väsen, hennes intuition och omsorg, 
och hennes förmåga till helhetssyn måste 
därför kopplas ihop med det manligt rationella 
tänkandet och handlandet, med mannens 
jagande efter bilder i ständig förvandling. 
Endast så kan den dynamik som finns i 
kraftfältet mellan det manliga och det kvin_nliga 
befrias och aktiveras, så att visdom uppstår och 
det sanna människovarat förverkligas. Endast 
så uppstår ett kreativt förvaltarskap. 

SKAPANDET 

Skapandet är inte en mänsklig rättighet, 
snarare en skyldighet. Det är människans plikt 
att förhålla sig skapande till sin värld. 
Världen är mer än logik. Logiken, fast den är en 
del av världen är inte världen. En ordnad värld 
är inte världsordningen. Världen är skapelse. 
Att vara människa kräver därför mycket mer än 
att tillägna sig objektiva kunskaper. Det handlar 
om att självständigt använda dessa kunskaper. 
Därför förutsätter ett sant förvaltarskap krea 
tivitet. 
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Endast individen kan skapa, liksom endast in 
dividen kan tro, hoppas och älska. Skapelse 
processen har därför en individuell personlig 
prägel. Men det som gäller för tron, hoppet och 
kärleken gäller också för skapelseakten. Den är 
riktad mot det som har en allmänmänsklig - 
mellanmänsklig karaktär. Skapandet är aldrig 
självupptagenhet. I stället är det en väg för 
människan att träda ut ur sig själv. Egoismen 
förkväver, självutgivelsen befriar. 

När människan skapar justeras hennes 
förhållande till världen och världens förhållande 
till henne. Det är ett känt faktum att människans 
sökande efter mening i livet ger upphov till inre 
spänningar i stället för jämvikt. Det är också 
uppenbart att just denna obalans är den 
nödvändiga förutsättningen för mental hälsa. 
Den psykiska hälsan är beroende av 
spänningen mellan vad man redan uppnått och 
vad man bör uppnå, dvs. av klyftan mellan vad 
man är och vad man borde bli. När mänskan är 
nöjd ligger liknöjdheten, likgiltigheten, ledan på 
lur. Det är när människan strävar efter att 
justera sitt förhållande till världen som ska 
pandet börjar äga rum och i denna process mår 
människan väl. Den ursprungliga betydelsen av 
det engelska ordet lycka (happiness) är 
synonym med termen justera, rätta till. 
Skapandet övervinner ledan. I skapandet 
övervinner människan slaveriet under det 
utvändiga. 

När människan skapar förvandlas hon själv. 
Genom skapandet förverkligar hon sig inte 
själv, men skapandet förverkligar henne. 
Skapandet innebär omvälvning och förhöjande 
av hela hennes väsen. 

Varje människa är skapande. 
Det är en allmän missuppfattning att kreativitet 
skulle vara förbehållet människor som sysslar 
med "kulturellt" skapande, skapande av 
vetenskap och konster, skapande av konst 
närliga verk, skrivande av böcker etc. Det är i 
stället så att alla människor har en potentiell 
möjlighet att handla kreativt på alla områden 
som stämmer överens med respektive männi 
skors egen förmåga, skicklighet och kunskap. 
Människans krafter är obegränsade. Det finns 
inga gränser för vad hon kan skapa inom 
konsten och vetenskapen men också i det 
sociala livet. Skapandet gäller för kommunal 
politiken och affärsmannen i lika hög grad som 
för konstnären och uppfinnaren. 

Kreativiteten förutsätter tre saker: frihet, lek, 
kommunikation. 

Frihet 

Så länge människan är fri är hon skapande. I 
friheten finns hemligheten om människan och 
hemligheten om världen förborgad. Allt i det 
mänskliga livet måste därför prövas utifrån 
friheten. Detta gäller individen i förhållande till 
den sociala gruppen, samhället och den 
allmänna meningen. Att inskränka friheten är 
alltid en fientlig handling mot individen och mot 
skapandet. Frihet är inte självupptagenhet, 
individualism; den är öppenhet, kommunikation 
och skapande, skapandet av gott och ont. Och 
just här ligger frihetens problem, och här 
kanske man hittar förklaringen till att varje 
samhälle tenderat att vara fientligt inställt till 
friheten och benäget att förneka individen. I de 
samhällen där dessa tendenser gått så långt att 
de övergått i tvång och individen assimilerats i 

massan, börjar emellertid sönderfallet av 
samhället självt. Frihetens väg är därför svår att 
vandra. Friheten är den tyngsta av alla 
kategorier, men här finns livets mening och här 
sker skapandet. 

Leken 

Människan blir otillfredsställd när hon endast är 
hänvisad till det nyttiga. Till och med djuren vill 
mera än att äta, dricka och sova. Det samhälle 
vars enda syfte är att upprätthålla ett bestämt 
ekonomiskt system, vissa materiella värden är 
därför i grunden ett människofientligt samhälle. 
Uttrycket för en längtan efter något annat - 
både hos djuren och hos människan - är spelet 
och leken. Hos djuren stannar det därmed. Den 
uppluckrande, frigörande leken hos människan 
sträcker sig emellertid längre. Samtidigt som 
den är ett värde i sig är den en förgård till de 
skapande krafterna i människan. 

Två ansedda fysiker, David Bohm och David F 
Peat, tar upp frågan i en bok om ordning och 
kreativitet i liv och vetenskap. De menar att 
dagens vetenskap, teknologi och byråkrati gör 
mer skada än nytta och de pekar på 
nödvändigheten av en ny kreativ strömning 
som skulle skapa nya ordningar i det sönderfall 
som råder. De framhåller att det verkligt djupa 
tänkandet uppstår vid mental lek och att 
"tänkande som försöker undvika lek i själva 
verket spelar falskt med sig själv ... lek tycks 
tillhöra tänkandets innersta kärna" skriver de. 

Leken löser upp förnuftets rationalitet. Förnuftet 
som analyserar och klassificerar är funktionellt. 
Dess syfte är inte att tjäna upplevelsen, den 
tjänar sig självt och löper därför ständigt risk att 
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förstärka vederlagda tankemönster och deter 
ministiska föreställningar. När förnuftet inte för 
nyas genom lek ligger ledan på lut. Vår värld 
blir det inferno som Dante i sin gudomliga 
komedi beskriver som hopplöshetens plats. 
Leken tjänar förnyandet av tanken. Den hjälper 
oss att göra sanna erfarenheter, dvs. att 
varsebli verkligheten i dess omedelbarhet, att 
gå in i verkligheten som den är och identifiera 
oss med den. I leken finns därför visdomen 
förborgad. 

Kommunikation 
' Allt sammanhänger med allt annat. Så hävdar 

vetenskapen. Individen får värde endast i 
relationer. Fysikerna säger att subatomära 
partiklar inte är "ting" utan samband mellan ting, 
och dessa i sin tur är sammankopplingar mellan 
andra ting. Sociologerna säger att en mänsklig 
individ som inte står i ett interaktivt förhållande 
till andra mänskliga individer saknar verklighet. 
Isolering innebär förnekelse av livet, och den 
människa som inte kan eller inte vill 
kommunicera mår illa. Förmågan att kommu 
nicera, att leva i ömsesidighet med om 
givningen, är för en människa tecken på liv och 
hälsa, på livslust och kreativitet. Och det är i 
sanning så att kreativiteten flödar ur en fri och 
öppen kommunikation. 

Människans främsta kommunikationsform är 
språket, livets mest vitala uttryck. När en män 
niska med hela sitt väsen tilltalar en annan 
människa är detta tal likt en ny skapelse. När 
flera människor i ärlighet och uppriktighet talar 
med varandra kallas detta tal samtal, dialog. 
Ordet dialog betyder "ordet mellan" (dia = 
mellan; logos = ord, språk). Dialogen är den 

enda kommunikationsform som kan göra en 
mänsklig gemenskap möjlig. Språkets väsen 
förutsätter en ömsesidig relation mellan 
människor och det äger kraft att skapa denna 
ömsesidighet; i dialogen, i det sanna ordet 
mellan människor, finns skapande energi. När 
människor möts i samtal handlar det i själva 
verket om kärlek, hopp och tro. En fri dialog är 
därför ett av de effektivaste sätten att komma ut 
ur den kris som samhället står i, och som 
innebär att fundamenten för gemenskapen 
vacklar. Samhälle betyder "den gemensamma 
grunden", "den gemensamma (berg)hällen". 

Samhället är skapat av människor som lever 
tillsammans i lagbundna relationer. När lagarna 
och förordningarna tappar sin mening börjar 
upplösningen. Vi lever i en tid av anarkistiskt 
ifrågasättande av tankar och värden. Förlusten 
av de objektiva lagar som var avsedda att göra 
oss moraliskt tillräkneliga och av system vars 
ursprungliga syften var att underlätta livet för 
oss är i många avseenden sunda reaktioner. 

Förlusten av de objektiva lagar som var 
avsedda att göra oss moraliskt tillräkneliga, och 
av system vars ursprungliga syften var att 
underlätta livet för oss, är i många avseenden 
sunda reaktioner. Reaktionerna är berättigade 
därför att lagarna, normerna, systemen inte 
längre förmår uppfylla sina funktioner utan i 
stället bara ökar den allmänna förvirringen. Men 
att bara förneka räcker inte till; förnekelsen 
skapar ingen riktning i möjligheternas malström. 
Det som nu behövs är att vi tillsammans finner 
vägar till nya värden, till en ny uppfyllelse av 
lag. I själva verket finns bara en väg, dialogen. 

Administrationens stora uppgift är därför att 
skapa förutsättningar för en öppen och 
förutsättningslös dialogbaserad kommunikation 
mellan de olika delarna av administrationen 
själv, men också mellan administrationen och 
de övriga delarna av stadssamhället. Detta är 
inte speciellt lätt eftersom vi inte är vana att 
samtala i dessa sammanhang. Det meka 
niserade och sönderdelade samhället präglas 
av ord som för länge sedan förlorat sin 
betydelse och av abstrakta koncept vilka 
tenderar att förvandlas till slogans som bara 
ökar klyftorna mellan människorna och mellan 
grupper av människor. 

Genom dialogen kan vi på nytt finna sanningen 
om oss själva och världen och upptäcka lagar 
och system som vi kan binda oss själva vid. Ett 
verkligt samfund kan uppstå ur det som vi som 
stadsbor tillsammans kommit underfund med, 
genom det fynd vi tillsammans gjort (samfund = 
ett gemensamt fynd). Genom dialogen och 
endast genom den kan samhället besjälas på 
nytt. 
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SLUTORD 

Jakobstadsbo blir man. Ingen är det i verklig 
mening endast genom mantalsskrivning. Därtlll 
krävs hårt och medvetet arbete. Staden kan 
förliknas vid ett konstverk eller vid ett 
konsthantverk som stadsborna tillsammans 
ständigt arbetar på. Ett vorkligt hantverk krävor 
skicklighet, mästerlighet och mästare blir man 
endast genom egna, hårt förvärvade er 
farenheter. Ingen blir mästare genom att titta på 
och "uppleva", endast genom att leva sig in i det 
man gör, genom att själv göra erfarenheter, 
genom hårt arbete. 

Att tala om staden som ett konstverk innefattar 
självfallet mycket mer än stadens fysiska 
gestalt. I själva verket handlar det om att 
bemästra de sammanflätade principer som, 
utifrån de djupaste mänskliga behoven, får 
staden att fungera och utvecklas. 

I denna process spelar emellertid stadsbygget 
en avgörande roll. Ingen känsla eller tanke äger 
bestånd som inte förmår skriva in sig i rummet, 
bli till byggnader, gator, torg etc. Henri Lefebre 
säger därför, att vi med oss själva som insats 
("med det mänskliga som verk") måste skapa 
kvalificerade platser, platser för möte, verk och 
lek, platser där utbytet inte endast är beroende 
av varan, kommersen eller profiten. Endast så 
äger stadssamfundet bestånd, endast så finner 
människan mening i tillvaron. Det sanna 
människovarat handlar om förvaltarskap. 

Jakobstad är ett konstverk som stadsborna tillsammans 
arbetar på 
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DIMENSIONERINGSGRUNDER 
ALLMÄNT 

Dimensioneringen av de utrymmen stadslivet 
kräver grundar sig på definierade behov, på 
erfarenhet och på antaganden. 

Ytterst är allting beroende av den befolknings 
mängd som finns och som kommer att finnas i 
Jakobstad; på deras uttalade och ännu outtalade 
behov och på deras vilja att realisera behoven. 

Förändringar i befolkningsmängden och i dess 
struktur är emellertid inte fatala, de behöver inte 
ske oberoende av oss. Vi kan och bör välja 
riktning. Valmöjligheten är emellertid tidsmässigt 
inte obegränsad. Sttuationen påminner i rätt hög 
grad om styrmannens handlande på ett fartyg. I 
det ögonblick han ställs inför valet att gira eller 
fortsätta kursen rakt fram, kan han visserligen 
resonera hit eller dit. Men under tiden håller 
fartvqet sin vanliga fart, vilket betyder att det 
endast under ett kort ögonblick är likgiltigt om han 
gör det ena eller det andra. 

Glömmer vi bort att ta med hastigheten i den 
snabba förändringsprocessen samhället just nu 
genomgår, så kommer vi snart in i det ögonblick 
när omständigheterna har valt i vårt ställe, vilket 
samtidigt skulle betyda att vi har förlorat oss själva. 

Denna generalplan utgår från att själva stads 
byggnadsprocessen i grunden är det enda medel 
med vilket vi kan påverka omständigheterna, 
inklusive befolkningsmängd och befolknings 
struktur i en för stadsutvecklingen gynnsam 
riktning. Lösningen på problemet finns i det 
stadsmässiga, i en kvalitativt högtstående 

stadsmiljö med ett vitalt stadsliv i kombination med 
en orörd, frisk natur och möjligheter till ett rikt 
friluftsliv. 

Därför gäller valet primärt om vi är beredda att 
bestämma oss som stad och detta val är mera 
beroende av tro än av säkerhet, mera av "ent 
reprenörsanda" än av kalkyler. 

För att ge tanken näring har vi ändå tagit fram 
prognoser för förändringar i befolkningens mängd 
och struktur - närmast åldersstruktur samt för 
arbetsplatserna. Denna kunskap har vi sedan 
försökt projicera in i några scenarier. 

Arbetet med att analysera verksamheterna och 
deras rumsbehov har skett i ett samarbete mellan 
planförfattarna, förtroendevalda och represen 
tanter för olika delar av administrationen. 

De allmänna målsättningarna har fastslagits i 
seminarier som anordnades i arbetets begynnel 
sestadium. Utvecklingen har skett genom grupp 
arbeten, genom enskilda prestationer och på ba 
sen av intervjuer. 

Följande personer har anlitats som sakkännare: 

* Kommunplanering och kommunal ekonomi: 
stadsdirektör Nicke Andersson 
planeringssekreterare Kaj Andberg 
förvaltningschef liina Sjölund 

* Byggande och byggnadsbestånd: 
byggnadsinspektör Ro~ Nilsson 
forskare Eero Sternberg 

* Näringslivet: 
näringsombudsman Kristian Hällis 

handelskammarens VD Bengt Jansson 
* Socia~örvaltningen: 

socialdirektör Kurt Kotka 
socialsekreterare Maarit Aspegren 

* Kultur: 
kultursekreterare Marika Backlund-Bro 
museidirektör Pekka Toivanen 

* Idrott och friluftsliv: 
fritidsdirektör Esa Koskela 

*Turism: 
turistombudsman Kari Limnell 

* Utbildning: 
skoldirektör Eino Luoma 
skoldirektör Arta Ahde 
skoldirektör Håkan Storbacka 
arbetarinstitutets rektor 
Pentti Silvennoinen. 

* Hälsovård: 
chefläkare Christer Höglund 

Som grund för dimensioneringen har följande 
undersökningar och studier utförts: 

Inventering av verksamheten(1990) 
Utredning av planresurser (1991, 
kompletterad 1992) 
Undersökning av affärsföretagen ( 1991 ) 
Generalplanefrågeformulär till skolor och 
förtroendevalda ( 1991 ) 
En undersökning av dragningskrafter hos 
handeln i Jakobstad samt av dess influens 
område (Finsk gallup 1991) 
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En utredning av konsekvenserna av 
externa etableringar i Jakobstad (LK-idea 
1992) 
Analys av Jakobstads centrum och dess 
tillgänglighet 

MÅL OCH MEDEL 

Grunden för dimensioneringen av generalplanen 
är en befolkningsmängd på 24 000 personer. Som 
tidigare nämnts är denna siffra inte själv 
uppfyllande, den är närmast en utmaning som 
kräver åtgärder. Som ur det senare framgår finns 
både inom dagvården, sjukvården och inom 
skolväsendet redan nu utrymmen för en ännu 
större befolkning. En befolkning som understiger 
24 000 personer karaktäriseras av en relativt 
ogynnsam åldersstruktur. 

De primära medlen för att uppnå det som vi nu 
anser vara en gynnsam befolkningsmängd finns i 
den urbana formen, dvs. i hur vi lyckas förverkliga 
det urbana samhället utgående från människans 
sociala och kulturella behov, samt hennes behov 
av en frisk natur. 

BEFOLKNING 
UTGÅNGSPUNKTER 

Inom Jakobstads influensområde, i Jakobstad, 
Pedersöre, Larsmo och Nykarleby, bor ungefär 
41 000 invånare. Den anmärkningsvärt höga 
nativiteten har upprätthållit befolkningstillväxten 
trots att kommunerna är typiska kommuner med 
en minskande befolkningsmängd p.g.a. utflyttning. 
Regionplaneförbundet i Vasa län (Regionplanen 
1988) förutspår en tillväxt på ungefär 3 500 
invånare för hela området under de kommande 20 

åren. Av tillväxten skulle Jakobstads andel vara ca 
1 500 invånare. 

Befolkningsutvecklingen i Jakobstad har sedan 
mitten av 70-talet varit svagt sjunkande. Under de 
senaste 15 åren har utflyttningen från Jakobstad 
varit över 13 000 personer och inflyttningen endast 
1 O 000. Det svenska språkets starka position har 
hållit uppe ut- och invandrarnas stora andel av in 
och utflyttarna. 

Invånare 
50000 

BEFOLKNINGSUTVECKLING I JAKOBSTADS 
INFLUENSOMRÅDE OCH VASA LÄNS RPT:S 

PROGNOS AR 1988 

1980 1990 2000 2010 

Minskad nativitet, ökad livslängd och flyttnings 
rörelsens struktur är de viktigaste faktorerna vad 
gäller påverkan på befolkningsmängden och 
strukturutvecklingen. Om den nuvarande befolk 
ningsutvecklingen fortsätter i Jakobstad skulle det 
år 2030 bo 15 000 invånare i Jakobstad, precis 
som på 60-talet. 
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De stora åldersgrupperna når pensionsåldern 
kring år 201 0, då åldringarnas andel av be 
folkningen växer från nuvarande 14 % till 20 %. 
Befolkningens kraftiga åldrande kommer att 
inverka på flyttningsrörelsens struktur, på 
näringslivet och på de egenskaper som krävs av 
livsmiljön. 

Västerländska och inhemska erfarenheter visar, 
att det på lång sikt är omöjligt att varaktigt höja 
nativitetsutvecklingen eller att stoppa en 
sjunkande nativitetstrend. Genom att undanröja 
utflyttningsförlusten skulle man bevara Jakob 
stads befolkningsmängd på ungefär nuvarande 
nivå. Målsättningen på 24 000 invånare år 2030 
förutsätter ett inflyttningsöverskott på ungefär 100 
personer per år. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Som utgångspunkt för generalplanens dimen 
sionering har man tagit ett Jakobstad med 24 000 
invånare. Befolkningsmängden har inte bundits till 
ett visst år, men målsättningen är att befolk 
ningsökningen skulle överstiga en årlig nivå på 2 
%. En anpassning till en snabbare befolknings 
tillväxt förorsakar ekonomiska problem och 
problem anslutna till byggnadsproduktionen inom 
kommunen. 

Centrala målsättningar ur befolkningsutveck 
lingens perspektiv är: 

utvecklande av stadsmässigheten genom ett 
samlat, koncentrerat och rikt stadsbygge 
strukturerat genom kvalificerade platser för 
samtidighet, möte, verk och lek, och låter 
detta stadsbygge kontrastera och samverka 
med en orörd och restaurerad naturmiljö i 

enlighet med det som är beskrivet i det 
föregående. 
fästande av särskild uppmärksamhet vid 
barnens och de ungas personlighetsdaning 
och sammankopplar denna process med 
stadsbyggandet. 
fästande av särskild uppmärksamhet vid de 
problem och möjligheter som uppstår i 
samband med en åldrande befolkning. 
aktivt utökad samverkan mellan befolk 
ningsgrupperna. 

skaffande av beredskap att ta emot in 
vandrare från när och ~ärran. 
utvecklande och fördjupande av samverkan 
mellan staden och regionens näringsliv och 
det kulturella livet samt erkännande av 
bägges totala suveränitet och det ömsesidiga 
beroendet. 

I / 
I / 

~~ 

I / 4 
¾'A~~~~ 

\ 700 -r,o I 57971 -- <'- --- " ~ 

\ '- --- ' 
Generalp/aneprocesse n har en wnnsam inverkan pA lvsmiqön 
även i anå'a situationer än den socio-ekonotriska situation man 
uppställt som mäl. 
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, NÄRINGSLIV/ARBETSPLATSER 

Den strukturomvandling vi just nu genomgår, och 
som alltmer tvingar oss att se på världen och oss 
själva på ett helt nytt sätt, innebär att av 
befolkningen kommer blott en del att vara verksam 
inom de traditionella näringarna, jordbruket och 
industrin. Samtidigt kommer konsumtionen av ting 
att avstanna, allt medan tron på framstegsiden, 
tron på en oupplöslig, ohämmad ström av 
cirkulerande varor och en kontinuerlig tillväxt av 
marknaden, allt mer ifrågasätts. 

Vi befinner oss i en situation där resurserna, från 
att ha varit jord och senare kapital, nu alltmer 
övergår till att vara först personrelaterade 
kunskaper (informationssamhället) och sedan 
personrelaterade färdigheter, kunnande. Detta är 
en utveckling som medför en ny typ av 
yrkesutövare vilka styckevis säljer - inte sin tid 
utan - sig själva: sin fysiska energi och sin andliga 
energi - sin intelligens, sin inlevelse, sina djupaste 
känslor, sin kreativitet. 

I den modell Tofflar utvecklade 1980 finns denna 
våg antydd. Många forskare (Å E Andersson, 
Torsti Kivistö) kallar denna tid medvetandets eller 
den andliga energins tidsålder. Kivistö betecknar 
den också som "den hållbara utvecklingens tids 
ålder". 

Denna utveckling är beroende av ett komplext 
stadsbygge. David Batten (Institutet för fram 
tidsstudier, Stockholm) betecknar staden som 
"den kreativa miljön", en sammansatt mångfald 
där konstens och forskningens ideer är de 
egentliga fundamenten för den ekonomiska 
utvecklingen. Vi är alltså på väg bort från 

naturresurserna till resurser knutna till den 
skapande tanken. 

