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ESIPUHE 

Kaupunginhallitus päätti syyskuun 24. päivänä 1985 

"-asettaa idea- ja työryhmän, jonka tehtävänä on selostaa 

kaupungin kaava- ja rakennusrakenteet ja yhdistämään ne a 

sumis-,työ-,liikenne-,palvelu- ja vapaa-ajanrakenteisiin, 

sekä analysoimalla näissä ilmenneet ristiriitaisuudet pyr 

kiä kehittämään (vaihtoehtoisia) malleja tarkoituksenaan 

-muotoilla yhtenäinen kunnallinen strategia osin keskipit 

källä ja osin pitkällä tähtäyksellä 

-inventoida ne varat, jotka on aktivoitava jotta kaupunki 

voisi monipuolisesti varmistaa ja lisätä kuntalaisten tur 

vallisuutta ja viihtyvyyttä niin fyysisesti kuin psyykki 

sesti yksilöllisesti ja yhteisesti sekä 

-esittää ideoita kaupungin toimimisesta seutunsa keskus 

paikkakuntana 

-velvoittaa olevan työryhmän riittävän suuressa laajuudes 

sa ja eri muodoissa olemaan yhteydessä kuntalaisiin ja eri 

eturyhmiin". 

Tehtävä on luonnollisesti mahdoton. Nyt tehdyn työn tarkoi 

tuskaan ei siksi ole antaa yksiselitteisiä reseptejä toimek 

siannossa mainittuihiin ongelmiin. Raporttimme ei myöskään 

pyri olemaan lopullinen asiakirja, ajo-ohje uuteen kaupunki 

todellisuuteen, taikka toteutusvalmis suunnitelma. 

Raportti käsittää kolme osaa: Aluksi selvitellään työryh 

män omaksumaa t.yö'stcen.t e l y.t apaa , joka lyhyesti koostuu j at 

kuvasti filosofian ja konkretismin vuoropuhelusta, mieli 

kuvituksesta ja todellisuudesta. Tätä keskustelua on käy 

ty sekä ryhmän sisällä että ulkopuolisten kanssa. Nyt 

esiteltävät ajatukset ovat muotoutuneet tämän vuorovaiku 

tuksen tuloksena. 
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Tämän prosessin pohjalta yritämme kuvata kaupunkiyhteisöä, jonka 

käsitteet ~vat nyt hämärtyneet. Tarvitaan myös tavoitteen määri 

tys, horisontti jonne tähdätään, sekä tie sinne kulkemiseen ja 

kulkuvälineet tälle tielle. Koska uuteen tulevaisuuteen ei voi 

da suoraan murtautua, vaan koska historia alkaa nykypäivistä joi 

dg kanssa meidän on työskenneltävä, olemme yrittäneet päätyä kou 

riintuntuviin toimenpiteisiin, jotka meidän mielestämme olisivat 

ensi askeleet uuteen kaupunkikulttuuriin. Mielestämme tulisi nä 

mä ehdotukset välittömästi saada __ hallintokoneiston työstettä 

viksi, niiden valmistelemiseksi toteutusta varten. Uskomme että 

juuri näistä toimenpiteistä löytyy se nuoran pää, josta koko kerä 

alkaa avautua. On sekä selvennettävä kaupunkikäsitettä että teh 

tävä jotakin, ja tehtävä se jokin ajoissa. Nyt aloitettua työtä 

on myös jossakin muodossa jatkettava, joko tämän työryhmän toi 

mesta taikka kaupungin kiinteän linjaorganisaation puitteissa. 

Pietarsaaressa 

~n~ -i.;r: 
'~iSilvennoin~e~n=----- 

- 
puheenjohtaja 

j~~- 
Ilmari Heinonen - 
I~ 
Tapio Lehmuskallio 
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I Käsitteistön 
sisäistäminen 

lt ,\o', ,,1_,, '!\.'·i",\J.\\', •,,, 
f ,,., .. •J~\:\f\ \,.-, -r.•,•:. , '. 1·•·;1.,· 
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MOTTO 

Vielä on (Jerusalemin) toreilla istuva vanhuksia ja 

vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään kullakin päivien 

sä luvun vuoksi. 

Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja 

tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. 