ARBETSPLATSERNA 

Källan 

Grundandet av Jakobstad 1652 markerar ett steg i 
samhällets utvecklingsprocess från en agrar 
struktur till ett embryo av industriell och urban 
karaktär. Jakobstad är därför rikt på traditioner 
som har sitt ursprung i sjöfart, internationell handel 
med därtillhörande produktion 8!t/ varor och 
tjänster. Som en följd härav präglas staden 
tydligare än de flesta av våra näringsstrukturella 
medtävlare av klart avgränsade historiska 
utvecklingsskeden, vars svängningar gått i takt 
med ekonomiska konjunkturerna. Stadens profil 
har under skiftande förhållanden förknippats med 
benämningar som beskriver verksamhet av 
ekonomisk art. Detta skaD i dag betrakt~ som en 
rikedom med tanke på den framtida utvecklingen. 
Beroende på vilken tidsera som framhålles eller ur 
vilken synvinkel staden betraktas är exempelvis 
benämningar som sjöfartsstaden, tobaksstaden 
och industristaden relevanta 

Det intressanta i sammanhanget är vår förmåga 
att anpassa näringsstrukturema till nya för 
hållanden, att överbrygga konjunkturnedgång 
arna och använda inarbetade färdigheter enligt 
nya normer och tidsenliga grepp. Jakobstad be 
sitter alltså en inneboende resurs som ger styrka, 
flexibilitet och utvecklingspotential. 

JAKOBSTAD 
UTVECKLING OCH PROGNOSER AV 

ARBETSPLATSER 
arbetsplatser ? 
12000 Stadens mål&Attnlng ~ 

L---- ..... - - 10000 •, ll'. • • • RPF:s målsllttnlng 1988 
Inrikesministeriets prognos 1989 
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2000 o,__ _ 
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UTVECKLINGEN AV 
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Helheten 

Stadens och närsamhällets roll som aktiv skapare 
av förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv har 
alltid varit svårdefinierat. Allteftersom komplexi 
teten ökar och tempot i ekonomin och infonna 
tionsflödet accelererar kräver detta ett hel 
hetsgrepp av offenttiga sektorn. Branscher och 
företag inom den privata sektorn kan och bör 
segmentera sin marknad. Genom specialisering, 
produktutveckling och marknadsföring kan företag 
rikta in sin verksamhet utgående från sin egen 
specifika målsättning. Olika branscher ställer olika 
krav på en "produktiv miljö". Staden skall kunna 
tillgodose kraven på ett stort antal varierande 
näringsförutsättningar. Näringspolitiska aspekter 
är därför nödvändig vid utfonnning av all 
kommunal service. Detta tankesätt innebär ett 
avståndstagande från sektorisering till fönnån för 
ett tvärkommunikativt tänkande. För att ut denna 
aspekt aktivt kunna påverka utvecklingen måste 
begreppet meningsfullhet styra vår verksamhet. 

Trender/arbetsplatser 

När inrikesministeriet och regionplaneförbundet i 
Vasa län i regionplanen 1988 förutspådde en 
sjunkande trend med avseende på antalet arbets 
platser i Jakobstad var samhället i stort inne i en 
fas av motsägelsefullhet. Högkonjunktur rådde 
och allt tydde på en fortsatt överföring av arbets 
platser från industri/produktion till servicesektorn. 
Eftersom Jakobstad fortsättningsvis hade ett rela 
tivt stort antal arbetsplatser inom produktion och 
förädling ansågs utvecklingen ytterst ogynnsam 
för vår del. Dessutom byggdes olika typer av 
servicecentra upp i närliggande regioner i större 
utsträckning än i jakobstadsregionen. 

Näringsstrukturen i Jakobstad och följaktligen 
fördelningen mellan antalet arbetsplatser inom 
industrin i relation till servicenäringarna utvecklas 
alltså endast delvis enligt det nationella mönstret. 
Skillnaden som i slutet på 80-talet ansågs vara 
gynnsam för vår del är i dag en styrka. 

Jakobstads andel av exporten från Vasa län är 
drygt 1/4. Det är industriprodukter och med dem 
förknippade tjänster vi exporterar, inte nerskrotade 
servicetjänster. Vår nejd har alltså alla förutsätt 
ningar för en positiv utveckling av antalet arbets 
platser och ett bra utgångsläge med tanke på de 
nya marknader Finlands medlemsskap i EU 
öppnar för våra små och medelstora företag. 
Staden Jakobstad har även ett stort ansvar i 
egenskap av regionens näringsmässiga centrum. 
Ett uttryck för detta är att 25 % av arbetsplatserna i 
staden fördelas på invånarna i vårt ekonomi 
område 

Målsättningar och åtgärder 

På samma sätt som energi ej kan uppstå ur intet 
eller förstöras utan endast omvandlas från en fonn 
till en annan, kan närings- eller annan verksamhet 
utvecklas och bedrivas med en rimlig insats av 
resurser. 

produktionsinriktad arbetskraft och ett export-: 
inriktat näringsliv. 

För att dessa specifika egenskaper skall tillmätas 
betydelse är en satsning på utveckling av kom 
munikationer, närheten till marknaden av av 
görande betydelse. Hamnens utbyggnad är ett led 
i denna strävan. Genom en specialisering på 
hantering av "rena varor" och linjetrafik med rätt 
frekvens kan hamnen i Jakobstad bli en länk i en 
europeisk transportkedja. Detta gäRer även tran 
sitogods i öst/västlig riktning. 

Staden måste även säkerställa att Jakobstads 
infrastrukturella status vad järnvägsnät och 
landsvägsnät beträffar uppnår en nivå som stöder 
regionens konkurrenskraft. 

Framtiden ställer större krav på en mera adiv 
intressebevakande roll från den offenttiga sektorn 
på kommunal nivä Den fria konkurrensen inom 
EU-området överföres även på den offentliga 
sektorn. 

Detta utgående från att en bra grundservice 
tillsammans med en välutbyggd infrastruktur drar 
till sig företag och stöder näringsetableringar. 

Med tanke på den ökade regionala konkurrensen 
om arbetsbetsplatser och näringsliv måste en 
koncentration av de styrkefaktorer jakobstads 
nejden besitter fönnedlas till de nya hemma 
marknader som den europeiska integrationen 
innebär. 

De grundläggande styrkefaktorerna kan exempli 
fieras av en levande tvåspråkighet, kunnig och 
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UlVECKLINGSSCENARI ER 
Exportandel av Vasa läns totala export 
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Genom en ändamålsenlig placering av olika 
verksamheter skapar man förutsättningar för 
utvecklandet av en livskraftig och lockande stad. 
En viktig del av kommunens aktiva näringslivs 
politik är upplivande av stadsomgivningen och 
förbättrande av dess funktioner. En god och 
stimulansrik livsmiljö förebygger uppkomsten av 
sociala problem. 

Stadens attraktivitet på företags- och arbets 
tagar(bosättar) marknaderna påverkas bl.a. av 
följande faktorer, vilka kan påverkas genom 

planläggning och placering av verksamheter: 
stadsmässig het 
stadens image 
stadslivets kvalitet och intensitet 
miljöns stimulans, trivsel och sundhet 
interna och externa förbindelser; trafikens 
smidighet och pris 
boendekomfort och förhållandet priskvalitet 
tomternas och utrymmenas utbud och 
kvalitet 
tjänsternas kvalitet, mängd och tillgänglighet 
utbudet på fritidstjänster och möjlighet att 
utöva intressen . 

UTVECKLINGSSCENARIER 

BEFOLKNING FL YTTNINGSRÖRELSENS BEFOLKNINGS- BOSTADS- NÄRINGS- BYGGANDE AV UTRYMMEN FÖRUTSÅ TTNINGAR OCH Å TGÅRDER 
år. 2030 STRUKTUR STRUKTUR BYGGANDE TRENDER offent. serv. kult./ rekr. kommers. serv övr. företagsver. 

ut in 

REGRESSIV "unga" "gamla" föråldrad grundrenovering arbetslöshet grundrenovering - nuvarande aktivitet fortsätter 
UTVECKLING utbildade från kring- minimalt nytt i service - industrins sysselsättande inverkan minskar 

15 000 liggande den nuvarande - kommunernas sysselsättande inverkan minskar 
kommuner planreserven 

0- ·unga" "gamla" åldrande grund renovering lindrig minimalt sanering grund renovering - kommunens aktiva näringspolitik 
TILLVÄXT utbildade från kring- småhus arbetslöshet av nuvarande - Industrins sysselsättande Inverkan minskar inte 
20 000 liggande servicehus för service byggnader - kommunernas sysselsättande Inverkan minskar 

kommuner åldringar turism • förbättring av livsmiljön och stödjande av on stimulerande atmosfär 

MODERAT unga företagare nuvarande våningshusreserv pk-företag grundrenovering mångsidiga centrum. små enheter världssituationens inverkan och EU:s betydelse 
TILLVÄXT invandrare struktur små- och radhus skolnings- några små projekt kvarteren återanvändning - kommunens aktiva närings- och målsättningspolitik 
24 000 unga och servicehus för tjänster enheter utrymmen för • utnyttjande av Rysslands behov av varuförmedlingsbehov 

gamla åldringar turism utbilning o.turism - förbättring av intemationeia relationer och den trafl<mässlga srtuationen 
- förhöjande av livsmiljön och skapande av en stimulerande atmosfär 

KRAFTIG företagare föryngras generalplanen pk-företag grundrenovering mångsidiga centrumvarterer nya områden - världssituationens inverkan och EU:s betydelse 
TILLVÄXT invandrare fylls skolnings- till byggande projekt små, nya återanvändning - flyktingfrågan! 
27 000 flyktingar van- och radhus service enheter utrymmen för 

servicehus turism utbilning o. 
för åldringar (arbetslöshet) turism 
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BOENDET 

ALLMÄNT 

UTGÅNGSLÄGE 

Bostadsproduktionen spelar en avgörande roll i 
stadsbyggnadsprocessen. Det efterkrigstida sam 
hällsbyggandet har karaktäriserats av en tyngd 
punktsförskjutning från en situation, där boendet 
innebar att man hade del i en social gemenskap, 
till framställningen av den rena boplatsen med 
egnahemshuset i centrum. Jakobstad var ännu på 
40-talet en rikt sammansatt väv av boende, pro 
duktivt arbete, service och kultur. 

Egnahemshuset är en importvara. Landsbygdens 
boende - som av många anses stå som förebild 
för egnahemshuset - var djupt rotat i landsbyg 
dens produktionssätt och levnadscyklar. Om nu 
egnahemshuset bygger på en idealism som 
härrör sig från agrara modeller, så har dessa 
modeller inlemmats i tankemönstren på ett 
oreflekterat vis. 

Utvecklingen har medfört att medvetandet om 
staden och den urbana verkligheten försvagats, 
nästan ända till utplåning. 

Denna generalplan hävdar att förutsättningen för 
en hållbar utveckling är stadsmässighet, vilket 
även innebär en förstärkning av stadskroppen och 
därmed också utvecklandet av tätare boende 
former. För att detta skall vara möjligt måste dessa 
förlänas kvaliteter som överträffar de kvaliteter 
egnahemshuset står för i stadsbornas medve 
tande. Lösningen torde ligga på det sociala planet 
mer än på det tekniskt-estetiska. 

Fastän stadens invånarantal inte skulle växa 
behövs fortsättningsvis ny boendemark som en 
följd av den ökade boenderymligheten. Under de 
senaste 20 åren har bostadsvolymen ökat med 50 
% medan invånarantalet under samma tid ökat 
med endast 5 %. År 1990 hade varje Jakob 
stadsbo i medeltal 38 v-m2 till sitt förfogande (ca 
30 lägenhetskvadratmeter!) 

Diskussionen om den framtida utvecklingen av 
bostadsrymligheten har under de senaste åren 
varit livlig. Beroende på prognossätt och prognos 
tisör är skillnaderna över 1 O våningskvadrat 
meter år 2030. Boenderymligheten har utveck 
lats i jämn takt i mer än fyrtio år; hur länge kan 
detta fortsätta? Retarderar tillväxten i något skede 
eller avstannar den helt? 

Är en kontinuerlig tillväxt av den genomsnittliga 
boenderymligheten över huvudtaget en förnuftig 
inriktning? En tillväxt av boenderymligheten ökar 
även energianvändningen och miljöbelastningen. 
Kanske borde man sträva till en jämnare fördel 
ning av vår bostadsförmögenhet, så att trång 
boddheten skulle minska men boenderymlig 
heten förbli på samma nivå. 

Boenderymlighetens tillväxt påverkas av följande 
faktorer: 

minskande hushåll 
ökning av antalet personer som bor en 
samma 
den i framtiden åldrande befolkningsandelen 
är egnahemshuspräglad med hög boende 
rymlighet 

bostadsproduktionsfördelningen; stora eller 
små bostäder, våningshus eller egna 
hemshus 
invånarnas förmögenhet, utbildningsnivå 
och inkomster 
bostadsreservens storlek 
bostädernas cirkulation från en generation 
till en annan. 

Boenderymligheten är som lägst när familjen 
bildas och som högst när barnen flyttar hemifrån 
samt när ena parten dör. Genom att förbättra 
boendestandarden för barnfamiljer kan man 
medverka till en stigande nativitetsnivå. 

Byggandet av små bostäder bromsar utveck 
lingen av boendestandarden, och enligt under 
sökningar är det inte brist på dylika i Finland. 
Cirkulation av egnahemshus till barnfamiljer kan 
befrämjas genom att man bygger högklassiga 
våningshuslägenheter i närhet till service. 

Då det gäller boenderym6gheten och dess 
utveckling ligger vi i förhållande till övriga Norden 
ca 20 år efter. I Finland fanns år 1990 i medeltal 
3,6 rum per familj. Motsvarande i Sverige var 
redan år 1970 i medeltal 3,8 rum och år 1985 4,3 
rum. (En jämförelse i antal våningskvadratmeter är 
inte möjlig p.g.a. olika statistikmetoder.) 

Nedgångsperioden och familjernas ekonomiska 
trångmål i början av 90-talet har tillsvidare satt 
stopp för en tillväxt i boenderymligheten. Som en 
följd av nedgångsperioden kommer bostads 
förmögenheten troligen att fördelas mer ojämlikt 
så att den förmögna befolkningsandelens boen 
derymlighet fortsätter att öka medan de lägre 
socialgruppernas och barnfamiljernas boende 
rymlighet minskar. 
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Generalplanens dimensionering räcker till för en 
boenderymlighet på i medeltal 62 vånings 
kvadratmeter. En avsevärd befolkningsökning 
dämpar naturligtvis utvecklingen av boenderym 
ligheten, och en boenderymlighet på 62 
våningskvadratmeter är mest sannolik i en 
situation då Jakobstads befolkning varken ökar 
eller minskar. 
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BYGGANDE 

I Jakobstad har det under SO-talet byggts ungefär 
1,4 våningskvadratmeter per år och kapita Hälften 
av produktionen har varit bostäder och hälften 
affärsutrymme. Produktionsnivån har varit lämplig 
i relation till kommunens utveckling. 

Bostadsproduktionen har kraftigt koncentrerats till 
byggande av separata småhus (75 % av den 
byggda våningsytan). Av affärsproduktionen har 
var femte varit affärs-, inkvarterings- och ut 
skänkningslokal, och 25 % industri- och lager 
byggnader. 

I generalplanens allmänna prognos (24 000 invå 
nare och 55 v-m2/invånare år 2030) skulle bo 
stadsproduktionen bibehållas på 80-talets nivå 
med 0,7 v-m2 per invånare och år. Detta motsva 
rar en årlig produktion av ca 15 000 vånings m2

, 

varav cirka en tredjedel åtgår till att ersätta 
byggnader som avläg~. 

I och med en allt högre värdering av automati 
sering och trivselfaktorer har även arbetsplats 
rymligheten ökat fram till våra dagar. Rymlighets 
utvecklingen växlar avsevärt i de olika bran 
scherna. Näringslivets strukturförändringar kom 
penserar en del BN rymlighetsutvecklingens 
inverkningar. 

I affärsproduktionen finns det orsak att reservera 
sig för en produktionsmängd som motsvarar bo 
stadsproduktionen. Väsentligast är att placera af 
färslokalerna rätt i stadsstrukturen med beak 
tande av affärsverksarnhetem~ varierande 
framtida behov. 

BOSTADSBYGGNADSPRODUKTIONEN I JAKOBSTAD 1982-1990 
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PLAN RESERVEN 

Som grund för generalplanearbetet kartlades 
planreserven inom Jakobstads stad, dvs. i 
fastställda stadsplaner befintliga obebyggda 
områden, och tomter med bebyggelse som troli 
gen kommer att förnyas. Kartläggningen utfördes 
år 1991 av en arbetsgrupp bestående av bygg 
nadsinspektör Rolf Nilsson, planläggnings 
arkitekterna Roger Wingren, Ben Griep och Heimo 
Toiviainen samt från Uikennetekniikka Oy 
tekn.stud. Mariitta Vuorenpää. Kartläggningen 
kompletterades år 1992 utgående från material 
som förmedlades av Roger Wingren. 

Planreserven kommer aldrig att utnyttjas helt. 
Bostadsplanreserven utnyttjas bättre än planre 
serven för affärsverksamhet eftersom mark som 
planeras för affärsverksamhet ofta beläggs med 
bestämmelser om högsta tillåtna exploaterings 
tal, medan byggandet är beroende av karaktären 
av den verksamhet som söker sig till tomten. 

Av den teoretiska planreserven är ca 90 % av 
bostadsplanreserven och ca 70 % av affärs 
verksamhetsplanreserven realistisk. 

Den teoretiska planreserven år 1992 var följande: 

Småhus (AO, AP) 
Radhus (AR) 
Våningshus (AK) 

147000 
70000 

105000 
Totalt 338000v-m2 

Offentliga byggnader M 57 000 
Affärs- och industrib. (KL) 59 000 
Produktionsbyggnader ITT 350 000 
Totalt 466 000 v-m2 

Den realistiska bostads- och affärsverksam 
hetsplanreserven i Jakobstad motsvarar ungefär 
20 års byggnadsproduktion. Förutom den out- 

PLANRESERVENS 
6 SPECIFIKATION - AO - M • Al( - K+L - y f~::::11 T 

t 
',•. .J 
I km 

nyttjade planreserven är det skäl för staden att ha 
en planmässig beredskap som motsvarar minst 5 
års byggnadsproduktion. 

Sandsund 
Hletosalml 

Planreserven i Jakobstad Ar 1992. 
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GRUNDSERVICE 

DAGVÅRD OCH SKOLVÄSENDE 

Barnet är stadsgemenskapens största resurs. 
Barnet är människan i vardande, den blivande 
stadsbon. Avgörande för personlighetsutveck 
lingen är hur barnet lyckas bli ett med sin värld. 
Det djupaste ansvaret för denna process bär 
familjen, samhällets arketyp (ursprungstyp), och 
det sociala nätverket kring denna Dagvården och 
skolan bygger vidare på denna grund genom att 
utvidga de sociala och kulturella nätverken så att 
de omfattar hela stadssamfundet och slutligen 
hela den globala verkligheten. 

Som bärare av denna uppgift hör skolorna och 
daghemmen till samhällets allra viktigaste miljöer. 
De formar oss som människor under vår 
uppväxttid. Genom dem förbereds vi för sam 
hällslivet - stadslivet, blir världsmedborgare. 

En av de viktigaste frågorna just nu är huruvida 
samvaron och undervisningen i daghemmen och 
skolorna - men även byggnaderna och miljöerna 
- kan bringas i harmoni med det samhälle som 
håller på att växa fram, ett samhälle som innebär 
ett helt nytt sätt att arbeta, tänka, kommunicera 
och förnimma 

Utgångspunkter 

Fastän stadens befolkning skulle öka till 27 000 
personer skulle den nuvarande kapaciteten inom 
dagvården och skolorna räcka till, ifall dagens 
normer för verksamheten används som utgångs 
punkt. 

Situationen är emellertid inte så enkel. 

Enligt dagvårdslagen skall kommunen sörja för att 
övervakad barnadagvård står till buds i den 
omfattning och med sådana verksamhetsformer 
som behovet därav inom kommunen förutsätter 
Sedan finns problemen med skolor och daghem 
på bostadsområden med åldrande befolkning. 
Barnens antal minskar kraftigt på dessa områden 
samtidigt som deras antal ökar på nya 
bostadsområden som saknar daghem och skolor. 
Problemen försvåras av att dessa nya bostads 
områden i allmänhet ligger en b~ ifrån existerande 
daghem och skolor vilket till väsentliga delar är en 
följd av den egnahemsdominerade bostads 
produktionen. Trots allt bör det nämnas att både 
de svensk- och finskspråkiga skolornas placering 
i Jakobstad rätt väl täcker bostadsområdena jäm 
fört med många andra kommuner. Endast elever 
från Pirilö, vissa delar av östanpå, Fäboda och 
Pörkenäsområdet har längre än 3 km till 
lågstadieskolan. Lagstiftningens normer för elev-. 
skjutsar utgår från 5 km skolväg 
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Ytterligare uppstår frågan huruvida de befintliga 
daghemmen och skolorna har beredskap att 
förändra sig så, att de kan möta den nya tidens 
krav. Samvaro, självständigt arbete, grupp- och 
projektarbeten kräver speciella utrymmen som de 
existerande byggnaderna saknar 

Man kan också konstatera att verksamhets 
förnyelse inte alltid är beroende av nya utrymmen 

Antalet platser inom den kommunala dagvården 
tros öka Även en eventuell förundervisning för 
alla 6-åringar kommer att påverka behovet av 
förskoleplatser. 

Målsättningar och åtgärder 

Tillräcklig närservice kan förmånligt fås genom att 
utveckla samanvändningen av nya och gamla 
lokaler mellan olika tjänster och användar 
grupper. Genom t.ex. en sammanslagning av 
daghem för åldringar och barn samt gemen 
samma utrymmen för invånarna kan det bildas en 
aktiv mötesplats, en trivselförbättrande faktor. 
Flexibilitet i utbudet av dagvårdsplatser fås genom 
att små enheter inrättas i närheten av de redan 
befintliga daghemmen. Det kan vara egna 
hemshus eller aktielägenheter som sedan kan 
återtas för boende när behovet inte längre finns 

Lågstadieskolornas placering på gamla bostads 
områden är ett problem som kan lösas genom att 
ordna skoltransporter eller genom att flytta låg 
stadierna till mer ändamålsenliga platser an 
slutna till övriga tjänster. Den gamla lokalen kan 
tas i nytt bruk för ex. åldringsvårdens behov. Även 
möjligheterna till samanvändning av skollokaler 
över språkgränserna borde utredas. 

Daghemmen borde i första hand finnas i den egna 
stadsdelen eller i arbetsplatsens omedelbara 
närhet. Lågstadieskolorna bör vara placerade på 
ett för eleverna säkert gångavstånd. 

På nya och gamla bostadsområden bör man 
sträva till att utveckla sådana närmiljöer som 
medför att inga skilda lekplaner behöver byggas. 
Närrekreationsområdet på varje bostadsområde 
bör även fungera som en sporrande och säker 
lekmiljö med nödvändig utrustning. 

UTBILDNING PÅ UNGDOMSSTADIET 
OCH UTBILDNING FÖR VUXNA 

Vi lever i en tid när samhället förändras inter 
nationellt och natonett globalt och lokalt. Alla 
vedertagna statliga, politiska och ekonomiska 
system rubbas och lokalsamhället verkar få en allt 
större betydelse. Samtidigt vittrar familjen sönder 
och människornas tidsanvändning förändras 
radikalt. Vi lever redan i en situation där befolk 
ningen använder mindre än 10 % av sin vitala 
livstid (total livstid minus sömn och sjukdom) till det 
som vi traditionellt kallar arbete. Ifall inte den s.k. 
fritiden fylls med mening finns risk för likgiltighe~ 
leda och destruktivitet. 

Också arbetets innehåll håller på att ändras. 
Näringslivet efterlyser nu inte i första hand flit utan 
kreativitet, inte mekaniskt kunnande utan värde 
ringsförmåga och utöver allt detta en beredskap 
att röra sig fritt i hela världen. Begrepp som 
- flerspråkighet 
- social beredskap 
- förmåga till självständigt arbete 
- förståelse för helheter och sammanhang 
- förmåga till grupp- och projektarbeten 

- initiativrikedom och entreprenöranda 

nämns i detta sammanhang. 
Allt detta förutsätter givetvis traditionella bas 
kunskaper men ännu mer förmåga att behandla 
dessa kunskaper ansvarsfullt, självständigt och 
kreativt och med en stark känsla för helhet och 
övergripande ändamål. 
Skolmiljön måste därför utvecklas så att hela 
sammanhanget främjar personlighetsutveck 
lingen hos de unga Skolan skall inte bara vara en 
plats där de unga inhämtar kunskaper utan ett 
flöde där de genom egna erfarenheter lär sig 
känna och älska den värld de skall överta 
ansvaret för. 

Skolans uppgift blir här att träna ungdomarna att 

känna världen som en odelbar, dynamisk 
helhet, vilkas delar v~ntligt är relaterade till 
varandra och i vilken de själva ingår som en 
omistlig helhet 
ta ansvar för sig själva, medmänniskorna, 
naturen och kultunniljön 
acceptera andra människor som unika varel 
ser med unika egenskaper och möjligheter 
kommunicera, dvs. föra en verklig dialog 
utifrån sin egen personlighet, sina egna 
känslor och värderingar 
"läsa mellan raderna", dvs. uppöva intelli 
gensen och därmed färdigheten att bedöma 
saker och situationer, samt att kritiskt 
granska påståenden och förhållanden 
lösa motsättningar genom det stilla arbete 
som överbryggar motsättningarna och i allt 
förhålla sig skapande till världen. Endast den 
förvandlas som själv uttrycker sig i ideer, 
tankar, ting. 
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UTGÅNGSPUNKTER 

Den snabba utvecklingen inom teknologin har 
förändrat och kommer också i framtiden att för 
ändra arbetslivets yrkesstruktur och yrkenas 
innehåll. De områden som kan erbjuda flexibel 
och välutbildad arbetskraft i olika sltuatloner, är i 
framtiden konkurrenskraftiga på de hårdnande 
internationella och nationella marknaderna 

Yrkes- och vuxenutbildningens mängd och 
kvalitet är otillräcklig i dagens läge. Företagens 
beredskap att anpassa sig till förändringar i 
näringslivet är dåliga. Det behövs även utbildning 
riktad till nya och gamla företagare. Kommunen 
har en central roll som befrämjare av utbild 
ningsmöjligheter och som skapare av en 
utbildningspositiv atmosfär. 

I framtiden finns det orsak att förbereda sig även 
för utbildning av främmande arbetskraft och 
flyktingar så att den inlänkas som en naturlig del i 
det övriga utbildningssystemet. 

Staden Jakobstad har tack vare tvåspråkigheten 
och de skandinaviska kontakterna utmärkta för 
utsättningar att utveckla en internationell under 
visning. 

Nuvarande mellanstadie- och vuxenutbildning i 
Jakobstad kan erbjuda studiemöjligheter för 
ungefär 2 600 elever. 

Mellanstadie- och vuxenskolor i Jakobstad: 

Tvåspr/ikiga: 
- Jakobstads Handelsläroverk/Pälsläroverk 
- Jakobstads Konservatorium 
- Läroavtalsutbildning 

Svenskspråkiga: 
- Jakobstads Konservatorium ( yrkesutbildning i 

musik) 
- Yrkesskolan i Jakobstad 
- L.annäslunds lantbrukssolor 
- Barnträdgårdslärarinstitutet 
- Jakobstads Gymnasium 
- Jakobstads Svenska Arbetarinstitut 
- Vasa Somrnaruniversltet 
- Vasa Svenska Aftonläroverk 

Finskspråkiga: 
- Pietarsaaren lukio (gymnasium) 
- Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto 
- Keskipohjanmaan kesäyliopiston Pietarsaaren 

piste 
- Jyväskylän yliopiston Chydenius-instituutti 

(samarbete med arbetarinstitutet) 

Tyngdpunktsområden vid utvecklingen av skol 
ningsutrymmen och läroinrättningarnas verksam 
het: 

inrättningarna utvecklas i riktning mot 
funktionella nätverk och centra för inlärning. 
samverkan mellan det rumsliga och det 
andliga. 
biblioteket utvecklas i riktning mot en central 
som förmedlar kunskap. 
informationsnät mellan läroinrättningarna och 
biblioteket. 
arbetsutrymmen i läroinrättningarna för 
konstnärer som sökt sig tin fortbildning inom 
musik och konst. 
pälsläroverket utvecklas till en nordiskt 
orienterad enhet för utbildning (företagande, 
design) inom pälsbranchen 

MÅLSÄTTNINGAR 

Genom skolning försöker man lindra verkningarna 
av oförutsägbara strukturförändringar och förbättra 
företagens konkurrenskraft genom att erbjuda 
flexibel och yrkeskunnig arbetskraft. Genom att 
öka utbildningsmöjligheterna försöker man för 
hindra att invånarna, och framför allt ungdomarna, 
flyttar från staden. Med en mångsidig utbildning 
ökar man stadens impulsrikedom och invånarnas 
trivsel. 

Målsättningen är att utveckla mellanstadie- och 
vuxenutbildningen i Jakobstad till att motsvara 
tidens krav genom att utnyttja områdets naturliga 
utgångsläge såsom tvåspråkigheten. Exempelvis 
Jakobstads sjöfartstraditioner ger goda utgångs 
punkter för utvecklandet av småskalig och 
specialiserad utbildning. 

Det svenska och det finska gymnasiet och övriga 
läroinrättningar kan utvecklas till nordiskt orien 
terade läroanstalter. 

I anslutning till yrkesskolorna grundas yrkes 
högskolelinjer i samarbete med yrkeshög 
skolorna. l.:oo Akademi utbildar i framtiden 
svenskspråkiga barnträdgårdslärare;förskollärare i 
Jakobstad. Målet bör vara att befästa och utveckla 
högskoleundervisningen i staden. 

ÅTGÄRDER 

Ett aktivt utnyttjande av stadens påverknings 
möjligheter. 
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Staden kan befrämja vuxenutbildningen: 

genom att koordinera och förbättra sam 
arbetet med lokala föreningar, arbets 
kraftsmyndigheterna och läroanstalterna; 
genom att erbjuda informations- och hand 
ledningstjänster åt såväl invånare, arbetare 
som företag; 
genom att erbjuda lämpliga utrymmen och 
sidotjänster (t.ex. förbindelser, inkvartering, 
matservering, rekreation); 
genom att styra utbildningens nivå och forsk 
ningen enligt de lokala företagarnas behov; 
genom att anordna och stöda även annan än 
lagstadgad utbildning, exv. den undervisning 
och det stöd arbetarinstituten erbjuder på 
amatörnivå. 
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ÅLDRINGSVÅRD OCH 
SERVICEBOENDE 

UTGÅNGSPUNKTER 

Stadens åldringspol~iska verksamhetsprogram 
fastslår tre huvudprinciper för åldringsvården i 
Jakobstad: 

Respekterande 8!t/ åldringama'3 självbes 
tämmanderätt 
Tryggande av kontinuiteten i åldringarnas 
levnadssätt 
Utnyttjande 8!t/ åldringama'3 och omgiv 
ningens egna resurser. 

Programmet utgår från att 

en längre livstid är en seger för mänsk 
ligheten 
i åldrandet bör de sociala kontakterna beto 
nas framom det biologiska 
det sociala stimulerar funktionsförmågan 
åldringarna ses som en grupp bestående av 
individer och personligheter 
åldrandet är ett subjektivt fenomen. 

vårdfilosofin. I den humanistiska modellen utveck 
las och höjs servicenivån. I minimimodellen ut 
vecklas tjänsterna, men de ordnas endast åt de 
som behöver dem mest. 

Ålderdomshemmet Björkbacka i Jakobstad är till 
vissa delar i dåligt skick men efter 1995 års 
sanering fungerande. Enfigt den humanistiska 
modellen och minimimodellen växer inte ålder 
domshemmens och hälsovårdscentralernas totala 
platsantal men andelen platser för korttidsvård 
ökar när långtidsvårdplatserna minskar. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Platserna för serviceboende ökar i samt6ga 
modeller och förutsätter nybyggnader samt 
utnyttjande 8!t/ nuvarande hyreslokaler. Speciellt 
bör man anskaffa smågruppsbostäder för de 
menta åldringar. 

Också i framtiden bör det finnas hyresbostäder för 
åldringar enligt nuvarande antal, 7-8 våningshus, 
dvs. ca 285 lägenheter. I anslutning till dessa bör 
det finnas dagsysse lsättn ing och serviceverk 
samhet i liten skala. 

platsor 
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jämnåriga idag. Den ökande gruppen 8!tl åldringar 
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god tid beaktar deras speciella önskemål. 
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många möjligheter till socialt umgänge. 

I socialstyrelsens åldringspolitiska långtidspers 
pektivprojekt (1991) granskas utvecklingen av 
åldringsvårdens tjänster i tre olika scenarier, vilka 
grundar sig på olika vårdfilosofier. I drivveds 
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Åldringsvårdens utrymmesbehov bör utvecklas i 
samarbete med den övriga social- och hälsovår 
den, skolväsendet, kultursektorn, fritidssektom etc. 
på ett sådant sätt att utrymmenas användning 
effektiveras och möjligheterna till mellan 
mänskliga möten utökas. Av särskild betydelse är 
här utvecklandet av ett levande stadscentrum 
enligt de principer som denna generalplan i övrigt 
eftersträvar, vilket också innebär utvecklandet av 
olika former av boende i hjärtat av staden. 

HANDIKAPPSERVICE 
Enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp 
skall de handikappades förutsättningar att leva 
och vara verksamma som jämbördiga 
medlemmar av samhället främjas, samt 
olägenheter och hinder som handikappet medför 
avlägsnas. Staden bör sörja för att den offentliga 
servicen är tillgänglig för handikappade 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
En välordnad hälso- och sjukvård är av hög 
prioritet i varje samhälle. Utvecklingen inom 
sjukvårdsområdet är dels parallell till övrig sam 
hällsutveckling, dels genererar den medicinska 
vetenskapen en egen utveckling. Ur dessa bägge 
källor framspringer en förändrande interaktion som 
formar den framtida hälso- och sjukvårdens 
resursering, organisation och prioriteringar. 

Staden Jakobstad har haft förmånen att 
härbärgera ett välutvecklat sjukhusväsende som 
tidvis fungerat som landskapscentra inom vissa 
sjukvårdssektorer. Sjukhuscentraliseringen ställ 
de länge primärhälsovården i skymundan, men 
denna har successM upprustats i och med 80- 
talet. Detta, jämte det faktum att befolk 
ningsunderlaget för Jakobstadssjukhusen mins 
kat, gör att en avsevärd del av sjukhus 
byggnaderna representerar en överkapacitet som 
söker vettig användning. 

Sjukhuspanoramat undergår ständiga förän 
dringar bl.a. till följd av ändringar i befolk 
ningsstrukturen, yttre miljö, social miljö och 
levnadsvanor. Våra nutida folksjukdomar kräver 
framför allt satsning på förebyggande samhälls 
investeringar för att stimulera vettiga fysiska 
aktiviteter, förebygga olycksfallsrisker, befrämja 

social samhörighet och sunda levnadsvanor. De 
medborgare som p.g.a. långvarigt handikapp eller 
ålder inte klarar ett självständigt boende bör få 
stöd till möjligast hemliknande boende i sin 
sedvanliga miljö. 

Behov av sjukvård tryggas dels genom primär 
hälsovård, dels genom specialsjukvård. Hur de 
organisatoriska formerna i framtiden ter sig är en 
andra rangens fråga trots dess prestigeladdning. 
Målsättningen är att den insjuknade får optimal 
vård, så nära hemmet som möjligt. Vårdens 
tyngdpunktsområden beror på det stadens ut 
vecklingsscenario som uppfyllts. Vid nuvarande 
struktur (modest expansion) behöver de existe 
rande hälso- och sjukvårdsinstrumenten tömmas 
enligt hälso- och sjukvårdens planer (planerna 
1994-1997). Behovet av somatiska specialsjuk 
vårdsplatser uppskattas till 3 o/o, och psykiatriska 
specialsjukvårdsplatser til 0,5 o/o av befolknings 
underlaget. Bäddplatsantalet inom primärvården 
kan pressas genom att differentiera utbudet av 
sociala stödformer. 

Vid en recessiv utveckling med en ökad andel 
åldringar växer behovet av medicinskt kunnande i 
dessa ålderskategorier, vilket kan beaktas som en 
utvecklingstrend inom sjukvårdens totala resur 
sering. 
Vid en kraftig tillväxt med föryngrad befolkning 
behövs utökad expertis inom barn- och repro 
duktionsmedicin, akut medicin och mentalvård. 

Hälso- och sjukvården har en betydande 
sysselsättande effekt med till största delen 
kvinnliga anställda Ur stadens synpunkt är det 
angeläget att beakta behovet av infrastruktur för 
hälso- och sjukvårdens anställda bl.a. i form av 
boendealternativ, barnvårdsalternativ. 
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RÄDDNINGSVÄSENDET 

Räddningsväsendet är en väsentlig del av 
bastryggheten i samhället. Enligt brand- och 
räddningslagens 2§ skall brand- och 
räddningsväsendet planeras och organiseras så 
att de därtill anslutna åtgärderna kan vidtas utan 
dröjsmål och effektivt under sådana förhållanden 
då de erfordras 

Till räddningsväsendet hör släcknings- och andra 
åtgärder i samband med eldsvåda, men hit hör 
också det förebyggande brandskyddet, vars syfte 
är att på förhand hindra att elden kommer lös, 
underlätta brandsläckningen eller begränsa brand 
och att avvärja förenad fara. 

Till räddningsväsendet hänförs även åtgärder med 
anledning av inträffad olycka, katastrof eller annan 
därmed jämförbart olycka eller naturtilldragelse, 
vilka företas för att rädda människor, djur eller 
egendom. 

Räddningsväsendet är en del av sjukvården. 
Räddningsverket i Jakobstad sköter på uppdrag 
av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna 
sjuktransportema i Jakobstad, L.arsmo och 
Pedersöre. 

Räddningsmyndighetema innehar en aktiv roll i 
planerings- och byggnadsverksamheten samt 
svarar även för upplysnings- och 
informationsverksamheten till allmänheten i 
säkerhetsfrågor. 
Staden bör skapa och upprätthålla förutsättningar 
för att räddningsväsendet skall kunna verka i ett 
föränderligt samhälle. Verksamheten måste 
bedrivas i ändamålsenliga utrymmen och med 
nödig utrustning. 
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DETALJHANDELN OCH ÖVRIG 
KOMMERSIELL SERVICE 
UTGÅNGSPUNKTER 

Den allt mer förekommande urbana och utåt 
riktade livsstilen samt den åldrande befolknings 
andelens behov förutsätter att tjänsterna finns 
nära tillhanda, är mångsidiga och personliga. 
Stadens centrum är av tradition den plats där 
dessa krav uppfyllts. 

Stadskärnan är den naturliga mötesplatsen för 
handel, fritid, kultur och samvaro, en pla1s vars 
livskraft lockar både nya invånare, besökare och 
företag till staden. Ett trivsamt och fungerande 
centrum är en förutsättning för och en följd av 
mångsidig kommersiell service. 

Placeringen av den kommersiella servicen och 
tillgängligheten styr valet av fortskaffningsmedel, 
och inverkar på så sätt på samhällets energi 
förbrukning och på investeringar i infrastruktur. 
Dagligvaruhandeln har under de senaste åren haft 
en stark tendens att grunda stora enheter utanför 
städernas stadskämor. Gratis och bekymmersfri 
parkering, trafikströmmar av ickeortsbor samt nya, 
ändamålsenliga utrymmen har utgjort lockande 
faktorer. 

De stora enheterna har konstaterats hota i första 
hand stadskämans motsvarande, stora daglig 
varuaffärer, men genom minskad kundtillström 
ning berövar de även stadskärnans special 
varuaffärer och förplägningsrörelser deras lön 
samhet. 

Definitioner: 

Dagligvaruhandel: livsmedel, pappersvar or för hushålet och 
teknokemi. 

Specialvaror: bekläåladsvaror, artiklar f>r hemmet och 
fritidsartiklar. 

~ kanmersiella tjänster: service som bedrivs i 
detaljhandelsliknande lokaler, såsom bank-, försäkrings-, och 
fastighelsljänster, förpläg,ingstjänster och • personliga tjänster 
(barberare, solarium mm.) samt Al<o, apåek och post. 

Handel med tuiga varor, reparaoon och service: bilar, möbler, 
jordbruksmask iner osv. 

Så småningom börjar stadens centrum att 
förflyttas till den nya marknadsplatsen. Spe 
cialaffärer och förplägningsrörelser, Alko, apotek 
och till och med offentliga tjänster börjar placer~ 
vid och söka sig till dagligvaruhandelsenheterna 
utanför centrum. Kvar i stadskärnan blir en 
ineffektivt utnyttjad färdig infrastruktur, och för att 
sköta angelägenheterna blir man allt mer be 
roende av tillgången till bil. Handelsresomas längd 
ökar för dem som bor på andra sidan staden och 
specialgruppernas, såsom åldringars och rörelse 
hindrades, behov av hjälp ökar. 

I en stad med en storlek av tjugotusen invånare är 
det kommersiellt aktiva centret inte speciellt stort. I 
Jakobstad koncernreras det till en fyrkant på ca 
250 x 250 meter, delad av gågatan. Affärer som 
befinner sig på bara några hundra meters avstånd 
från detta område kan redan anses vara utanför 
centrum eftersom de inte längre fruktbart 
samverkar med de affärer som befinner sig där. 

Livsstilen, mängden fritid, ålder, kosthållets storlek, 
förmögenhet och de i samhället rådande värde- 

ringarna inverkar väsentligt på behovet och 
mängden av kommersiella tjänster. Den allt van 
ligare urbana livsstilen och det ökade antalet 
åldringar ökar i framtiden efterfrågan på bl.a. för 
plägningsljänster och rekreationsljänster. Köp 
kraftens tillväxt har uppskatta1s inrikta sig speciellt 
på efterfrågan på övriga kommersiella tjänster. 

NULÄGET 

För att klar1ägga tjänsternas nuläge och behov 
gjordes två undersökningar för generalplane 
arbetet Pietarsaaren keskustan utkopuolisten 
vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusselvitys 
/LK-idea 0y 1992 och Analys av Jakobstads 
centrum och dess tillgänglighet /Nordplan AB 
Stockholm 1993. 

Enligt LK-idea Oy:s inventering av affärsutrym 
men fanns år 1991 lokaler i Jakobstads centrum 
enligt följande: (affärskvadratmetrama a-m2 har 
omräkna1s till tägenhe1skvadratmetrw l-m2 med 
en faloor 1.15): 

Dagligvaror: 
Specialvaror: 
TotanD+S 

6 500 a-m2 (0,32/inv) 
15 300 a-rw (0,76/lnv) 
25 000 l-m2 (1,25/inv) 

övriga kommersiella 
tjänster: 8 500 I-rw (0,43/lnv) 
Totatti 
användning: 33 500 l-m2 

Tomma affärslokaler: 4 200 l-m2 

(bl.a. Visashallen, Prisma-fastigheten) 

Under planering varande affärsutrymmen: 
City-Market, Visashalten 
1 400 a-m2 

- 1 600 l-m2 
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Planreserv: 10 % av AK-reserven 
-10000 l-m2 

Lönsamheten har under lågkonjunkturen på 90- 
talet avsevärt sjunkit inom bank- och försäk 
ringsbranchema, och många av de affärslokaler 
som varit i deras bruk har frigjorts för annan 
användning. 

Beaktande planreserven och de lokaler som står 
tomma finns en stor potential för utvecklandet av 
kommersiella tjänster i växelverkan med boende, 
arbete samt idrotts- och fritidstjänster outnyttjad i 
Jakobstads centrum. 

Enligt inventeringen fungerar 8 av dagligvaru 
affärerna, totalt 1 900 a-m2

, med låg försälj 
ningseffektivitet och de förutspås saneras eller tas 

. i annat bruk i framtiden. Allmänt taget är affärer 
nas försäljningseffektivitet god i Jakobstad, kun 
derna är sin stad köptrogna och köpkraftens 
förflyttningar från influensområdet är avsevärda. 

Enligt Nordplans undersökning är den dåliga 
tillgängligheten, den mödosamma parkeringen 
och det otillräckliga antalet parkeringsplatser hin 
der för en konkurrenskraftig handel i stadskäman i 
Jakobstad. 

PROGNOSER OM TILLÄGGSBEHOV AV 
AFFÄRSUTRYMMEN 

Nutidsvision: 
-konsumtionen på-90- 
talets nivå 
-försäljningseffektivlteten 
ökar ej 
-köpkraften förflyttas inte mer 

Maxvision: 
- konsumtionen ökar 

- försälningseffektivltäen 
ökar 
-förflyttning av köpkraften inom 
daglig varuhandeln 14%->23% 

21 !i>O lnvlnare- tlliggsbehov av &irymmen (Ar 2005): 

Dagligvaror: 500a-rrf 1170a-m2 

Specialvaror: 1700a-m2 3830a-m2 

TotaltD+S: 25001-m2 58001-m2 

öniga kommersiella 
1 000 l-m2 22001-m2 tjänster: 

TOTALT 35001-m2 6000 l-m2 

24 000 lnvlnare -tlliggsbehov av &irymmen (lr2030): 

Dagligvaror: 1300a-m2 2200a-m2 

Specialvaror: 4600a-m2 7200a-m2 

TotaltD+S: 68001-m2 108001-m2 

öniga kommorsiolla 
27001-m2 60001-m2 tjänster: 

TOTALT 95001-m2 17000 1-m2 

Tillväxtprognoserna för maxvisionen är tagna Il' LK-ldeas 
rapport Beräkningen för maxviskmens wymmesbehov för 21 
500 invånare är tagen ur LK-ideas rapport, ÖY!iga visioner har 
beräknats för denna rapport . 

PROGNOSER FÖR UTRYMMESBEHOV 

I vidstående tabell har behovsprognosema för 
affärsutrymmena beräknats enfigt två olika vi 
sioner (nutid och max) i ett Jakobstad med 21 500 
resp. 24 000 invånare. 

Enligt beräkningarna är de existerande, ibruk 
varande och t>mma lokalerna tinräckliga om 
befolkningen växer endast en aning och om det 
inte sker några större förändringar i konsum 
tionsmönstret Om Jakobstads lockelse som in 
köpsort ökar avsevärt och om konsumtionen 
växer under de kommande 15 åren blir det lön 
samt att bygga affärsutrymmen om ca 2 000 l-m2

• 

I ett Jakobstad enligt generalplaneprognosen på 
24 000 invånare lönar det sig att bygga 6 000- 
13 000 l-m2 nya affärsutrymmen beroende på 
konsumtionens tillväx1prognoser och stor1eken av 
köpkraftens föflyttningar. Den stora plc11reserven i 
stadskäman ger goda möjligheter till detta 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

De kommersiella tjänsternas tomter och utrym 
mesutbud bör till sitt antal, sin kvalitet och sin 
placering styra utbudet at1 tjänsterna dit där de 
bäst vitaliserar stadslivet samt stöder och ger 
upphov till andra verksamheter, alltså tHI stadens 
centrum. 

Ur samhällsekonomiskt perspektiv är målsätt 
ningen att bevara den befintliga kommersiella 
handelns livskraft och utnyttja redan uppbyggd 
infrastruktur och befintliga utrymmen. 
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Målsättningen att minska energiåtgången för resor 
förutsätter en växelverkan mellan placeringen av 
kommersiella tjänster och övriga verksamheter 
samt förbättring av tillgängligheten, speciellt med 
lätta fortskaffningsmedel. 

Ur stadsstrukturell synvinkel sett bör man öka de 
rätt placerade kommersiella tjänsternas lönsam 
het och mångfald genom följande åtgärder: 

adlande av stadsmässlghet 
erbjudande av lätt tillgängliga, mångsidiga 
utrymmen i olika prislägen, belägna centre 
rade i anslutning till redan befintliga verk 
samheter 
förbättrande aN centrums tillgänglighet, möj 
ligheterna till bekymmersfri parkering (bl.a 
genom att förflytta långtidsparkeringen utan 
för stadskärnan) och säkerheten att röra sig 
med samtliga fortskaffningsmedel 
förhöjande och upprätthållande av den 
bebyggda miljöns kvalitet och gaturummens 
trivsel 
avhållande från byggnadsprojekt som hotar 
befintliga affärsutrymmens lönsamhet (inte 
skapa förutsättningar för byggande av såda 
na affärsutrymmen vars lönsamhet grundar 
sig på prognoser om långsiktig befolknings 
ökning, utan bygga affärsutrymmen ut 
gående från den verkliga utvecklingens 
behov) 
förbättrande 8N samarbetet mellan olika 
referensgrupper, dvs. staden, fastighets 
ägarna och företagarna 
uppgörande av kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärdsprograrn mellan referensgrupperna 
och förbindande att följa dem. 

Förutom utvecklande av stadskärnans kommer 
siella tjänster bör man sträva till att ordna när 
service på nya bostadsområden i form av små 
affärer eller livsmedelskiosker. 

Det är skäl att fästa speciell uppmärksamhet vid 
utseendekraven för områden där man idkar han 
del med tunga varor, eftersom dessa områden är 
belägna längs stadens infartsvägar. 

FRITIDST JÄNSTER 

Vår tid karaktäriseras av en situation där vi i 
yrkesutövandet är på väg bort från naturresur 
serna till kulturresurser. Vi rör oss mera, ser mer 
av världen, får nya intryck. Vi lever längre och har 
avsevärt mera fritid än någonsin tidigare. 

År 1990 rörde vi oss endast ca 500 m per dag. Vi 
gick eller åkte häst. 1930 var vi mitt inne i cykel 
samhället. Rörligheten åttadubblades. 1960 rör 
de vi oss ca 18 km per dag per person. Just nu rör 
det sig om dryga 30 km per person per dag. 
Rörligheten har 60--dubblats. 

År 1900 var den vitala livstiden ca 360 000 timmar 
per person (vital livstid = livstid minussömn och 
sjukdom). Av denna tid utnyttjades ca 208 000 
timmar som livsarbe tstid. Livsfritiden låg alltså på 
152 000 timmar. 

Man har beräknat att den vitala livstiden år 2000 
kommer att vara ungefär 500 000 timmar. 
Livsarbetstiden beräknas ha sjunkit till 48 000 
timmar vilket innebär att livsfritiden faktiskt blir så 
stor som 452 000 timmar. Det är alltså så att 
livsfritiden vid det kommande sekelskiftet är 
avsevärt större än den totala livstiden hundra år 
tidigare. 

Denna situation innebär en stor utmaning för allt 
beslutsfattande. Utbildningen riktar in sig på 
arbetslivet trots att arbetslivet utgör endast 1 0 % 
av den vitala livstiden. Vi har emellertid ingen ut 
bildning för hur vi skall hantera de resterande 90 
procenten. I fritiden, vilken i sig är en oerhörd 
mänsklig erövring och en mäktig resurs, finns 
därför fröet tHI meningslöshet, leda och i förläng 
ningen psykiskt illamående och destruktivitet. 

Lösningen finns säkert inte i en förlängning av 
arbetstiden, viket av många Mdra orsaker är 
omöjligt, utM i en förändrad attityd till livet som 
helhet. 

För att motverka leda och apati och i förlängningen 
psykoser, neuroser och senildemens ligger det i 
samhällets intresse att i en varaktig socia l process 
skapa en tät associa tiv stadsmiljö som befrämjar 
ett brett och djupt socialt umgängesmönster, ett 
aktivt kulturliv och en socioekonomisk balans. På 
så sätt kan stadsbornas fritid omvandlas till en 
energikälla ur vars flöde nya upplevelser och 
mönster uppstår . 

Fritidssysse lsättningarna är en central del av 
stadslivets innehåll. Verksamheternas betydelse 
och de krav som ställs på dem ökar när fritiden 
ökar och befolkningen åldras. I bästa fan är 
stadsbornas fritid en energikälla som ger nya 
ideer, nya upplevelser och nya kontakter. · 

Allt oftare betonas möjligheterna tin fritidssyssel 
sättningar vid val av boplats, och företag söker sig 
till regioner där de kan erbjuda sina arbetare 
mångsidiga och kvalitativa fritidstjänster. 
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En levande interaktion mellan idrotts- och 
kulturhändelserna, placeringen av tjänsterna samt 
utrymmen leder till det förmånligaste och mest 
mångsidiga slutresultatet. När serviceutbudet 
utvecklas behövs nya samarbetsformer mellan 
den privata och offentliga sektorn, mellan förvalt 
ningesenheter (idrotts-, kultur-, skol-, närings 
livs-, social-) och mellan de omgivande 
kommunerna. 

Kraftresurserna för utvecklandet av fritidstjäns 
tema i Jakobstad utgörs av invånarnas själwerk 
samhet, ett levande stadscentrum, närheten till 
havet samt den höga profilen på kultur- och 
idrottssysselsättningarna. 

Fotbollen samlar jakobstadsborna, oberoende av 
ålder och bakgrund, till att i spänning följa med 
Jaros framgångar. Jakobs dagars, Jacobstads 
Wapens och den nya gågatans popularitet är 
tecken på de möjligheter som starka traditioner 
ger dagens städer. 

Omräden för fritidstjänster I centrala Jakobstad. 

OMRADE FOR KULTUR 
SERVICE 

OMRADE FOR IDROTTS 
SERVICE 

~ OMRADE FOR KULTUR 
~: OCH IDROTTSSERVICE 

1 km 

1 I 25 000 
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KUL TURT JÄNSTER 

Utgångspunkter 

Kulturverksamhetemas mest värdefulla kraft 
resurs är invånarnas mångfaldiga själwerk 
samhet, som tar sig uttryck i den livliga verk 
samhet som ett otal föreningar och församlingar 
bedriver. År 1990 anordnades ett par hundra 
olikartade kulturtillställningar i Jakobstad. 

Jakobstads orkester, ett otal svensk- och 
finskspråkiga körer samt högklassiga rock 
grupper är kännetecknande för Jakobstads 
kulturliv. Jakobstadsborna besöker körmusik 
tillställningar 2-3 gånger oftare än invånarna i 
grannkommunerna (Nyttjande av kulturtjänster 
och kulturbedömning /Chydenius-lnstitutet 1992). 

Det finns ingen stadsteater, men verksamheten 
vid både den finskspråkiga Pietarsaaren 
Näyttämö, grundad 1902, och den svenskpråkiga 
Teater Jacob, grundad 1894, är livlig. Varannan 
jakobstadsbo går mer än en gång i året på teater. 
Hälften av teaterbesöken görs i Jakobstad, trots 
att egentlig stadsteater saknas. 

Jakobstad är känt för sina högklassiga museer. 
Vid stadsrnuseet som finns i Malmska gården, 
arbetar 10 forskare. Nanoq-museet är inter 
nationellt unikt och populärt speciellt bland som 
marturisterna. Det unika cikoriamuseet repre 
senterar en ny generation inom museerna, likaså 
MG-museet och Vapen-museet. Tobaks-museet 
finns i anslutning till Rettigs tobaksfabrik. 

Ett sjöhistoriskt museum har planerats i Gamla 
Hamn i anslutning till Jacobstads Wapen. Museet 

skulle koncentrera sig på forskning i och visning 
av skeppsbyggartraditioner. 
Konstutställningarna besöks i förhållande till 
invånarantalet av lika många besökare som de 
populäraste utställningarna på Ateneum. Goda 
och tillräckligt stora utställningsutrymmen saknas 
för tillfället. 

I en Hten stad är bibliotekets betydelse som 
samlingspunkt för invånarna och tillfällig upprätt 
hållare av småskaliga utställningar och tillstäU 
ningar betydelsefull. Det nuvarande biblioteket i 
Jakobstad har blivit trångt och planeringen av ett 
nytt bibliotek har inletts. 

Behov för kulturtjänsterna: 

behövs flera utrymmen för småskaliga 
tillställningar, utstäRningar och konserter; 
behövs ateljelokaler och ateljebostäder; 
behövs tidsenliga teaterlokaler; 
behövs ett nytt bibliotek eftersom det 
nuvarande är oändamålsenligt och för trångt 
behövs ett konstmuseum för permanenta 
och tillfälliga utställningar; 
behövs rymligare utrymmen för motor 
cykelmuseet; 
det sjöhistoriska arvet har inte utnyttjats och 
det planerade sjöhistoriska museet har inte 
byggts. 

I Jakobstad finns ett otal utrymmen, som antingen 
är lediga eller som frigörs från annan verksamhet 
och som är utvecklingsdugliga till kulturlokaler. 
Speciella områdesreserveringar för kultur 
tjänsterna behövs inte. 

Målsättningar 

Målsättningar för utvecklandet av kultur 
tjänsterna: 

tjänsterna bör vara lättillgängl iga; 
tjänsterna utökas speciel lt genom förbätt 
rande av ungdomarnas hobbymöjligheter 
och genom att lokalutbudet görs mångsidi 
gare; 
filmutövandet görs mångs idigare och dess 
fortsättning säkerstäls; 
kulturtjänsternas växelverkan med övriga 
verksamheter ökas; 
själwerksamhet stöds; 
man strävar till att förstora kulturtjänsternas 
influensområde till regionalt betydande 
genom utnyttjande av tvåspråkigheten och 
traditionerna; 
öka samarbe tet med grannkommunerna och 
länderna; 
vårdande av byggnadsavel 

Åtgärder 

Victor Sunds konstmuseum för permanenta 
och tillfäniga utstänningar grundas. 
Ett sjöhistoriskt museum grundas i anslutning 
till Jacobstads Wapen. 
Anvisas utrymmen för motorcykelsalongen. 
Serviceutbudet vid Vina Svedan görs 
mångsidigare. 
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övriga utvecklingsområden för kulturtjänsterna: 

Gator, parker, torg, gårdsplaner, speciellt 
stadshusets gårdsplan och gågatan: befint 
liga forum för musik, teater och konst. 
Nytt bibliotek: en plats för konserter, i liten 
skala, matineer och konstutställningar. 
Gamla Hamn: en plats med hög status där 
det finns många outnyttjade utrymmen för 
olika verksamheter och samverkan mellan 
dessa. 
Fritidsparken Fanta-Sea: en utmärkt plats för 
ökad samverkan mellan olika verksamheter. 

IDROTTS- OCH FRILUFTST JÄNSTER 

Utgångspunkter 

ldrottsutövandet är en viktig förenande faktor för 
stadsborna och invånarna i grannkommunerna. 
Möjligheterna att utöva friluftsaktiviteter är strå 
lande i Jakobstad med omnejd med dess om 
växlande stränder, naturstigar och skidspår. 

Här finns allt som ett livskraftigt samhälle kan 
erbjuda 1ennis, badminton, fotboll, ishockey, golf, 
minigolf, segling, ridning, skytte, etc. 

Jakobstadsborna är aktiva idrottsutövare och 
utbudet av motionsställen verkar ständigt vara för 
litet. Centralidrottsområdet, som är beläget väster 
om stadens centrum, är fullt och simhallen håller 
på att bli för liten. 

Båt- och seglingsintresset förutspås öka kraftigt i 
framtiden. Nya båtplatser byggs i anslutning till 
Korsgrundet. Stadens östra delar saknar en hög 
klassig båthamn. 

Idrotts- och friluftsaktiviteterna försvåras för tillfället 
av bristfällig skyltning samt av dåliga och delvis 
farliga anslutningar till friluftsställena Ut 
ustningsnivån på många områden, bl.a sim 
strändema, är dålig. Områdenas perifiära place 
ring och dåliga förbindelser gör att de är dyra att 
sköta. 

Den nya jordbanehallen i Jakobstad har genom 
sin estetiska och funktionella planering visat sig 
vara bra. Den är lätt tillgänglig för skolelever och 
stadsbor och trots sitt förmånliga byggnadssätt en 
högklassig byggnad. 

Målsättningar 

Målsättningen är att i samarbete med grann 
kommunerna utveckla Jakobstad till en sommar 
och vinteridrottsstad med ett mångsidigt tjänste 
utbud. 

Vid utvecklandet av idrotts- och friluftsområdena 
bör man framförallt beakta deras trivsamhet och 
tillgänglighet ur barnens, ungdomens och de i 
framtiden ökande driftiga och livfulla åldringarnas 
synpunkt sett. Tyngdpunkten borde möjligen 
flyttas från sk. hårda sportgrenar mer till exem 
pelvis golf, simning och friluftsliv. 

En centralisering a:t1 idrottstjänsterna stöds a:t1 
deras lätta tillgänglighet från t.ex. skolorna och 
underlättar växelverkan mellan verksamheterna. 
Samanvändningen a:t1 utrymmen med kultur 
verksamheterna ökas. 

De befintliga idrotts- och friluftsområdenas samt 
motions- och skidspårens tillgänglighet för 
bättras. 

Åtgärder 

En motocross- och snöskoterbana byggs 
som ett regionalt samarbetsprojekt i Sundby, 
invid riksväg 8. 
I samband med byggandet av Fäboda:t1ägen 
förbättras tillgängligheten till tra:t1banan och 
de av genomfartstrafiken på bostadsområdet 
förorsakade störningarna försvinner. 
Skyltn ingen till naturstigarna förbättras. 
Simsträndemas utrustnings- och servicenivå 
förbättras. 
I stadens östra del, t.ex. i anslutning till 
Björnholmen och Rosasholmen, byggs 
speciellt för motorbåttrafikens behov en 
högklassig båthamn för stadsborna. 
Simhallen grundrenoveras; 
Utbudet ökas och en eventuell utvidgning 
görs enligt tillgång till resurser. 
Fritidsparken Fanta-Sea utvecklas till 
stadsbornas eget sommarverksamhets 
centrum. 
Samarbetet med grannkommunerna förbätt 
ras bl.a. inom ramarna för Sandsunds fritids 
centrum. 
Västra plan förses med läktare. 

TURISM 

I och med att förutsättningarna för turismen 
förbättras uppstår nya direkta och indirekta 
arbetsplatser i kommunen. Turismen berikar 
kommunens utbud på tjänster även ur invå 
narnas synpunkt sett, eftersom den upprätthåller 

GENERALPLANEPROCESSEN1997 VERKSAMHETERNA OCH DERAS DIMENSIONERING 



83 

KULTUROBJEKT 
IDROTTSOBJEKT 
SIMSTRAND 
GANGBANA. SKIDSPAR 
ELLER MOTIONSSTIG 

:.-: OMRADE FOR FRILUFTS~ERVICE 
.,.- DALIG TILLGÄNGLIGHET 

::: POTENTIALA UTVECKLINGS- 

Sondsund 
· Hleta90\mt 

I km 

Omräden far fritidstjänster. Utvecklingscbjekt och tillgängighetsproblem 
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sådana tjänster som befolkningsunderlaget annars 
inte skulle räcka till. 

Hörnstenen för turismen i Jakobstad är båttrafiken 
till Sverige, vars bevarande är en av förutsätt 
ningarna för en livskraftig turistnäring. 

Utgångspunkter 

Ur turistens synpunkt sett är Jakobstad en idyllisk 
småstad, där man starkt förnimmer den historiska 
närheten och de långa traditionerna av stadsliv. 
Förutom traditioner och en IMull stadskultur kan 
Jakobstad erbjuda turisterna en nyansrik och 
omväxlande omgivning med möjligheter till friluftsliv 
och motion. 

Museerna, J~bstads Wapen och fritidsparken 
Fanta-Sea är för tillfället de objekt som mest synligt 
riktas tUI turisterna lnkvarteringsutbudet är ungefär 
176 hotellrum vars användningskapacltet har varit 
ca 50 %, ett alldeles för lågt tal med beaktande av 
stadens storlek. 

Turisterna erbjuds även campingområdet Svanen 
och Fäboda husvagnsområde. Campingområdet 
Svanen lider av störningar från cellulosafabriken 
och av stugornas låga utrustningsstandard. 

Kongressutrymmena som färdigställts i anslutning 
till Yrkesskolan har avsevärt förbättrat service 
utbudet. 

Målsättningar 

Jakobstads image som havs- och kulturstad är inte 
allmänt känd. Målsättningen för utvecklandet av 
turismen är att utnyttja Jakobstads naturliga 

utgångspunkter genom att klarlägga och förstärka 
identiteten och servicenivån på områden som ur 
hela stadens och ur turismsynpunkt sett är 
intressanta. Det brådskar redan med att göra 
Jakobstad känt inom den finskspråkiga delen av 
Finland. 

Jakobstad bör utvecklas till ett objekt som erbjuder 
högklassig och tvåspråkig service och som lockar 
resenärer från Finland, Skandinavien och Europa 
Utvecklandet av fartygstrafiken stöder dessa 
huvudmål. 

Det regionala samarbetet utvecklas med 
beaktande av de nya turistgrupper som det 
förenade Europa för med sig. T.ex. vildmarks- och 
skärgårdsturismens popularitet kommer att öka och 
erbjuda nya affärsidåer. Polarvägen som går 
genom Finland, Sverige och Norge borde utnyttjas 
bättre. 

lnkvarteringsverksamheten bör utvecklas i en 
personligare, mångsidigare och förmånligare 
riktning. 

Åtgärder 

Utnyttjande av havet och förbättrande av 
havskäns/an: 

Utsikten till havet öppnas från redan befintliga 
objekt och nya objekt placeras på estetiskt 
högklassiga platser i närhet till havet såsom 
Gamla Hamn. 
Fäboda-området utvecklas och västkustens 
unika landskap och kultur marknadsförs. 
Simsträndemas kvalltetsnivå och service 
utbud förbättras. 

Skärgårdskryssningama och uthyrning . av 
båtar och kanoter utvecklas i samarbete med 
grannkommunerna. 
Skolning och kurser i anslutning till verk 
samheter anknutna till båttrafik och havet 
anordnas tex. på Mässkär. 
Ett sjöhistoriskt museum grundas i Gamla 
Hamn. 

Utnyttjande av stadskulturen: 

Centrums livskraft förstärks. 
Olika områdens personlighet och små 
stadsmiljön förstärks t.ex. genom skapandet 
av service i Skata. 

Förbättrande av tillgängligheten: 

Jämvägsförbindelsema och anslutningstrafi 
ken förbättras. 
Skyltningen längs riksvägarna ändras så att 
den bättre beaktar Jakobstad och styr trafi 
ken ditåt. 
Trafiknätet längs västkusten förbättras för att 
öka landskapsturismen. 
Vattenbussförbindelserna till skärgården och 
mellan grannkommunerna förbättras. 

Förhöjning av nivän pä inkvarteringstjänster: 

Servicefonnema och miljön vid hotell Pool och 
vid campingområdet Svanen förhöjs. 
Ett område för husvagnar och stugby 
utvecklas i Fäboda. Områdets utvecklande 
kräver förbättring av vägnätet. 
lnkvarteringssamarbetet med grannkommu 
nerna utvecklas. 
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Ett område för husvagnar och stugby 
utvecklas i Fäboda. Områdets utvecklande 
kräver förbättring av vägnätet. 
lnkvarteringssamarbetet med grannkommu 
nerna utvecklas. 

Utvecklande av verksamheter: 

Fritidsparken Fanta-Seas image höjs och 
verksamhetslden styrs mot en särpräglad 
riktning. 
Kongress-, seminarie- och kursljänster 
utvecklas t.ex. för samnordiska evenemang. 
Turism inriktad på natur- och/eller motions 
intressen befrämjas t.ex. genom att i sam 
arbete med grannkommunerna utveckla 
system för uthyrning av kanoter och cyklar. 

Effektivering av marknadsföringen: 

Tvåspråkigheten och specialtjänster betonas. 
Marknadsföringen och presentation av staden 
i övriga Finland ökas avsevärt. 
Marknadsföringssamarbetet med regionens 
kommuner utvecklas. 
Utbildningen för turismen i Handelsläroverket 
förstärks. 

Omr&len som år m5jliga att liveckla med tanke pA tllismen. 
Behov av att förbättra förbfndefser. 

. ;f' .:& 1. '(f 

◊ / turistiska utvecklingsobJekt 
S och potentialer 

O:;: / förbättring av Jakobstads till !4 gänglighet och åskådlighet 
' ,: 

'-"i ◄◄.., ..... ~►~ förbättring av förbindelser 

7 
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FRITIDSBOENDE 

Sommarstugan har genom historien varit en viktig 
del av stadslivet i Jakobstad. Tidigare brukade 
borgarna sommartid flytta från centrum av staden 
ut till stugan vid havsstranden. Nuförtiden har 
många familjer i Jakobstad en sommarstuga i 
staden dit man behändigt tar sig med bil eller med 
cykel. 

På staden Jakobstads område finns ungefär 1100 
sommarstugor, varav största delen ägs av 
jakobstadsbor. 

Karaktären på de villaområden som finns närmast 
stadens centrum har avsevärt förändrats i och med 
byggnadsbeståndets förnyande och året-runt 
boende. De kvarvarande villorna är i dåligt skick. 
Havsvattnets . dåliga kvalitet minskade på 1960- 
och 70-talet rekreationsvärdet på de villor som är 
belägna nära staden och påskyndade en 
ödeläggning av stugorna eller omändring till egna 
hemshus. 

Verkningarna syns tydligt i stadens östra delar, 
längs Pirilövikens och ÖStanfjärdens stränder där 
det pågår en kraftig strukturförändring mot en 
bosättning året runt. Området har en giltig 
delgeneralplan Grannabba - Fiskars - Killing 
holmen - Rosasholmen (stfm-83) och Pirilö 
delgeneralplan (stfm-92). 

De egenUiga sommarbostadsområdena är be 
lägna längs västkusten mellan Pörkenäs och 
Varvet, där det finns över 700 sommarstugor. 
Stränderna hör till de mest tätbebyggda i Finland. 
Vid Bredskär har villorna byggts i sju rader uppåt 
från stranden och i Fäbodaviken är tätheten när 
mare hundra villor per strandkilometer. 

Sommarstugekolonierna bildar särpräglade hel 
heter med kulturhistoriskt värde. Trycket på att 
förstora sommarstugorna och att göra dem be 
boeliga året runt har ökat även längs västkusten. 

Byggande av sommarstugor Aren 1985 - 1992 

111 Tot 
8 
8 

16 
9 
8 

1 14 
18 

2 19 

3 100 

år I Il 
1985 7/3 1 
1986 5/2 3 
1987 10/2 6 
1988 7/0 2 
1989 6/2 2 
1990 7/0 6 
1991 11 /3 7 
1992 11 / 1 6 

Totalt 64/13 33 

I = nybyggnader/ varav på nya byggnadsplatser 
Il = tillbyggnader 
111 "' övriga ändrilgar 

I ovanstående tabell visas byggandet av sommar 
stugor under åren 1985 - 1992. Byggandet har 
klart ökat på 90-talet. Av byggnadsprojekten under 
de senast åtta åren har hälften färdigställts i början 
av 90-talet. Av projekten har 64 % varit 
nybyggnader, vars medelstorlek har varierat mel 
lan 30 vånings-m2 och 100 vånings-m2

, medel 
talet har varit ca 45 vånings-m2

• Byggnaderna har 
till största del varit villor. Ca en ~ärdedel av dessa 
har byggts på tomma byggnadsplatser. 

Utgångspunkter 

Byggande och planläggning: 

Längs kusten mellan Pörkenäs och Varvet finns 
obebyggd strand endast på området mellan Stor 
sand och Lillsand, Ådösand och Ådöskatan samt 
på några holmar. Nybyggnationen har varit livlig 
längs hela kusten. 

Enligt den gällande strandgeneralplanen har de 
obebyggda områdena anvisats för rekreations 
och naturskyddsändamål. Faställda planer för 
området är Strandgeneralplan (stst-77), Pörke 
näs byplan (stfm-86), Plan för Svedja - Pörkenäs 
(stfm-86) och Fäboda delgeneralplan (stfm-88). 

Kommunalteknik: 

Genom området går en elfinje, till vilken ca 60 % av 
sommarstugorna är anslutna. Brunmmas vat 
enkvalltet är dålig och området har försetts med 
gemensamma vattenposter. Centraliserad hante 
ing av avfall och avfallsvatten finns ej. I de nyaste 
byggnadsloven har man förutsatt byggande av 
slutna slambrunnar. 

Vid hantering av avfalsvatten kommer inte 
infiltrering på tal, eftersom grundvattnet ligger nära 
ytan och stränderna skulle växa igen. Fastän de 
vattenmängder som används vid sommarstugorna 
för tillfället inte är stora, innehåller avfallsvattnet 
många näringsämnen och deras inverkan på 
strändernas frodighet är märkbar. 
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Trafik: 

Vägnätet som leder till området är på vissa ställen i 
dåligt skick men kapaciteten är tillräcklig för 
nuvarande användning. Under de senaste åren har 
krav på snöplogning förekommit 

Målsättningar och åtgärder 

Huvudmålsättningen vid utvecklandet 8N 
sommarboendet är att ge fritiden mening och 
innehåll, och att göra sommarbosättningsstället till 
en mötesplats för jakobstadsbor i förskingringen 
och till en länk mellan generationer. 

En annan målsättning är att minska de miljö 
belastningar semesterboendet förorsakar genom 
att söka nya alternativ för områdets kommunal 
teknik. 

Områdets kommunaltekniska alternativ och 
kostnaderna för dessa är beroende på hur området 
tillåts utvecklas. Byggnads- och detaljplane 
bestämmelsema bör vara sådana att de effektivt 
styr utvecklingen i önskad riktning. 

Den vidstående bilden visar ett sammandrag över 
utvecklingsaltemativen för strandboendet och de 
kommunaltekniska lösningar dessa kräver jämte en 
grov kostnadsuppskattning. 

Utvecklingsscenarier i5r strandJoendet och kantTXJnalekniska 
lösningar 

UYVECKLINGSCENARIER FÖR STRANDBOENDET 

BEVARANDE/ GRUNDFÖRBATTR. BYGGNADSBESTÅND SOM BÖR FÖRNYAS ARET-RUNT ANVANDNING 
KOMPLETTERANDE HÖG UTRUSTNINGSNIVA ANVÄNDNING SOM BOSTAD 
KOMMUNAL TEKNISKA LÖSNINGAR 

• komposterlngstoaletter • komposterlngstoaltetter • komposterlngstoaletter 
byggandet av vattenklosetter förbjuds byggandet av vattenklosetter förbjuds 
I plan- och byggnadsbestammelser I plan- och byggmnadsbestammelser 

• kompostering av vått avfall • kompostering av vått avfall •kompostering av vått avfall 

1. uppsamling av bastu- och 1. uppsamling av bastu- och sanltetsvatten I 1. uppsamling av bastu- och sanltetsvatten I 
sanltetsvatten I slutna behållare I slutna behållare tomnlng med hjälp av tankvagn slutna behållare tomnlng med hjälp av tankvagn 
tomnlng med hjälp av tankvagn 2. eller lokal renlngsanläggnlng och lokalt 2. eller lokal renlngsanläggnlng och lokalt 

avloppslednlngsnät eller avloppslednlngsnät eller 
3. området ansluts till stadens avloppslednings- 3. området ansluts till stadens avloppslednings- 
nat nat 

• Ekorosks stationer för Insamling av • Ekorosks stationer för Insamling av • Ekorosks stationer för avfall 
avrau avrau 
• vattenposter • vattenposter, tryck mot anslutning till vatten- • anslutning till stadens vattenlednlngsnät 

Ieaningsna1 
• avsevärd förbättring av vägnätet •avsevärd förbättring av vägnätet 

KOMMUNAL TEKNISKA KOSTNADER 'mellan Pörkenäs och Varvet) 

• Information och upplysnings- • Information och upplysnings- *Information och upplysnlngskostnader ror 
kostnader for ekologiska I0snlngar kostnader for ekologiska I0snlngar ekologiska I0snlngar 

2. ca 6 milj. mk + brukskostn. ( ca 9000 mk/byggn)) 2. ca 6 milj. mk +brukskostnader 
- Blo-kem. mlcrorenlngsverk for ( ca. 9000mk/sommarstuga) 
2000 personer ca 1 000 000 mk 

- 3 pumpstationer 100 000 mk/statlonl 3. ca 9 milj. mk + brukskostnader 
• avloppsledningar ca 10 km; 500 mk/m ( ca 13000mk/sommarstuga) 

3. ca 9 milj. mk + brukskostn. (ca 13000mk/byggn) 
- avloppsledningar ca 7 km; 500 mk/m •anslutning till stadens vattenlednlngsnät 
- stamlednlng ca 8 km; 600 mk/m 
- 4-5 pumpstationer; 100 000 mk station 

• förbättring av vägnätet • fornyande av vägnätet 

NUVARANDE TREND 

◄ ► DESS NATURLIGA FORSÅTTNING ► 
ÅTGÄRDER I SYFTE ATT ÄNDRA DEN NUVARANDE UTVECKLINGEN!: 

- byggnadsbeståndet bibehålls småskaligt 
- byggandet av vattentoaletter tillåts Inte 
- ledande av sanltetsvatten I naturen förbjuds 
- områden ansluts Inte till stadens vattenlednlngsnät 
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Som grund för beslutprocessen borde följande til 
läggsundersökningar qöras för de olika utveck 
lingsaltemativen: 

Miljökonsekvensanalyser: 
Inverkan på naturområden och miljöhelheter, 
stymingsbehov för frilufts- och rekreationsbruk. 

Samhälls- och kommunalekonomisk inverkan: 
Kommunaltekniska byggnads- och underhålls 
kostnader, inverkan på service i centrum, inverkan 
på trafiken, energikonsumtionen och stadsstruk 
turen. 

Stymingsmedel: 
Byggnadsordningen, undantagslovsförfarande och 
detaljplanering. 

Fritidsboende i ko/oniträdgArd: 

Koloniträdgården som en speciell typ a.t fritids 
boende är mer än hundra år gammal. Iden kom 
mer ursprungligen från Mellaneuropa, där man på 
1800-talet började grunda kolonlträdgårdar som 
motvikt till slummen i städerna. Den ursprungliga 
tanken var att ge den arbetande befolkningen 
möjlighet till fritidsbostäder samtidigt som själv 
försörjningsgraden kunde ökas. 

Tanken på att grunda ett kolonlträdgårdsområde i 
Jakobstad väcktes i början a.t 1970-talet efter det 
man kunnat konstatera att det inte längre fanns 
strandområden för traditionell sommarstugebo 
sättning. 

Sedan dess har behovet av semester- och rek 
reationsområden ökat i takt med befolkningens 
ökade fritid och i takt med samhällets meka 
nisering. 

1980 beslöt stadsstyrelsen stadsplanera en del av 
Hällans åkermark till koloniträdgård. Planerna förföll 
emellertid och ärendet har sedan dess legat nere i 
väntan på nya beslut. 

I denna generalplan har för kollektivt semester 
boende reservera1s områden i Pörkenäs, på 
Hättan, Fårholmen och Lysarholmen, de tre sist 
nämnda på bekvämt cykelavstånd från staden. 
Inget av dessa områden behövs för bostads 
produktionen, alla ägs av staden. 

För kolonlträdgårdsverksamhet torde dock Hällan 
vara det bästa alternativet. Området består av 
gammal åkermark, idealisk för trädgårdsodling. Det 
har dessutom färdiga vägförbindelser och är 
anslutet till stadens vattennät. 

Pörkenäs är redan delvist reserverat för andra 
ändamål. Lysarholmen är klac,sificerat som vär 
defullt kultur- och naturområde, vilket starkt be 
gränsar dess användningsmöjligheter. Området på 
östra Fårholmen består till väsentliga delar av skog 
och berg. 

Målsättningar och åtgärder 

I syfte att tillfredsställa ett uttalat behov hos den del 
av befolkningen som vill idka trädgårdsodling men 
nu saknar möjlighet därtill, torde det vara lämpfigt 
och ändamålsenligt att stadsplanera och utveckla 
Hällan till koloniträdgårdsområde. 
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Bild ur Wsabrest och Miljön. 
(Foto: P.Puranen) 
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FÖRORENADE 
MARKOMRÅDEN 

UTGÅNGSPUNKTER 

De mest förorenade landområdena finns på 
industriområden, vid servicestationer, på av 
stjälpningsplatser och på tarmområden. På basen 
av i generalplanen anvisade verksamheter är 
Askos gjuteriområde, som anvisats som kom 
mande bostadsområde, det mest betydande av de 
förorenade områdena. Även på andra gamla 
industriområden finns metaller och övriga för 
naturen skadliga ämnen i marken. I miljön kring 
skjutbanan sprids årligen nära 3 000 kilo bly. Blyet 
som ansamlats i marken begränsar områdets 
användning fört.ex. bostadsändamål. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Innan man påbörjar byggandet på förorenade 
markområden bör man utföra nödvändiga under 
sökningar, bortförande av mark samt uppförande 
av skydd. Vid beviljande av nya verksamhets 
tillstånd bör man kräva tillräckliga skyddsåtgärder 
av verksamheter som är förorenande. 

FÖRORENING AV 
VATTENDRAG 

UTGÅNGSPUNKTER 

Vattenkvaliteten i Jakobstads havsskärgård på 
verkas av avloppsvattenutsläppen från Wisaforest 
Ab:s cellulosa- och pappersfabrik och från 

stadens avloppsreningsverk. I ett längre pers 
pektiv har belastningen från dessa källor minskat 
och de tidigare kraftigt förorenade belast 
ningspunktemas närvatten håller på att återhämta 
sig. Betydelsen av den diffusa belastningen från 
Larsmosjön och delvis från Lappo å växer 
däremot och förorsakar en svag frodighet inom ett 
stort område. Den diffusa belastningen från 
stadens eget område har lokal betydelse lex. vid 
Svartgrundet och i Fäbodaviken. 

Problemet med Larsmosjön, som gjordes till 
damm år 1960, är vattnets höga surhetsgrad och 
dess stora näringsrikedom. Som en följd av 
surheten i Larsmosjön har omfattande fiskdöd och 
därtill gälmissbildningar förekommit. Grävnings 
arbeten i avrinningsområdets svavelhaltiga ler 
jordar är den största orsaken till sjöns surhets 
problem. Regleringen av Larsmosjön och de 
ämnen som härstammar från årensningama har 
tillsammans med höga näringshalter lett till att 
sjöns grundare delar avsevärt växt igen. 

De små strömdragen i Jakobstad är näringsrika 
och sura p.g.a. de torrläggningar som utförts på 
avrinningsområdena. De har så gott som helt 
förlorat sin betydelse som lekstråk och -platser för 
fiskar. 

Belastningen på skärgårdsområdet har haft en 
negativ inverkan på fiske och rekreation. De 
vattenområden inom Jakobstad som såväl ur 
fiskhushållningssynpunkt som ur rekreations 
synpunkt sett är skadade har utmärkts på vid 
stående karta Utanför Wisaforests fabriker är 
skadan för fiskhushållningen ca 80 % och vattnet 
är så gott som helt olämpligt för rekreationsbruk. 
På samma karta har även utmärkts de vatten 
områden som starkt håller på att växa igen. 

Inom Jakobstads område ligger ytvattnet nära 
markytan. På grund av detta bör man fästa 
speciell uppmärksamhet vid fungerande kommu 
nalteknik och avfallshanteringen. På Jakobstads 
område fims det viktiga grundvattenområdet 
Sandåsen. På vissa ställen har åsen grävts ut så 
att det ha bildats en serie grundvatten~ger. 
En helhetsplanering för åsens användning har 
påbörjats. 

Utsläppen från pälsfarmerna förstör grundvattnet 
avsevärt, varför speciell hänsyn bör fästas vid 
grundning och avfallsservicen. Pälsfannen vid 
Fäbodaviken ligger aRdeles intill Sandåsen. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Den diffusa belastningen kan minskas genom att 
man förbättrar kommunaltekniken och minskar 
näringsutsläppen från jord- och skogsbruk. 

De områden på hamnområdet som inte hör till det 
kommunaltekniska nätet borde klarläggas och 
anslutas til detta. AvfaUshanteringen inom 
fritidsbosättningsområdena borde ordnas på ett 
hållbart sätt, lex. genom att utveckla torrklosetter 
och infiltrera tvättvatten i marken. Pälsfannernas 
kvävehaltiga gödsel bör behandlas så att det inte 
kommer ut i vattendragen. Man bör sträva till att 
minska industrianläggningarnas avloppsvatten 
mängder samt att förbättra avloppsvatten 
kvaliteten. Användandet av kemikalier i hushållen 
och i industrin bör minskas och fås i en hållbarare 
riktning. Behandlingen av slammet från renings 
verk och slambrunnar bör förbättras. I samband 
med skogsdikning och -markberedning bör 
vattenskyddat beaktas så att de negativa effek 
terna på vattenkvaliteten minimeras. 
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VATTNETS LAMPLIGHET FOR FRITIDSBRUK 

/.,,.,{ GOD lämpligt för ett 
"Y"~ mångsidigt fritidsbruk 

1....6.~, • NOJAKTIGT avloppsvattnet ned 
TYJl'"l"~vn sätter fritidsbruksvärdet 
:✓.Mu.A rORSVARLIGT vattnets dftligo 
ffpy,-; kvalitet inverkar menligt på 

vattendragens användning 
~ DALIGT vattnets kvalitet olämpligt 

för fritidsbruk och fiske 

IGENVAXTA OMRADEN 

STRANDLINJE UNG. AR 2030 
enl. nuvarande utveckling 

FISKERIEKONOMISKA SKADEOMRADEN 
från år 1989: , 

I skada 80% 
)I skada 50% 
Il) skada 25% 

IV 
§ VIKTIGT GRUNDVATTENOMRADE 

skada 10% 

I km Smdeund 
Hlotasatml 

Vattenomradenas lärrpH{llet f6r fritidsbni< och fiske sant landhöjni'lgens och eutrofierilgens inverl<an pA strandHrjen 
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LUFTFÖRORENINGAR 

I Jakobstad lider man av de för en skogsindustri 
stad så typiska problemen med luftkvaliteten, vilka 
utgörs av luktproblem och hälsorisker förorsakade 
av svavelföreningar. År 1989 var totalutsläppet av 
svaveldioxid ca 1 723 ton, varav andelen från 
Wisaforests pappers- och cellulosafabrik var 
87%. övriga betydande föroreningskällor är 
KWH-Plast, JA-RO, Rettig och stadens 
energiverks värmecentraler. Svaveldioxidut 
släppen från Wisaforest har från år 1989 till 1993 
minskats från 1 501 till 1 053 ton, och som en följd 
av minskningen ID! sva:.Jelandelen i tung brännolja 
samt fjärrvärmenätets utvidgning har även utsläp 
pen från övriga föroreningskällor minskat ID/se 
värt. 

Enligt grundundersökningen om luftkvaliteten i 
Jakobstad 1989-1991 (llmatieteen laitos, Hki 
1992) låg de i området uppmätta svaveldioxid 
halterna avsevärt under riktvärdena. Däremot var 
de sarnmanräknade halterna av luktande 
svavelföreningar avsevärda, och halterna av sva 
velväte, metylmerkaptan och metylsulfider över 
skred på vidsträckta områden lukttröskeln. De 
luktande svavelföreningama härstammar från 
Wisaforests cellulosafabrik. De luftvårdsinveste 
ringar som fabriken under de senaste åren gjort 
har även minskat utsläppen av luktande 
svavelföreningar. År 1989 uppgick utsläppen till 1 
872 ton (TAS, räknat som S02

) och var 1992 tom. 
2 800 ton, men år 1993 hade utsläppen minskat till 
421 ton. Den insamlings- och bearbetnings 
utrustning för utspädda luktgaser som· nyligen 
färdigställts kommer troligen att ytterligare minska 
utsläppen. 

I miljöministeriets undersökning om klarläggande 
av hälsoriskerna med luktande svavelföreningar 
(Etelä Karjalan ilman hajurikkiyhdisteet ja terveys, 
Ympäristöministeriön ympäristösuojeluosaston 
selvitys 94/1991 ) rekommenderas som riktvärde 
för timmedeltalet ID! den totala halten av luktande 
svavelföreningar i samhällsluften 20 mikrogram 
per luftkubik, uttryckt som svaveldoxid, Enligt de 
preliminära resultaten från mätningarna av 
luftkvaliteten i Jakobstad, som inleddes försom 
maren 1994, är de luktande svavelföreningamas 
halter i allmänhet mycket låga, men korta pe 
rioder med en halt som närmar sig 20 mikro 
grarn/m3 har observerats. 

Trafiken producerar avsevärda mängder kolmo 
noxid, partiklar och kväveoxider. Trafikens nega 
tiva inverkan på luftkvaliteten är störst i stadens 
centrum, där stadens invånare dagligen rör sig. 
Gatuluftens kvalitet har inte klarlagts i Jakobstad. 
Grundundersökningen om luftkvaliteten 1989- 
1990 behandlade endast svavelföreningar. En 
undersökning om luftkvaliteten även gällande 
andra föroreningar skulle vara motiverad. 

I samband med grundundersökningen om luft 
kvaliteten undersöktes även skadorna på områ 
dets trädbestånd, som inom hela jakobstads 
området konstaterades vara ID/sevärda trots att 
inga helt förstörda trädbestånd förekom. Ska 
dorna torde i huvudsak bero på de höga halterna 
av svavel- och kväveföreningar i luften, bl.a. 
släpps ID/sevärda mängder ammoniak ut i luften 
från farmområdena. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

målsättningen är en minskning av alla utsläpp. De 
viktigaste av dessa är naturligtvis en minskning av 
koldioxidutsläppen för att bromsa växthus 
effektens uteckling, och en minskning av kväve 
oxidutsläppen för att stoppa försurningspro 
cessen. 

En lokal målsättning är att minska utsläppen av de 
svavelföreningar som förorsakar skador på sko 
gen. l.Dkala målsättningar är minskning ID/ de 
lokalt förekommande skadliga förorenings 
haltema. Dessa kan minskas genom effektiva-e 
förbränning, genom utveckling av miljöanpassade 
värrnekällor och distributionssätt, genom högre 
skorstenar, genom att minska utsläppen av 
luktande svavelföreningar och genom en rätt 
styrning av trafiken. Fastigheterna i centrum borde 
övergå tiH fjärrvärme för att minska de utsläpp som 
hänför sig tiN deras uppvärmning. 

Den allt vanligare användningen ID! katalysatorer i 
bilarna har förutspåtts medföra en avsevärd 
minskning av trafikens kohnonoxid-, kolväte- och 
koldioxidutsläpp, och minskningen av svavelhalten 
i den tunga brännoljan under de senaste åren har 
även minskat pannanläggningarnas sva:.Jelutsläpp 
avsevärt. Det ser inte ut att finnas andra alternativ 
till en minskning ID/ koldioxidutsläppen än en 
absolut minskning av trafiken och energi 
förbrukningen. För detta har områdes- och stads 
strukturen samt det rådande levnadssättet en 
central betydelse. Nya verksamheter bör inte 
placeras på områden där anmärkningsvärda 
mängder luktande svavelföreningar förekommer. 

Målsättningarna för förbättrande av luftkvaliteten 
kan indelas i aDmänna och lokala. Den allmänna 
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BULLER 
UTGÅNGSPUNKTER 

Enligt den bullerkartläggning som återspeglar 
situationen år 1992 (Staden Jakobstads buller 
kartläggning, LT-konsultit Oy 1993) är den stör 
sta källan till bullerproblem trafiken. Järnvägs 
trafiken förorsakar buller endast ett par gånger per 
dygn och inom dess bullerområde finns liten 
bosättning. Butler från industrin överstiger rikt 
värdena för buller i Karviken och i Svedjenabba I 
den bifogade kartan finns trafikens buller 
områden och -zoner, där buHerproblem kan före 
komma. Gaturallyt i centrum under vecko 
slutsnättema är centrums största bullerproblem. 
Trafikbullret i centrum är mest störande för de 
längs livligt trafikerade gator placerade dag 
hemmen, skolorna och bosättningen i de nedre 
våningarna. Utanför stadskäman finns bosättning 
som störs av eventuellt buller på följande områden 
(numreringen hänvisar till vidstående karta): 

1. Kyrkostrand, Omfartsvägens och Vasavägens 
korsning 

2. Klvllös, Omfartsvägens och Bennäsvägens 
korsning 

3. Kyrkostrand, längs Nya Bennäsvägen 
4. Klvllös, längs Nya Bennäsvägen 
5. Klvllös, Järnvägen 
6. Västanpå, Rådhusgatan och centrum, Skut- 

näsgatan · 
7. Kllllngholmen, Kållbyvägen 
8. London, Bottenvlksvägen och Ostanpå, Ahl 

strömsgatan 
9. Korsgrundet, Wlsaforest och Alholmsvägen 
10 Svedjenabba, Aska Ab:s gjuteri. 

OmrMen med bu/lerstömlngar dr 1993. 
F6rdelnlngen av svavelvätehalten dr 1989. 

BULLERZON FOR VÄG 
CL Aeg,O7-22 > 55 dBA)' 

- BULLERZON FOR JÄRNVÄG 
CL Aeg,O7-22 > 55 dBA) 

G::) OMRADEN MED BULLERSTORNINGAR 
OMRADESFORDELNINGEN AR 1989 

~ TIMMEDELTALET TILL 99 %:S NIVA 
AV SVAVELVÄTEHALTEN Cug/m3) 

I i t<m I 
1 I 50 000 Sondsund 

Hletosolml 
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Bullret från Wisaforest överstiger den för nya 
bostadsområdens nattliga ekvivalensnivåns 
normvärde 45 dB. Vid Ekorosks fastigheter för 
orsakar skotten vid Jakobstads skjutbana en ca 
80 dB:s bullernivå (LAlmax) och 60 dB:s ljudnivå 
på nästan två kilometers avstånd vid Tupunsaari, 
där det finns fritidsbosättning. Däremot förorsakar 
bullret inte trivselproblem på gårdsplanerna vid 
bostadshusen som ligger närmast intill, eftersom 
de inte ligger i skottriktningen. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Det befintliga trafiknätet och styrningen av trafiken 
bör utvecklas så att onödig genomfartstrafik längs 
centrums gator och genom befintliga bostads 
områden försvinner. Gaturallyts intensitet kan 
minskas genom att man styr trafiken mot lätt trafik 
och genom att utveckla gågatans serviceutbud 
även nattetid under veckosluten. På befintliga 
bullerområden (Karviken, Svedjenabba och 
bosättningen längs de allmänna vägarna) bör man 
klarlägga möjligheterna att minska buller 
störingama genom planteringar eller övriga 
konstruktioner, och nybyggnation bör inte tillåtas 
inom bullerområden. 

När nya beslut om markanvändning och trafik 
arrangemang görs bör man klarlägga och ta i be 
aktande deras inverkan som bullerkällor. För in 
dustri som förorsakar buller hänvisas egna om 
råden utanför centrum och bosättningsområden. 

Tung trafik styrs till egna leder. När nya bostads 
och servicekomplex planeras bör man fästa 
uppmärksamhet vid rummens, byggnadernas och 
gårdsplanernas placering så att de är placerade 
mest möjligt skyddade för buller. 
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STADSBYGGE- STADSLIV 

Denna generalplan utgår från att stadsliv och 
stadsbygge står i direkt förhållande till varandra. 
Ett rikt, samlat stadsbygge är en förutsättning 
för ett sjudande synergimättat stadsliv, dvs. för 
en sådan samverkan mellan stadsfunktioner 
vars samlade effekt är större än om var och en 
verkar för sig. Genom stadsbygget bestäms 
också om den enskilda individen kan finna 
mening i tillvaron, en förutsättning för det 
psykiska och fysiska välbefinnandet. Endast 
genom stadsbygget blir den enskilda män 
niskan stadsbo, jakobstadsbo, världsmed 
borgare. 

Ett utarmat, utspritt stadsbygge leder till ett 
mekaniserat samhälle som åstadkommer främ 
lingsskap och passivitet hos sina invånare. Det 
finns en allt större medvetenhet om samband 
mellan bebyggelsestrukturer och mentalt illa 
mående, våld och kriminalitet. 

Stadsbyggandet har en avgörande betydelse 
för både den enskildes och samhällets ut 
veckling. 

PRINCIPERNA 

Grunderna för utvecklandet av stadsbygget 
finns inskrivna i "stadsbyggande i kärlek, hopp 
och tro" stadsgenes, i generalplanekartans 
bestämmelsedel samt i kapitlen om förmö 
genhet och förvaltare. 

Principerna utgår från att riktlinjen för stads 
utvecklingen är det urbana samhällets förverkli- 

gande, vilket innebär en riktning mot en hållbar 
utveckling. Det urbana samhällets 
förverkligande kan därför endast åstadkommas 
genom en djup och varaktig social och kulturell 
process som också innefattar insikten att all 
verksamhet måste anpassas till jordens resur 
ser och toleransförmåga. 

Sammantaget leder detta till att samhälls 
kroppen måste koncentreras och förtätas till en 
sammansatt mångfald, dvs. till en mångfald 
som organiskt trängts samman i ett minimalt 
rum och som struktureras genom gator, torg, 
parker, byggnadsverk och monument, vilka 
fogar delarna samman i bestämda relationer 
och ger dem innehåll och mening. 

Stadsutvecklingen blir hållbar och får bärkraft 
endast genom stadskärnan. Den är den enda 
delen av staden som kan överföra hela regio 
nens historia, betydelse och omvandlingssätt. 
Dess existens får därför inte sättas på spel. 

I stället bör sambanden mellan stadskärnan 
och de övriga delarna av stadsbygget, men 
också mellan stadskärnan och regionen, 
förstärkas. 

Förverkligandet av en urban samlevnadsform 
förutsätter begränsning och förtätning. I 
samband med detta uppstår frågan om det 
längre är nödvändigt att reservera nya områden 
för byggande. Följande avsnitt försöker belysa 
problemet. 

MARKOMRÅDES 
RESERVERINGAR 

Behovet av byggnadsmark är avhängigt av be 
folkningsutvecklingen, rymlighetens ökning, tät 
heten i stadsbygget samt av i vilken mån plan 
reserven kan aktiveras. Djupast är allt bero 
ende av om staden vill bestämma sig som stad, 
dvs. om stadsborna vill förverkliga ett urbant 
samhälle. 

Grunden för dimensioneringen av denna gene 
ralplan är en befolkning på 24 000 personer. 
Som redan nämnts är det ingen självklarhet att 
ett sådant tal kan uppnås. Hotbilderna talar om 
en minskning till 15 000 invånare. 

Rymlighetens ökning är avhängig av kulturella, 
sociala och ekonomiska faktorer. Som nämnts 
ligger Jakobstad ca 20 år efter de övriga nor 
diska länderna, detta trots att boenderymlighe 
ten överstiger medeltalet i Finland. 

Tätheten sammanhänger i hög grad med bo 
stadsbyggandet som sedan andra världskriget 
dominerats av drömmen om egnahemshuset. 
Sedan 40-talet har tätheten sjunkit från 25 
personer per hektar till 10 personer per hektar. 

Planreservens realistiska potential räcker till för 
20 års byggnadsverksamhet ifall befolknings 
mängden bibehålls vid dagens läge och trots att 
rymligheten skulle fortsätta att öka i den takt 
den gjort sedan kriget. 
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MARKRESERVERINGAR OCH 
BYGGNADSSÄ TT 

De markområdesreserveringar som behövs är 
direkt proportionella mot områdeseffektiviteten, 
dvs. byggnadstypen, tomtstorleken, gatornas 
bredd och antalet interna grönområden på om 
rådet. Ju rymligare man bygger desto mindre 
återstår av naturområdena, och desto längre 
blir avståndet till servicepunkterna. Ett rymligt 
byggande ökar även de kommunaltekniska 
kostnaderna per bostad. 

Utvecklingen i Jakobstad under senaste tid har 
lett till ett märkbart långt kommunalteknisk nät 
räknat per person, såsom framgår ur jäm 
förelsetabellen i avsnittet om kommunalteknik. 
Stadsstrukturen i Jakobstad är samlad men 
gles. 

EGNAHEMSBOENDEKONTRA 
URBANT BOENDE 

Utbudet på stora egnahemshustomter har 
upprätthållit viljan att hindra nuvarande och 
potentiella invånare från att söka sig till 
grannkommunerna. Den åldrande befolknings 
strukturen, levnadssätten för den generation 
som fötts i städerna och den allt dyrare energin 
kan väsentligt förändra uppfattningarna om ett 
lockande sätt att bo. Utvecklingen mot urbana 
boendemöjligheter i småstadsmiljö bör därför 
inte äventyras, eftersom just detta kan bli en 
konkurrenstrumf i framtiden. 

Utgångspunkter för markområdesreserve 
ringarna i generalplanen är att 

minska produktionen av separata småhus 
från 75 % till 55 % 
öka produktionen av kopplade småhus, 
radhus och småvåningshus från 15 % till 
30% 
aktivera planreserven för bostadsvånings 
hus och verksamhetsbyggnader i centrum 
och i närheten av centrum 
rekommendera områdeseffektiviteter (ex 
klusive parkområden) enligt följande: 
egnahemsområden e=0, 17 och radhus 
och småvåningshusområden e=0,22 
reservera en planreserv som motsvarar ca 
5 års produktion av bostads- och verk 
samhetsutrymmen. 

DIMENSIONERING FÖR 24 000 
PERSONER 

I följande bild presenteras behovet av bostads 
mark i olika befolkningsalternativ och scenarier 
för rymlighetsutvecklingen. I generalplanen· har 
reserverats ca 250 hektar ny bostadsmark och 
över 200 hektar nya markreserveringar för 
verksamhetsutrymmen. En del av verksam 
hetsutrymmena kommer att placeras på bo 
stadsområden. 

Generalplanens dimensionering är tillräcklig i 
ett Jakobstad med 24 000 invånare då den 
genomsnittliga boenderymligheten växer mer 
än 30 %. Sannolikheten att befolkningsut 
vecklingen i Jakobstad skulle leda till 27 000 
invånare och att levnadsstandarden samtidigt 
skulle stiga och på så sätt möjliggöra en 

maximiökning av boenderymligheten, är syn 
nerligen osannolik. Även i detta fall skulle ge 
neralplanens bostadsområden vara tillräck 
liga, om tyngdpunkten i byggandet ändras i 
starkare riktning mot höghus och kopplade hus. 
I ett Jakobstad där invånarantalet bibehålls på 
nuvarande nivå men rymligheten samtidigt ökar 
behövs under de kommande 40 åren maximalt 
endast hälften av generalplanens områdes 
reserveringar. Avgörande är ökningen av rym 
ligheten men framför allt hur vi lyckas frigöra 
planreservens resurser. Följande exempel be 
lyser detta. 

Vi antar att rymligheten ökar till 55 m2vy per 
person fram till år 2030. dagens rymlighetstal är 
38 m2vy. Skillnaden är således 17 m2vy. För 
delat på 40 år blir ökningen i medeltal 0,42 
m2vy per person och år. I Jakobstad bor 20 000 
personer. 20 000 * 0,42 m2vy blir till ett årligt 
bostadsbehov på 8 400 m2vy. 

Enligt de fördelningsprinciper som ovan nämnts 
borde vi reservera våningsyta för de olika bo 
endeformerna enligt följande: 

egnahemshus 
radhus 
våningshus 
Totalt 

Den realistiska planreserven är: 

egnahemshus 
radhus 
våningshus 
Totalt 

4620 m2vy 
2520 m2vy 
1260m~ 
8400 m2vy 

132 000 m2vy 
63 OO0m2vy 
94000m~ 
289000 m2vy 
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Önskad planreserv, dvs. en reserv som täcker 
fem års produktion, är: 

egnahemshus 
radhus 
våningshus 
Totalt 

23 000 m2vy 
12 500 m2vy 
6300m~ 
41 800 m2vy 

Den planreserv som vi omedelbart borde 
aktivera är lika med den realistiska 
planreserven minus den önskade planreserven: 

egnahemshus 
radhus 
våningshus 
Totalt 

109 000 m2vy 
50 500 m2vy 
87700m~ 
247200 m2vy 

Delar vi detta med det årliga behovet kommer vi 
fram till att planreserven räcker till enligt 
följande: 

för egnahemshus 
för radhus 
för våningshus 

24 år 
20 år 
69 år 

För att förtäta samhällsstrukturen och minimera 
de samhällsekonomiska kostnaderna bör 
byggandet inriktas på i främsta hand plan 
reserven och områden nära centrum. På så sätt 
undviker man en splittring av samhälls 
strukturen och onödiga kommunaltekniska 
investeringar i en situation där boende 
rymligheten ökar behärskat eller invånarantalet 
inte utvecklas enligt målsättningarna. 

Ifall befolkningen i enlighet med nuvarande 
trend skulle minska till 15 000 personer skulle 
detta innebära, att det nuvarande byggnads 
beståndet mer än väl skulle räcka till för en 
rymlighet på över 60 m2vy per person. 

UTVECKLINGEN AV BOSTADSBESTÅNDET inom olika 
befolkningsalternativ; boenderymlighet 55 vy-m2/inv. år 2030 

vy-m2 
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I en situation där vi omöjligt kan förutspå 
framtidens befolkningsmängd eller rymlighetstal 
är det uppenbart att en fortsatt utspridning av 
stadsbygget innebär en stor fara för att 
samhällsstrukturen vittrar sönder. Också i det 
fall vi uppnår målsättningen med befolk 
ningsökningen verkaren okontrollerad utvidg 
ning av samhällskroppen meningslös, eftersom 
den på djupet strider mot sociokulturella 
aspekter, ekologiska principer och ett sunt 
samhällsekonomiskt tänkande. 

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 

TYNGDPUNKTSOMRÅDENISTADS 
BYGGANDET 

Denna generalplan framhåller att Jakobstads 
framtid inte finns i boendet, i produktionen, i 
handeln; inte heller i skolningen, konsten eller 
politiken utan endast i en samverkan mellan 
alla dessa. 

Angeläget är därför att söka en kreativ 
interaktion mellan alla de människor, instanser 
och institutioner som på olika sätt påverkar 
stadsbyggandet, dvs. mellan 

beslutsfattarna som beslutar 
lagstiftarna som normerar 
bankdirektören som finansierar 
planeraren som planerar 
byggaren. som förverkligar 
beställaren som låter planera och 
förverkliga 
trädgårdsmästaren som planterar 
läraren som undervisar 
stadsbon som bebor sin stad 

m.a.o. mellan alla dem som på olika sätt verkar 
i stadssamfundet och det gäller att förverkliga 
stadsmässigheten utifrån de djupaste mänsk 
liga behoven, framför allt utifrån det funda 
mentala behovet av mening i livet, ett behov 
som endast tillfredsställs genom ansvar, 
gemenskap och skapande verksamhet. 

Denna plan hävdar vidare ett förverkligande av 
det urbana är möjligt endast utifrån den for 
mande princip som är stadens egen. I kapitlet 
om stadsgenes har denna rätt och slätt fått 
namnet urban form. Det handlar om 
samtidighet, möte och samling; en genetisk kod 
som garanterar att samhällsutvecklingen sker i 
den människovärdiga form som getts 
beteckningen stad. För att kunna göra detta 
måste Jakobstad bestämma sig som stad och 
stadsbyggnadsfrågorna göras till verkligt 
kommunalpolitiska frågor. 

TYNGDPUNKTSOMRÅDENI 
STADSBYGGET 

Utifrån vad som ovan sagts bör 

stadskärnan och områdena kring centrum 
utvecklas och förtätas 
planresursen utnyttjas aktivt och målmed 
vetet 
i allt speciellt läggas särskild vikt vid 
ekologiska synpunkter, speciellt så att 
områden som skall nybebyggas på alla 
sätt utvecklas ekologiskt 

- stadstrafiken utvecklas så att den gynnar 
gång- och cykeltrafik 
områdena kring Gamla Hamnviken byggas 
ut och sammanfogas med den övriga 
stadskroppen 

KONSEKVENSER FÖR 
MARKPOLITIKEN 

Vi har i generalplanen reserverat plats för en 
småhusdominerad-egnahemsbetonad stads 
byggnadsmodell. 

Samtidigt har vi ifrågasatt detta byggnadssätt 
och vi har velat visa på att den sociala, 
kulturella och ekonomiska utvecklingen, även 
som de ekologiska aspekterna talar för ett 
förtätat och rikare sammansatt stadsbygge. 

Situationen kräver att vi väljer riktning. 

Ifall vi väljer det egnahemsdominerade alter 
nativet och samtidigt antar och arbetar för att 
staden skall växa, bör vi mer än nu aktivera de 
markpolitiska frågorna. Vi måste då köpa mark 
ungefär 5-1 O år innan ett område planläggs. 

Om vi i en tillväxtsituation försöker lösa 
utbyggnaden genom en förtätning som innebär 
att vi i huvudsak håller oss inom den befintliga 
stadsstrukturen, måste vi ytterligare öka våra 
ansträngningar. Förutom att vi köper mark 
genom frivilliga avtal måste vi också ta ibruk de 
verktyg som byggnadslagen ger oss dvs, 
byggnadsuppmanings- och inlösningsförfa 
randena. 

I ett kort perspektiv har vi tillräckligt med 
tomtmark för egnahemshus, men går vi in för 
att staden skall växa, måste vi redan nu 
aktivera markköpen. Situationen för våningshus 
och produktionsanläggningar är däremot till 
fredsställande även på lång sikt. 
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Jakobstads läge i de nationella och internationella nätverken. 
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NÄTVERK FÖR KOMMUNI 
KATION OCH SAMFÄRDSEL 
INTERNATIONELLA OCH 
REGIONALA FÖRBINDELSER 

Städer och tätorter har inte uppstått som ett 
självändamål utan denna samhälls- och boende 
form är i de allra flesta fall en följd BY handelns och 
industrins utveckling. 

Huvudledernas trafikmängd per dygn och den tunga trafikens 
andel Ar 1991. 

Handelsplatser uppstod där det var fördelaktigt 
och lätt att mötas. Följderna blev att mötesplatsen 
fick en speciell status, blev beviljad stadsrättighet 
med därtillhörande privilegier och förpliktelser. 
Förutsättningen för att denna process skulle starta 
var dock alltid tillgängligheten. Jakobstad är också 
en produkt BY en sådan utveckling. 

I dag när Jakobstad är ett modernt centrum för sin 
region och står för 1/4 BY utrikeshandeln i Vasa län 
skulle det vara naturligt att vägnät, järnväg, sjöfart 
och flygförbindelser är tidsenliga och tillsammans 
utgör den puls staden behöver för att blomstra. 

Så är dock inte fallet till alla delar. Jakobstad är 
ingen trafikknutpunkt. Vi ligger en bit från riksväg 8 
och stambanan drar förbi 11 km från stadens 
centrum. Den avgörande sträckan in är den svåra. 
Detta främst ur nationell och internationell syn 
vinkel. I praktiken innebär det ofta att Jakobstad 
blir borta från kartor av olika slag. Jakobstad 
måste alltså vara beredd på att inte få något gratis 
utan en intensiv intressebevakning allt enligt "den 
sista biten in" filosofin. 

SJÖFARTEN 

Den internationella handeln är inne i en 
omstrukturering. I Ryssland finns ett stort uppdämt 
behov av varor och tjänster. Den europeiska 
integrationsprocessen öppna likaså nya möjlig 
heter för varuflöden över hamnen i Jakobstad. 
Konkurrensen hamnarna emellan blir samtidigt 
hårdare eftersom en volymökning BY den totala 
varumängden inom sjöfarten är en kaka som 
många vill dela på. 

Situationen på 1990-talet kräver följdaktligen en 
renodlad marknadsanpassning av hamnen i 

Jakobstad. Det är kundens transportbehov som 
skall tillgodoses i en tillspetsad konkurrens 
situation. Hittills har de uppnådda varuvolymerna i 
hamnen varit knutna till Oy Wisaforest Ab:s 
verksamhet. Även i fortsättningen utgör den lokala 
industrins transportbehov grundsubstansen. För 
att få en tillväxt måste det BYgörande tillskottet 
vara av extern natur. Under dylika marknadsför 
hållanden måste hamnen satsa på rätt mark 
nadssegment. 

Positiva konkuffensfaktorer: 

hamnen är ren 
effektiv varuhantering speciellt produkter från 
träförädlingsindustrin 
regelbunden trafik av linjekaraktär Tyskland, 
England, Frankrike, Danmark 
goda hanteringsmöjligheter BY kemikalier, lut, 
olja 

Dessa plusfaktorer skall utvecklas och utgöra 
grunden för ett ökat varuflöde över hamnen. 

Produktutveckling/Åtgärder: 

Lauckokajen förlängs med 152 m, klar. i 
november 1995 
hamnbassängen fördjupas samtidigt vid 
behov till 14 m 
landets modernaste längdsortering och 
paketeringsanläggning för sågat virke. 
Staden, Botnia Shipping Oy Ab och Wisa 
forest Oy Ab har gått samman i ett aktie 
bolag; limberpak Oy Ab, för att utveckla 
denna typ BY service. Anläggningen tas i 
bruk i november 1995. 
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uppgöres planer för ett kolkraftverk, vilket i 
sin tur skulle kräva ett farleds- och bas 
sängdjup av 14 m 
infrastruktur, såsom spår och vägnät i ham 
nen skall ses över. 

Hamnen i Jakobstad koncentrerar sig på stycke 
gods, träförädlingsprodukter, utveckling av 
containertrafik och kemikalier. 

Inom ramen för marknadsföringen intensifieras 
samarbetet med Botnia Shipping Oy Ab och 
övriga medaktörer. Ett viktigt samarbetsorgan är 
PERSA; Perämeren Satamat 

Jakobstad är aktM med i Nowerail-projektet. Ett 
samarbete med övriga hamnar i Bottenviken kring 
banan mellan Lietrnajärvi - Kotskoma i Ryssland. 
Banan beräknas bli trafikerbar i årsskiftet 95/96. 
Denna nya länk öppnar stora marknader för 
hamnarna med tanke på trans-porten till och från 
Ryssland och Asien. 

Av yttersta vikt är även att Jakobstad blir noterad i 
EU:s nätverk för hamnar, det s.k. TEN-hamnarna. 
En effektiv intressebevakning i detta avseende 
kan exempeMs innebära ett nära samarbete med 
en eller flera hamnar. 

Målsättning 

Utgående från den valda strategin är 
målsättningen för varuvolym dryga 2 milj. ton år 
2000. 

Passagerartrafiken 

Färjförbindelsen till Sverige betyder mycket för 
Jakobstad i synnerhet utgående från internationell 

trafikstatus. Att behovet alltid varit stort påvisas 
bäst av att staden startade ett eget rederi; Jakob 
Linas Oy Ab för att upprätta förbindelserna. 

Efter stora omstruktureringar i hela 
passagerartrafiken på Östersjön, upprätthålls 
trafiken nu av Silja Lina Oy Ab. Framtiden för 
passagerartrafiken till och från Jakobstad står inför 
stora utmaningar fram till år 2000. En stor 
förändring i förutsättningarna för upprätthållande 
av trafiken är EU:s beslut om upphörande av 
taxfreeförsäljningen år 1999. 

Atgärder 

Alla intressenter såväl rederi, staden Jakobstad, 
som destinationsorterna i Sverige står inför en stor 
uppgift. Intressebevakning och iderikedom är de 
verktyg som finns att tillgå. 

Mälsättning 

Att säkerställa och utveckla passagerartrafiken. 

VÄGNÄTET 

Jakobstad har att ytterst aktM försöka knyta upp 
staden till riksväg 8. Trafiken längs Kållbyvägen 
intill Jakobstad är redan nu så intensiv, att endast 
motorleden söder om Vasa har större for 
donsfrekvens i vårt län. Kållbyvägens status och 
kepacitet är avgörande för stadens utveckling 
särskilt närings- och etableringsmässigt sett. 
Likaså spelar stamväg öl, infartsvägen från 
Bennäs och Larsmovägen samt en satsning på 
nämnda trafikleder en stor roll för lokalisering av 
näringsverksamheten i staden. I jakobstads 
regionen är biltätheten större än i landet i ge- 

nornsnht, För att kollektivtrafiken här skulle blir 
attraktiv krävs en ny attityd till kollektivtrafiken. 

Åtgärder 

En kraftig fortgående viljeyttring är alltså av nöden 
för att Jakobstad inte skall bli förfördelad i statliga 
satsningar på vägnätet Staden blir lätt 
förbigången at1 den enkla orsaken att knutpunkts 
status saknas. 

JÄRNVÄGSTRAFIKEN 

Konkurrenskraften för vår industri förutsätter 
effektiva transporter. Jakobstad ligger relatM 
perifert i förhållande till marknaderna i Europa. 
Järnväg i kombination med sjöfart kommer att 
volymmässigt transportera afft större varumängder 
i förhållande tiH övriga transportformer. 

Inom hela Europa satsas det stort på en utveckling 
av jämvägstrafiken både vad varutransporter och 
persontrafik beträffw. Spårtrafiken är 
utvecklingsbar och förmånlig med tanke på 
miljövård och effektiv användning av energi. 

I förhållande till samfärdsel och transport per 
järnväg har Jakobstad en låg status. Den geo 
grafiska verkligheten är den grundläggande 
orsaken. Ingen persontrafik per räls in till staden 
förekommer sedan -56. Järnvägsstationen i 
Bennäs är regionens kontaktpunkt tift stambanan. 
För att inte falla ur utvecklingen är även här den 
kommunikationsmässiga intressebevakningen av 
största vikt. 
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Åtgärder/Målsättning 

Godstransporterna till hamnen har hög prioritet. 
Utvecklandet av järnvägsnätet för industrins behov 
är nära förknippat med hur den framtida 
spårdragningen genom staden ner till hamnom 
rådet skall se ut. 

För att tillgängligheten per järnväg skall förbättr~ 
måste Jakobstad och regionens behov tas i 
betraktande vid utbyggnaden av det nationella 
spåmätet. 

För persontrafikens del måste Jakobstad få sin 
röst hörd så att järnvägens servicestystem om 
fattar trafiken in till centrum även om detta sker 
med annan form av kollektMrafik. 

FL YGTRAFIKEN 

Kronoby flygfält som betjänar både Jakobstad och 
Karleby med omkringliggande regioner utgör 
grunden för goda flygförbindelser. Staden har 
aktivt verkat för ett livskraftigt flygfält ända från 
början. Vårt exportinriktade näringsliv ser vidare 
utvecklandet av flygtrafiken som en förutsättning 
för framgångsrik verksamhet på denna breddgrad. 

Åtgärder 

I början på -90-talet förlängdes startbanan, varvid 
Jakobstad var initiativtagare. Förlängningen var 
viktig för att fältet skall kunna betjäna den 
moderna flygplansflotta som krävs för direkta 
internationella förbindelser. 

1997 togs den nya terminalen i bruk och den 
tekniska utrustningen förbättrades. Även här har 
Jakobstad varit en av initiatMagarna 

Flygtrafiken har kanske den största betydelsen 
för närheten till Europa och marknaderna där. 

Målsättning 

Flygförbindelser utgående från regionens 
behov. Reguljära internationella flygförbin 
delser. 
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Banavsnitt under planering I Ryssland Ar 1993. 
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INTERN TRAFIK I JAKOBSTAD 

UTGÅNGSPUNKTER 

Den interna trafiken i Jakobstad grundar sig 
mycket långt på lätt trafik och privatbilism. Den 
interna kollektivtrafiken är mycket liten. 

Gatunätet i Jakobstad är, jämfört med andra 
städer, anmärkningsvärt stort, fastän stads 
strukturen är relativt enhetlig. Det finns mer än 
9 meter gata per invånare i Jakobstad. Mot 
svarande tal för lmatra är 8 meter, Kouvola ca 5 
meter och Jyväskylä endast 4 meter. Det vid 
sträckta gatunätet beror på den stora mängden 
spridd egnahemsbosättning i Jakobstad. 

LÄTT TRAFIK 

Nätet av lätta trafikleder i Jakobstad är på 
många ställen bristfälligt och farligt. Radiala, 
raka förbindelser från bostadsområdena till 
centrum saknas. Den tyngdpunktsförskjutning 
av detaljhandeln utanför stadskärnan som skett 
den senaste tiden har försämrat service 
tillgängligheten till fots och med cykel. Även 
förbindelserna till rekreationsområden och 
motionsstigar är bristfälliga. 

Det finns för få leder med över- och underfarter 
för den lätt trafiken längs livligt trafikerade vägar 
och korsningar. Speciellt i centrum, där många 
skolelever och barn rör sig, blandas den lätta 
trafiken farligt med den övriga trafiken. 

På Jakobstads omfartsväg vid Rosasholmen 
inträffade år 1989 två kollisioner mellan fordon 
och lätt trafik, varav en med dödlig utgång. 

Längs omfartsvägen finns ingen led avsedd för 
lätt trafik, och endast en underfart, vid 
Pirilövägen. 

Man kan anta att den lätta trafiken i framtiden 
avsevärt kommer att öka ifall energipriset höjs 
drastiskt. Även behovet av att minska de 
miljöstörningar som trafiken medför ökar den 
lätta trafikens popularitet. 

Den allt vanligare urbana livsstilen och de höjda 
kvalitetskrav som ställs på den förutsätter en 
smidig och säker lätt trafik, eftersom den lätta 
trafiken stöder umgänget mellan människorna 
på ett helt annat sätt än privatbilismen. 

I det följande behandlas den lätta trafikens till 
gänglighets-, miljö- och säkerhetsproblem fall 
förfall. 

Tillgänglighetsproblem 

Centrums tillgänglighet är dålig, eftersom de 
radiala förbindelserna är bristfälliga och det är 
svårt att hitta parkeringsplatser. 

Speciellt från stadens västra bostadsområden 
är det svårt och farligt att komma till fots eller 
med cykel till stadskärnan och centrum 
servicen. 

De leder för lätt trafik som leder till rekrea 
tionsområden och motionsstigar är bristfälliga. 
Miljöproblem 

Om lätta trafikleder går genom otrevliga och 
kvalitativt dåliga omgivningar minskar deras 
användning. Den lätta trafikleden från Östanpå 
är påfallande oangenäm och farlig. 

Trafiksäkerhetsproblem 

Jakobstads omfartsväg är mycket farlig efter 
som det saknas underfarter och en skild led för 
lätt trafik. Trafiksäkerheten lider också av den 
tillåtna körhastigheten på 80 km/h längs 
omfartsvägen. 

På Kållbyvägen och på Skolgatan inträffar 
farliga övergångar eftersom det finns för få 
underfarter. På Pedersesplanaden blandas den 
mycket livliga lätta trafiken med fordonstrafiken. 

I hela Jakobstads centrumområde blandas den 
lätta trafiken med fordonstrafiken eftersom det, 
förutom gågatan, inte finns några särskilda 
leder för lätt trafik. 

På bostadsområdenas interna gator och sam 
lingsgator blir körhastigheten farligt hög på de 
långa och raka gatusträckorna. 

Jakobstad saknar en för den lätta trafiken rak 
och säker led, som skulle förena stadens östra 
och västra delar med varandra. 

Från bostadsområdena leder inga säkra och 
raka leder för lätt trafik till de arbetsplatser som 
centraliserats till Alholmen och Karviken. 
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' Lederna för den lätta trafiken samt problem som sammanhänger med dessa 
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.FORDONSTRAFIK 

Under de senaste årtiondena har person 
bilstätheten i Jakobstad blivit 1,5 gånger större. 
År 1980 fanns 299 personbilar och 1991 455 st. 
per tusen invånare. Personbilstätheten är, efter 
Seinäjoki, den näst högsta i Vasa län, då länets 
medeltal är 414 personbilar/ 1000 invånare. 
Medeltalet för hela landet är 382 personbilar 
per 1000 invånare. 

Att Jakobstad har högre biltäthet än övriga länet 
beror på invånarnas höga inkomstnivå och den 
egnahemshusdominerade stadsstrukturen. En 
ligt vägstyrelsens prognos ökar biltätheten 
under de närmaste 20 åren till nära 600 bilar 
per tusen invånare 

Utvecklingen av mängden tung trafik påverkas 
av verkligt många faktorer, varför en upp 
skattning av dess utveckling stadsvis är när 
mast omöjlig. I generalplanen är det dock orsak 
att reservera sig för en situation där den tunga 
trafiken ökar eller förblir på nuvarande nivå. 

I trafikräkningarna som gjordes för buller 
kartläggningen i Jakobstad 1993 mättes topp 
timmarnas största trafikmängder på Skolgatan 
(1150), vid Victor Schaumansesplanadens 
norra ända (790) och på infartsvägen från 
Bennäs (530). Den tunga trafikens andel var ca 
5 %. På övriga vägar som leder till 
stadscentrum översteg inte trafikmängden 500 
fordon per timme. 

Trafikräkningar som täcker hela stadscentrum 
har inte gjorts. Gaturallyts fordonsmängd räk 
nades natten mellan fredag och lördag på 
Storgatan till 1 200 fordon i timmen vilket 

motsvarar en oavbruten trafikström. Vid Styr 
mansgatan delas gaturallyt och söker sig till 
baka till Storgatan via Otto Malmsgatan och 
Choraeusgatan. 

Det största problemet för fordonstrafiken i 
nuläget i Jakobstad är infartsleden från öster, 
Kållbyvägen och Skolgatan, med dessas 
stockningar och farligheter. Verkningarna 
sträcker sig ända till Victor Schaumansespla 
naden. Planeringen av nya trafikarrangemang 
för Skolgatan har inletts. 

Problemen med fordonstrafik i Jakobstad kan 
indelas i tre helheter, vilka är trafiksäkerhet, till 
gänglighet och miljöstörningar förorsakade av 
trafiken. I det följande behandlas var och en 
helhet skilt för sig. 

Tillgänglighetsproblemen 

Stadskärnans tillgänglighet Jakobstad 
försämras i dagens läge av 
parkeringsplatsernas otillräckliga antal vid 
affärsfastigheterna. Daglig-varu handeln 
(Valintatalo, Prisma, City-market) söker sig till 
platser utanför staden där det finns rymliga 
parkeringsmöjligheter. 

De nyare bostadsområden som finns öster och 
väster om centrum har bristfälliga förbindelser 
till centrum. 

Förbindelserna till centrum från stadens västra 
sida är dåligt utformade och förorsakar 
obehörig genomfart på bostadsgatorna speciellt 
sommarstugetrafik om sommaren. 

Arbetsplatstrafiken från Pedersöre kommun via 
Gamla Bennäsvägen förorsakar onödig ge 
nomfartstrafik genom bostadområdena i Kivilös. 
Arbetsplats- och annan trafik från grannkom 
munerna till Jakobstad söker sig längs huvud 
lederna. 

Vägen till Nykarleby längs västkusten är i dåligt 
skick. Den försämrar tillgängligheten till turist 
målen och utvecklingsmöjligheterna för turis 
men. 

Negativ Influens 

Ett livligt trafikerat, brett trafikområde med en 
känsla av farlighet fungerar som en faktor som 
delar olika områden mentalt, och som förlänger 
avståndet. Fordonstrafikens utrymmesbehov i 
form av vägar och parkeringsområden ökar 
olika verksamheters avstånd från varandra och 
minskar växelverkan dessa mellan. 

Stadsstrukturen i östra delarna av Jakobstad är 
funktionellt stel p.g.a. de många trafikområ 
denas starkt avskiljande inverkan. 

Den livligt trafikerade och breda Skolga 
tan-Kållbyvägen avskiljer stadens södra och 
norra områden från varandra. 

Järnvägsspåret som går genom centrum av 
skiljer bostadsområdena öster om staden från 
stadscentrum. 

Jakobstads omfartsväg avskiljer rekrea 
tionsområdena på stadens östra sida från den 
övriga staden genom att den bildar ett hinder i 
form av en farlig och längre vägsträcka för den 
lätta trafiken. 
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Trafiksäkerhetsproblemen 

I Jakobstads trafiknät inträffade år 1990 flest 
olyckor i följande korsningar: 

Kållbyvägen - Nordanvägen (8 st) 
Östermalmsgatan - Bottenviksvägen (4 st) 
Skolgatan - Döbelnsgatan (4 st) 
Styrmansgatan - Otto Malmsgatan (4 st) 
Skolgatan - Ahlströmsgatan (3 st) 
Kanalesplanaden - Otto Malmsgatan (3 st) 
Köpmansgatan - Runebergsgatan (3 st) 
Stationsvägen - Jakobsgatan (3 st) 
Pedersesplanaden - Skutnäsgatan (3 st) 
Pedersesplanaden - Rådhusgatan (3 st) 

En anmärkningsvärd del av olyckorna inträffade 
på lederna för tung trafik, Kållbyvägen - Skol 
gatan och Bottenviksvägen. Korsningen mellan 
Kållbyvägen och Nordanvägen är den farligaste 
i Jakobstad. Även på Schaumansesplanaden 
och Jakobsgatan blandas den söderifrån 
kommande tunga trafiken till Alholmens 
industriområde och transporterna av farliga 
ämnen med centrumtrafiken och bostads 
områdestrafiken. 

I stadskärnan inträffade flest olyckor i området 
mellan Köpmansgatan och Strengbergsgatan. 
Den nya gågatans inverkan på trafikolyckorna i 
centrum har ännu inte undersökts. 
Plankorsningarna mellan den tunga järnvägs 
trafiken och fordonstrafiken är mycket farliga 
inom hela tätortsområdet. Den farligaste 
korsningen finns vid Skolgatan. 

Olyckorna i korsningarna vid bostadsområ 
denas samlingsgator ledde oftare än olyckorna 
i centrum till personskador. 

Bullerzon ror väg 
(L Aeg,07-22 > 55 dBA) 

Bullerzon ror järnväg 
CL Aeg,07-22 > 55 dBA) 

Farlig korsning 
(olyckor år 1990) 
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'\ 

'\ 
' 

Bu/lerzoner och farliga korsningar. 
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Väg- och gatunätet. Problem som berör tillgängligheten och negativa influenser. 
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Buller- och utsläppsproblemen 

Enligt den bullerundersökningen som staden 
Jakobstad lät LT -Konsultit Oy utföra år 1993 
leder trafiken till att de fastställda riktvärdena för 
buller överskrids i stadscentrat. Gaturallyt under 
veckoslutsnätterna är det största bullerprob 
lemet i centrum. De som störs mest av trafik 
bullret är daghemmen, skolorna och de som är 
bosatta på första våningen. 

De livligaste trafikerade vägarnas bullerom 
råden från vägens mittlinje är i stora drag 
följande: 

Kållbyvägen: 100 m 
södra delen av infartsvägen från Bennäs: 80 m 
Omfartsvägen; 60 m 
östra delen av Skolgatan: 50 m 
Nordanvägen: 40 m 

Vid övriga livligt trafikerade vägar är buller 
området 20 - 30 meter på bägge sidor om mitt 
linjen. I miljödelen finns en karta med samman 
drag och en exaktare beskrivning av buller 
situationen. 

Det har inte gjorts någon skild kartläggning av 
trafikutsläppen. Man kan dock anta att de lokala 
problem som förorsakas av trafikutsläppen 
också är störst på områden som har de största 
trafikbullerproblemen. 

Den tekniska utvecklingen möjliggör en minsk 
ning av fordonstrafikens energiförbrukning, ut 
släppen och bullerproblemen. Den tekniska ut 
vecklingens inverkan på fordonens utrymmes 
behov och på den hindrande inverkan som 

trafikområdena och trafiken ger upphov till är 
liten. 
Personbilstrafiken kommer även i framtiden att 
vara ett av de farligaste transportsätten såväl 
för personbilspassagerare som för den lätta 
trafiken. 

Det mest pålitliga sättet att minska problemen 
från fordonstrafiken är att befrämja sådana 
samhälls- och områdesstrukturer som förkortar 
de avstånd som skall tillryggaläggas. 

Målsättningar och åtgärder 

Utgångspunkter för utvecklingen av trafikför 
hållandena och trafiknätet i Jakobstad är att 
förbättra samverkan mellan olika verksamheter, 
samt att öka möjligheterna till möten mellan 
människor i en säker och trivsam stadsmiljö 
som är tillgänglig för alla (barn, åldringar, 
synskadade och rullstolsbundna). 

Centrala åtgärder som stöder målsättningarna 
är att förtäta stadsbygget utifrån en förstärkt 
stadskärna och att förbättra funktionsförut 
sättningarna för den lätta trafiken. Bägge åt 
gärderna minskar trafikens energiförbrukning 
samt befrämjar möjligheterna att bevara icke 
förnybara naturresurser åt kommande gene 
rationer. 

Trafiksäkerheten kan förbättras genom följande 
åtgärder: 

Den tunga trafiken styrs längs rutter helt 
utanför centrum. 
Järnvägens plankorsningar tas bort 
antingen genom att det nuvarande spåret 
sänks ner i en tunnel eller genom att ett 

nytt spår som går förbi centrum till 
Alholmens industriområde byggs. 
Körhastigheterna sänks t.ex. med små 
rondeller och gårdsgatuarrangemang. 
Styrningen av trafiken och parkerings 
platsernas tillgänglighet förbättras. 
Den lätta trafiken avskiljs från fordons 
trafiken med ett heltäckande och välut 
rustat nätverk med tillräckligt tätt placerade 
underfarter. 
Kvaliteten och användarvänligheten på de 
befintliga lederna för lätt trafik förbättras. 

Verksamheternas tillgänglighet kan förbättras 
genom följande åtgärder: 

Samhällsstrukturen förtätas. 
Nätet och kvaliteten på de lätta trafikle 
derna förbättras samt lederna görs rakare. 
Parkeringens smidighet förbättras t.ex. 
genom förbättrat samarbete mellan fastig 
hetsägare och genom placering av arbets 
platsparkeringar. 
Västkustens huvudvägnät förbättras. 

Trafikens miljöstörningar kan minskas genom 
följande åtgärder: 

Trafiken styrs och korsningsarrangemang 
förbättras. 
Hastigheterna sänks. 
Trafiken styrs till leder, invid vilka det inte 
finns verksamheter som störs av buller och 
utsläpp. 
Karaktären hos sådana korsningsområden 
och vägar som har en åtskiljande, hind 
rande inverkan på olika funktioner och 
områden ändras, samt man avstår helt 
från att bygga sådana. 
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Planeringssamarbetet mellan kommuner 
na inom Jakobstads influensområde 
förbättras så att man ur helhetsperspektiv 
sett undviker oändamålsenlig placering av 
verksamheter och uppkomst av negativa 
trafikflöden. 

TRAFIKNÄTET I GENERALPLANEN 

Trafiklösningarna i generalplanen befrämjar 
förutsättningarna för en urban livsstil genom att 
de stöder en förtätad stadsstruktur och genom 
att de minskar de miljöstörningar som trafiken 
förorsakar. I trafiklösningen betonas den lätta 
trafikens och fordonstrafikens jämställdhet som 
fortskaffningsmedel. 

Den lätta trafiken 

I generalplanen har nuvarande leder för den 
lätta trafiken utvecklats så att det bildas ett 
sammanhängande och säkert nätverk för olika 
långa arbets-, ärende- och rekreationsresor. 

Nätet för den lätta trafiken sammanbinder 
bostadsområdena med centrum genom radiala 
leder, och på så sätt befrämjas centrums till 
gänglighet. Med ringformade leder förbättras 
förbindelserna mellan bostäder, arbetsplatser 
och rekreationsområden. 

Längs Jakobstads omfartsväg, infarts 
vägen från Bennäs, Pedersesplanaden 
och Larsmovägen har anvisats leder för 
lätt trafik. 
Lederna för lätt trafik längs Vasavägen och 
Kållbyvägen förlängs och man bygger en 

ny anslutning via Pirilö till omfartsvägens 
östra sida. 
Utanför centrum byggs korsningarna mel 
lan den lätta trafiken och fordonstrafikens 
huvudleder i huvudsak som planskilda 
korsningar. 
I centrumområdet förbättras trafiksäker 
heten med trafikljus och skyddsvägar. 

Fordonstrafiken 

Generalplanens plan över väg- och gatunätet 
grundar sig på en lösning där gatunätet indelas 
att betjäna olika typer av trafikflöden. De ring 
artade huvudvägarna håller samman stads 
strukturen och de radiala huvudvägarna för 
bättrar centrums tillgänglighet samt betonar 
dess betydelse som stadens funktionella mitt 
punkt. 

I lösningen fungerar centrum enligt principen 
matning utifrån via den ringformade huvudleden 
(Varvsvägen - Västra ringvägen - infartsvägen 
från Bennäs - Östra ringvägen - Bottenviks 
vägen), som sammanbinder de bostads- och 
arbetsplatsområden som finns kring centrum. 

Från den ringformade huvudleden anvisas raka 
förbindelser till det parkeringssystem som skall 
utvecklas i centrum. De i generalplanen an 
visade nya och gamla bostadsområdena sam 
manbinds med centrum bättre än förut via 
radiala samlargator. 

Som huvudled i stadskärnan har förbindelsen 
Pedersesplanaden - Trädgårdsgatan - Ja 
kobsgatan - Skolgatan - Strengbergsgatan 
anvisats. Matningen därifrån till stadens hjärta 
sker i huvudsak via Rådhusgatan, Köp- 

mansgatan och Stationsvägen. Detta arran 
gemang minskar trafiken längs Skolgatan och 
Victor Schaumanesplanaden och lindrar trafi 
kens negativa inverkan på miljön i Skolparken. 

Genomfartstrafiken i centrum styrs via ring 
gatan, varmed trafiken på de stockade 
avsnitten och i farliga korsningar i centrum 
minskar. Små rondeller (diameter cirka 20 m) 
hindrar hastigheterna att bli allt för höga på 
ringgatan vilket minskar miljöstörningarna och 
förbättrar trafiksäkerheten. 

Fäbodavägen förbättras till att bli huvudled för 
de västra områdena. Med hjälp av radiala för 
bindelser har man förstärkt anslutningarna även 
av de gamla bostadsområdena, speciellt de 
som ligger öster om centrum, till stads 
strukturen. 

Den västerifrån kommande trafiken till 
sommarstugorna styrs längs Västerleden, 
Fäbodavägen och Varvsvägen via Västra 
ringvägen till centrum eller till Omfartsvägen. 

Strandvägen och den del av Alholmsvägen 
som leder till bostadsområdet vid Korsgrundet 
har fredats från genomfartstrafik till att bli en 
lugn strandbulevard. 

lnfartsvägen från Bennäs, Pedersvägen, 
Kållbyvägen och Larsmovägen är huvudin 
f artsvägar från syd och ost. Övriga befintliga 
anslutningar stängs inte, men man strävar till att 
styra trafiken till dessa leder. Speciellt den 
nuvarande arbetsplatstrafiken genom Kivilös 
bostadsområde styrs till nya infartsvägen från 
Bennäs. 
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Den tunga trafikens transporter koncentreras till 
Kållbyvägen, Nordanvägen och L.arsmovägen, 
var de inte stör bosättning och ej heller blandas 
med centrumtrafiken. 

Beträffande Jakobstads omfartsväg reserverar 
man sig både för att den ändras till ett slags 
intern gata i staden och för att den blir riksväg 
som kräver planskilda korsningar. 

Behovet av att minska den negativa influensen 
från Jakobstads omfartsväg och av att bättre 
sammanbinda stadens östra bostadsområden 
med centrum stöder tanken på att göra 
omfartsvägen mer gatuaktig. 

En förbättring av nivån på Omfartsvägen 
genom en förlängning av stamväg 67 (i fram 
tiden kanske riksväg) via Jakobstad till Karleby 
förbättrar Jakobstads tillgänglighet och under 
stryker stadens betydelse som viktigt stads 
centrum i nejden. 

I generalplanen finns ingen orsak att utesluta 
någotdera alternativet. 

I generalplanen har västkustens huvudtrafiknät 
förnyats så att det bättre tjänar behovet från det 
ökande rekreations- och turismbruket. 

Järnvägstrafiken 

För järnvägstrafiken till Alholmens industri 
område kvarstår den banlinjereservering som 
går förbi centrum via Stora Lysarholmen. Som 
ett andra alternativ undersöker man möjligheten 
att sänka ner spåret i en tunnel inom cent 
rumområdet, varvid dess negativa influens 

minskar och plankorsningarna med fordons 
trafiken försvinner. 

Bangården flyttas utanför centrum, varvid 
bullerproblem, bangårdens negativa influens 
och olycksriskerna försvinner och området kan 
användas för ändamål som stöder utvecklandet 
av stadens centrum. 
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KOMMUNAL TEKNIK 

VATTENFÖRSÖRJNINGEN 

UTGÅNGSPUNKTER 

Staden Jakobstad tar sitt råvatten från Esse å. 
Vattnet är ytvatten, men staden har ett modernt 
reningsverk som garanterar tillgången till vatten 
av god kvalitet året runt. För anskaffningen av 
stadens vatten svarar Staden Jakobstads 
vattenverk. 

Den nuvarande vattenreningskapaciteten är 
600 m3/h, som är tillräcklig för att täcka 
vattenbehovet för ett Jakobstad av storleken 27 
000 invånare. Kapaciteten är tillräcklig även i 
det fall att vattenförbrukningen skulle öka från 
nuvarande 300 liter till 350 liter per invånare 
och dygn. I framtiden kommer dock troligen 
vattenförbrukningen i hushåll och i industri att 
minska i och med att vattensnåla vatten 
ledningsarmaturer blir mer allmänna. 

För att garantera tillgången på råvatten från 
Esse å har ett bergsbrott i närheten av 
reningsverket införskaffats. Avsikten är att här 
bygga en reservbassäng. 

Jakobstads vattenverk har följande lager 
utrymmen i bruk: 

Under markytan 
Över markytan 

3 000 m3 Åminne och Peders 
500 m3 Vattentornet 

Totalt 3500 m3 

Den allmänna målsättningen är en minskning 
av vattenförbrukningen genom information om 
nya vattensnåla lösningar och genom att 
förverkliga nya bostadsområden så att det inte 
finns hinder för förverkligande av vatten 
inbesparande lösningar. 

En översiktsplan för vattenförsörjnings 
nätet uppgörs innan nya områden ansluts 
till vattenledningsnätet. 
Vattenanskaffningen tryggas även när 
vattenkvaliteten i råvattenkällan försämras. 
Reservbassängen för råvatten färdigställs. 

Nuvarande lagringsutrymmen är tillräckliga då 
det gäller vattenledningsnätets funktion samt 

garanterar tillgång till släckningsvatten även i 
tillväxtalternativet 27 000 invånare. En vatten 
reservoar kan komma att krävas i stadens 
västra del som en följd av den snabba ut 
vecklingen av de västra delarna. Nejdens 
kommuner bygger en gemensam krisvatten 
ledning. 

Vattenledningsnätet i Jakobstad har byggts i 
takt med att staden utvecklats, varför dess ålder 
och skick liksom de rörmaterial som använts 
växlar avsevärt. 

När stadens västra delar utvecklas förskjuts 
tyngdpunkten i vattenförbrukningen västerut, 
vilket kan inverka på det nuvarande stamnätets 
struktur. Uppgörandet av en översiktsplan för 
vattenförsörjningsnätet torde bli aktuellt när 
generalplanen blivit färdig. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

HANTERING AV AVLOPPSVATTNET 
UTGÅNGSPUNKTER 

Staden Jakobstad har ett eget vattenrenings 
verk, beläget på Alholmen. Där renas även 
avloppsvatten från Larsmo och Pedersöre 
kommuner. Byggandet av en avloppsledning 
från Nykarleby till Jakobstad pågår och led 
ningen färdigställs -96. Avloppsreningsver 
kets maximireningskapacitet är 23000 m3/dygn. 

Avloppsvattennätet i Jakobstad är till stora delar 
mycket gammalt, vilket medför stora mängder 
läckvatten från nätet. 
Under snösmältningsperioden i mars-ma; är de 
största dyqnsströmmarna nuförtiden över 
25 000 m /dygn, vilket gör att man är tvungna 
att släppa en del av avloppsvattnet förbi 
reningsverket. Om befolkningen ökar och 
mängden avloppsvatten ökar måste renings 
verket troligen förstoras om inte avlopps 
vattenströmmarna kan minskas. 

Avloppsvattennätet i centrum är fortfarande till 
vissa delar ett blandnät. Enligt planerna skall 
avloppsvattennätet i centrum saneras så att 
man får skilda avlopps- och ytvattennät, 
varmed också mängderna avloppsvatten som 
kommer till reningsverket samt överflöd 
ningarna av avloppsvattsn minskar speciellt 
under våren. Också genom att sanera det 
gamla avloppsnätet strävar man till att minska 
mängderna läckvatten. 

På området kring Gamla Hamn finns en del 
äldre byggnader som inte är anslutna till 
avloppsnätet. I och med att nätet saneras kan 
det kompletteras till dessa delar. I stadens östra 
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delar sträcker sig nätet inte till Fårholmen, där 
sommarbosättningen håller på att förändras till 
åretruntboende. 

Avloppsvatten innehållande ammoniak rann ut i 
omgivningen och i Fäbodaviken från det vid 
sträckta farmområdet i Vallan. 

Avloppsvattnets reningsnivå överstiger de 
reningskrav som ställts på Jakobstads av 
loppsreningsverk. Reningsreduktionen av bio 
logisk syreförbrukning (BS7) och fosfor (P) är 
över 95 %. Reningsresultatet torde räcka till för 
de i framtiden allt strängare kraven på rening av 
avloppsvatten. Ifall krav på reduktion av kväve 
uppstår kan detta emellertid innebära bety 
dande investeringar. 

För att minska mängden avloppsvatten och för 
att underlätta reningen (för att förbättra 
kvaliteten) av denna görs många olika försök. 
Exempel: i Tanum kommun, på Sveriges 
sydvästkust, får man inte använda vatten i 
toaletterna i nybyggen efter år 2000 utan de 
ersätts med kompost-WC:n. I Tanum kan 
nybyggnation helt stanna utanför kommunal 
tekniken, om den uppfyller vissa bestämda 
kvalitetskrav. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Med hänsyn till kustens havsvattenkvalitet och 
frodighet är det viktigt att upphöra med den dif 
fusa belastningen från staden genom att bygga 
ut och sanera det befintliga avloppsvattennätet 
till ett tidsenligt och kvalitativt nät. 

Uppgörandet av en översiktsplan för avlopps 
vattenreningen skulle vara aktuellt, för att 
specificera saneringsåtgärderna och för att an 
sluta nya områden till avloppsnätet. 

nu Fårholmen byggs via Östanpå ett tryck 
avlopp. Området behöver även en egen pump 
station. 

Behandlingen av avfallsvattnet på det tidigare 
farmområdet vid Vallan ordnas på ett sådant 
sätt att naturen inte belastas ifall området · åter 
tas i bruk i full skala. 

Sommarbosättningens avfallsvattenproblem 
bör lösas på ett ekologiskt hållbart sätt. 
Kommunaltekniska lösningsalternativ för som 
marbosättningen behandlas noggrannare i 
kapitlet om sommarboende. 

De nya bostadsområdena i Jakobstad planeras 
så att de är lämpliga för ibruktagande och 
utvecklande av ekologiskt hållbara kommunal 
tekniska lösningar. 

Man strävar till att minska mängderna avlopps 
vatten från hushållen och industrin genom 
information om nya tillämpningsmodeller och 
lösningar samt uppmuntrar till att prova dem 
genom olika kostnadslättnader. Exempelvis 
minskar en komposttoalett mängden avlopps 
vatten avsevärt. 

I den bifogade kartan visas hur generalplanens 
nya bostadsområden ansluts till det befintliga 
avloppsvattennätet. 

ENERGIFÖRSÖRJNING 
UTGÅNGSPUNKTER 

Stadens energiverk ansvarar för energidistri 
butionen i Jakobstad. Det nuvarande eldistri 
butionsnätets kapacitet är 63 MW och reserv 
matningskapaciteten är 8 MW. Effektbehovet i 
staden Jakobstad var år 1993 ca 40 MW och 
förbrukningen ca 177 000 MWh. 

Hushållens andel av elkonsumtionen är ca 40 
%, varför befolkningsökningens inverkan på 
den totala elförbrukningen är avsevärd. 

Skogsindustrin (Wisaforest Ab) är den största 
elförbrukaren i Jakobstad. Wisaforest har direkt 
anslutning till det statliga elnätet. Elförbruk 
ningens ökning/minskning beror till stor del på 
skogsindustrins och den övriga industrins be 
hov i Jakobstad. 

Stadens energiverk svarar också för fjärr 
värmedistributionen. I centrum av Jakobstad är 
fjärrvärmen ganska allmän. Anslutnings 
effekten är 58 MW. Största delen av värmen 
levereras av Wisaforest. lnköpseffekten är 25 
MW. Fem egna värmecentraler står för topp 
och reserveffekten. Deras sammanlagda effekt 
är ca 55 MW. I planerna för den närliggande 
framtiden är målet att öka anslutningseffekten 
till 70-80 MW. 

Fjärrvärme lämpar sig bäst som uppvärmings 
alternativ för centrumområdet och andra effek 
tivt bebyggda områden. Lönsamheten för an 
vändandet av ~ärrvärmen är långt beroende av 
områdeseffektiviteten och utvecklingen av 
värme-energipriset. Förverkligat med dagens 
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tekniska lösningar är fjärrvärme inte ett lönsamt 
uppvärmningsalternativ för de nya områden 
som behandlas i planen. 

På bostadsområdet Korsgrundet används spill 
värme från avloppsreningsverket som upp 
värmningskälla för höghusen. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

I diskussionen om målsättningarna bör man 
skilja på produktion och konsumtion. 
Produktionen bör ordnas så att konsumen 
ternas behov är tryggat. Konsumtionen bör 
dock med lämpliga åtgärder styras mot en 
minskning i allmänhet. 

ENERGI KONSUMTIONEN 

Energikonsumtionen bör med olika energi 
besparande åtgärder minskas. Programmet för 
"Hållbar utveckling" innehåller olika förslag och 
dessa kan som sådan betraktas som en del av 
denna generalplan; att utvecklas i tillämpliga 
delar. Staden bör även vara beredd att som 
delägare till volymen av behovet av 
värmeenergi gå med i kraftverk eller annat 
energiproducerande företag, och därigenom 
utöva inflytande. 

VÄRME-ENERGI 

Stadens gällande fjärrvärmeavtal går ut 1996. 
Inför en ny avtalsperiod bör man undersöka nya 
alternativ och i avtal med värmeproducenten 

beakta och dela den gemensamma nyttan av 
samverkan. 
Utvecklandet av fjärrvärmeavtalet bör stimu 
leras genom att anslutningsvillkoren ges större 
smidighet i förhållande till konkurrerande 
alternativ och större möjlighet att anpassas in 
casu till de olika fastigheternas aktuella situa 
tion. 

ELENERGI 

Produktionen av elenergi i denna landsdel är 
alltför liten i förhållande till konsumtionen. En 
bättre balans åstadkommes genom ett större 
kraftverk inom stadens område. Eftersom de 
flesta energikällor (bränslen) importeras ger en 
placering inom räckhåll för sjötransport 
möjlighet till anpassning till även nya bränslen, 
t.o.m. gas genom tankertransport. 

Anskaffningen sker i samköp genom Katternö 
Ab, där staden äger nästan 40%. Samköps 
förmånerna bör aktivt bevakas och utvecklas, 
med en målsättning att genom deltagande i 
kraftverksprojekt öka andelen av egen energi till 
minst 50%. Genom aktivt deltagande strävar 
staden även till inflytande vid val av 
energiformer. 

Distributionen sker genom eget elektricitets 
verk, vilket fortsätter antingen som kommunalt 
affärsverk eller kommunalägt aktiebolag. 

Samarbetet och samverkan med övriga elverk 
inom Katternö-gruppen utvecklas och inten 
sifieras. 

TELEKOMMUNIKATIONER 

UTGÅNG PUNKTER 

Inga betydande områdesreserveringar krävs för 
att utveckla telefonnätet i staden i takt med att 
nya områden byggs. 

Det 100 %-igt digitaliserade telenätet är enligt 
Jakobstadsnejdens Telefon Ab dimensionerat 
för såväl interna som externa behov. 

Jakobstad har också ett kabel-TV-nät till vilket 
99 % av fastigheterna är anslutna. 

Från Jakobstad finns fiberkabelförbindelser till 
Vasa, Seinäjoki och Karleby. Företagen har 
tillgång till nya tala-tjänster, såsom ISDN, LAN 
link och GSM. 

Vidareutveckling av och information om tele 
kommunikation befrämjar stadens närings 
livsverksamhet och lockar moderna företag till 
staden. 
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AVFALLSHANTERINGEN 

UTGÅNGSPUNKTER 

,f 

Den nya avfallslagen 1.4.1993 förutsätter ett 
preventivt förhindrande av att avfall uppstår, 
minskande av avfallsmängderna och avfallets 
skadlighet samt en märkbar ökning av återan 
vändandet av avfall. Avfallslagen förutsätter 
även att alla ansluter sig till ordnad avfalls 
transport. 

Jakobstads gamla avstjälpningsplats finns på 
Pedersöre kommuns område. Den är nu stängd 
för allmänheten och användes endast för kon 
trollerad mottagning av specialavfall. Den nya 
sorteringsanläggningen som är gemensam för 
områdets kommuner har redan använts en tid. 

Inom Jakobstads ekonomiområde grundades 
år 1990 Oy Ekorosk Ab. Bolaget aktionärer är 
städerna Jakobstad och Nykarleby samt kom 
munerna Pedersöre, Kronoby och Larsmo. Den 
nya avfallshanteringsmodellen (Ekorosk 
modellen) grundar sig på samarbete. 

Wisaforest Ab:s nuvarande avstjälpningsplats 
fylls inom en nära framtid. Stadens stöd behövs 
för att finna en ny plats. 

MÅLSÄTTNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Genom att förbättra samarbetet mellan 
kommunerna strävar man till att skapa förut 
sättningar för avfallshantering enligt Eko 
roskmodellen. 

BIOLOGIS!< BEHANDLING 
Jordförbäi1rin9 och 

cmerglu1Vinning 

Torrt avfall 

LAGRING 
AvfaHsminskning 

och energiutvinning 

ÅTER 
VINNINGS 
STATION 

finns i varje 
kommundel 

+ IAGRINGAV 
GROVAVFALL 
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Centrala begrepp är: 
aktiv attitydpåverkan 
industriell hantering 
insamlingssystem som återspeglar filoso 
fin 
samarbete industrin - Ekorosk, nya kom 
muner - Ekorosk 
samarbete med återvinnare lokalt, regio 
nalt och nationellt 
tillvaratagande av brännbart avfall som 
bränsle, exv. genom pelletering 

Kontrollen av industrins och handelns avfalls 
hantering effektiveras genom en noggrann be 
handling av avfallstillstånd. En ny avfallsplats 
anvisas för Wisaforest Ab. 

Man strävar till att effektivera glesbygdens och 
båttrafikens avfallshantering genom ändamåls 
enliga insamlingsplatser och förpliktelser. 

KOMMUNAL TEKNISKA 
ALTERNATIV OCH 
KOSTNADER FÖR NYA 
BOSTADSOMRÅDEN 

För generalplanearbetet gjordes en jämförelse 
(Uikennetekniikka Oy 1991) över bostads 
områdenas byggnadskostnader i de nuvarande 
bostadsområdena i Jakobstad. I kostnaderna 
beaktades inte bostadsområdenas anslut 
nings- och driftskostnader. Enligt undersök 
ningen leder en fördubbling av områdes 
effektiviteten till att de kommunaltekniska 
investeringarna minskar med ca en tredjedel. 

Enligt kostnadsjämförelsen är Bonäs radhus 
område billigast och Västermalms egnahems 
husområde dyrast. I Västermalm är de 

kommunaltekniska investeringarna dubbelt så 
höga per våningskvadratmeter p.g.a. områ 
dets glesa bebyggelse, långa väg- och vatten 
ledningsnät samt interna parker. 

Av investeringskostnaderna för bostads 
områdenas interna kommunaltekniska nät åtgår 
ca 70 % till byggande av grundutrustningsnivå 
(gator, parkeringar, vattenförsörjning, el och 
telefon). Byggande av trottoarer och regn 
vattendränering är den mest märkbara kost 
nadsposten av de kostnader som förhöjer 
utrustningsnivån, dvs. förbättrar kvalitetsnivån. 

Trots en relativt enhetlig samhällsstruktur finns i 
Jakobstad ett vidsträckt kommunaltekniskt nät 
jämfört med övriga städer. Som exempel kan 
nämnas att motsvarande nät i Kouvola är 
nästan hälften kortare beräknat per invånare. 
Det vidsträckta kommunaltekniska nätet i 

KOHMIJ"'LTEKHISKA K0STHA0ERHAS 0KHIHG 

VI0 FORBATIRIHG AV KVALIETSHIVAH CJ PARKBYGGAHDE 

§! HUVARAHOE HIYA 
100 ~ DRAHERIHG KOMMUNAL TEKNISKA NÄT I OLIKA STÄDER 
-oo D BELYSNING TÄTHET GATOR VATTEN AVLOPPS - MINIMI HIVA LEDN LEDN I J00 

lnv/ha m/lnv m/inv m/lnv i 
200 JAKOBSTAD 9,70 9,52 9,52 8,80 

100 
HYVINGE 16,80 4,38 5,35 4,92 
TAVASTEHUS 13,50 5,79 6.40 6,56 
IMATRA 7,50 8,17 8.49 7,65 

::: i i ; C JYVÄSKYLÄ 14, 13 4,03 4,78 4,34 ~ :. 
I i i:i "' KUOPIO 17,80 3,33 3,70 3, 11 

~ ! NYSTAD 10,5.0 5,34 9,10 7,30 
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Jakobstad beror på den övervägande delen 
egnahemsbosättning och på rymliga tomter. 
Invånarnas boendekostnader och stadens ut 
gifter stiger på grund av de kostnader som 
byggande, underhåll och drift av det vidsträckta 
kommunaltekniska nätet medför. Om man 
fortsätter att bygga på samma sätt som i dag 
överstiger exv. enbart de samhällstekniska 
investeringskostnader som uppstår p.g.a. ökad 
boenderymlighet 2 miljoner mark per år. 

Utgående från jämförelseresultaten för 
bostadsområdens byggnadskostnader beräk 
nades kommunaltekniska investeringskostna 
der med olika områdeseffektiviteter för de i 
generalplanen reserverade nya bostadsom 
rådena (se vidstående tabell). 

Vid byggandet av ett bostadsområde för 
femtusen invånare kan man göra inbesparingar 
i de kommunaltekniska byggnadskostnaderna 
på upp till 35 miljoner mark utan att pruta på 
kvalitetsnivån genom att minska tomtstorleken 
och prioritera kopplade hus och radhus. 

Med de kostnader som uppkommer från byg 
gandet av ett småhusdominerat område som 
uppfyller minimikvalitetskraven kan man täcka 
kostnaderna för ett radhusdominerat område 
med hög kvalitetsnivå. Genom placering av 
byggnader kan man väsentligt påverka den 
aktiva gårdsplanens storlek samt antalet 
skuggområden på tomterna, och sålunda 
minska tomtstorleken utan att pruta på 
boendetrivseln. 

lnvesteringskostnader för byggande av kommuns/teknik pA 
de nya omrAden som reserverats i generalplanen. 

SMÅHUS DOMINERAT BLANDSTRUKTUR RADHUSDOMINERAT 

områdesexpl, 0,17 0,20 022 
utrustn.atand, Mil. utrustn. Max.utrustn. Mil.utrustn. Max.utrustn. Mil.utrustn. Max.utrustn. 

mk/k-m2 340 460 267 391 202 299 
1 000 mk 

OMRADE 1 
A=15,8ha 9132 12356 8437 12356 7022 10393 
OMRADE2 
A=6,0ha 3468 4692 3204 4692 2666 3947 
OMRADE3 
A=20,0ha 11560 15 640 10 680 15640 8888 13156 
OMRADE4 
~=14,0ha 8092 10948 7476 10 948 6222 9209 
OMRÅDES 
A=27,0ha 15606 21114 14 418 21114 11999 17 761 
OMRADE6 
A=31,0ha 17918 24 242 16554 24242 13776 20392 
OMRADE7 
A=45,0ha 26 010 35190 24030 35190 19998 29601 
OMRADE8 
A=17,5 ha 10115 13685 9345 13685 7777 11 512 
OMRADE9 
A=30,0ha 17340 23460 16 020 23460 13332 19734 
OM DE10 
A=10,0ha 5 780 7820 5340 7820 4444 6578 
TILLSAMMANS 
A=216,30 ha 126 021 169147 116 604 169 147 96124 142 282 
INVÅNARE 
A=216,30ha 8171 8171 9613 9 613 10 575 10575 

mk / invånare 16300 20 700 12 016 17 696 9090 13466 

Min,utrustn.: Gator och parkering, vattenförsörjning, el och telefon 
Max.utrustn.: Mil. utrustn. + dr11nering, parker etc. 

Källor: Kostnader för planläggning, och byggande av bostadsområden, lnrkesministeriet: 
avdelningen för planläggning och byggande 1979 
Kostnadsjä.mföresise mellan olika bostadsområden, 
Staden Jakobstad / Likennetekniikka Oy 1991 
Kostnadsindex för )ordbyggnad 1978-> 1992: 130% 
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Nya bostadsomrMen i generat,/anen (siffrorna hänvisar till 
tabellen pA föregAende sida). 
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