Sakarias 
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1. TYÖSKENTELYMENETELMÄ 

Ryhmän työskentelymenetelmän perustana oli lyhyesti se, 

että pyrimme vaihtamalla sekä teoreettisia että käytännön 

kokemuksia sisäistämään kaupunkikulttuurin käsitteistön. 

1.1 SISÄINEN KOULUTUS 

Pidimme toisillemme sarjan luentoja, joissa vaihdoimme 

näkemyksiä kaupunkitodellisuudesta, kukin omista lähtö 

kohdistaan. Luimme ammattikirjallisuutta, tutustuimme jo 

tehtyihin suunnitelmiin, kävimme kursseilla (SAFA, Kaupun 

kiliitto) ja keskustelimme. Pääasia oli keskustella ja 

yhdistää näkemykset. Kokouksia ei pidetty esityslistojen 

mukaan, mutta kaikki keskustelut kirjattiin ja jäsenneltiin 

pöytäkirjoihin. 

Tämä prosessi muokkasi meitä ja antoi meille pohjan~keskus 

teluille, joita sitten kävimme erilaisten ihmisten ja ryh 

mien kanssa. Samalla kehittyi oma todellisuuskuvamme. 

Lähtöpaikka muuttui kulkukelpoiseksi tieksi. 

1.2 KIRJELAATIKKO 11HYVÄ KAUPUNKI PAREMMAKSI11 

Testataksemme Roger Baconin väitettä 11kansassa on totuus11 

pystytimme yleisön kirjelaatikon 11hyvä kaupunki paremmaksi". 

Laatikot sijoitettiin torille, kirjastoon ja raatihuoneen 

aulaan. · Laatikkojen 11avajaisten" yhteydessä kirjoitimme 

mm: 

"Kaupungissa on jo jonkin aikaa keskusteltu kehi 

tyksen ja paikalleen pysähtymisen ongelmista. 

Tämä keskustelu pohjautuu siihen murrokseen, 

joka yhdyskunnassamme nyt on meneillään. Kes 

kustelua värittää muuttunut poliittis-taloudel 

linen tilanne, mutta myös suuressa määrin uudis 

tunut ihmiskeskeinen ajattelutapa, vastapainona 

liian materialistiselle ja teknokraattiselle 

arvojärjestelmälle. 
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Kun nyt avaamme kirjelaatikon, teemme se tie 

täen että käyttäjä on voimavara sinänsä, hänen 

tietonsa,ajatuksensa ja tunteensa voidaan (ja 

tulee) muuttaa teoik~i. Asetumme näin käyttä 

jien käyttöön, työkaluina joilla hän voi yrit- 

tää muokata ympäristöään . 

Työryhmä yrittää näin saada käyntiin vuoropuhe 

lun, joka antaa demokratialle todellisen toimin 

tamahdollisuuden hallinnon koneistossa ja po 

liittisessa jännityskentässä. 11 

Saimme 250 kirjettä, osa lyhyitä, osa monisivui 

sia. Useimmat kirjeet tulivat torin laatikkoon, 

moni kirjastosta. Raatihuoneen aulaan jätettiin 

vain muutama kirje. 

Käsityksemme mukaan kirjelaatikko sekä herätti 

vaikutustarpeen kaupungin väestössä että antoi 

kanavan tämän tarpeen esille tuomiseen. Uskomme 

yhä että "t o t uu s on kansassa11
• Lisää laatikko 

jen annista tuonnempana. 

1.3 LUENNOT JA KURSSIT 

Omaksumaamme käsitteistöä muokattiin ja testattiin erilai 

silla luennoilla ja kursseilla. Kursseja pidettiin molem 

missa työväenopistoissa, tekniselle lautakunnalle ja tekni 

sen viraston.sisällä. Esitelmiä pidettiin erilaisille yhdis 

tyksille je yhteisöille (puutarhayhdistys, eläkeläisyhdis 

tys, Betaniaseurakunta) sekä kouluissa (lukiot ja lasten 

tarhanopettajaopisto). Tuntien määrä oli noin 60. 

1.4 RADIO JA LEHDISTÖ 

Tiedotusvälineet, seurasivat tapahtumia tiiviisti. Lehdistö 
\ 

uutisoi, julkais~ artikkeleita ja käsitteli kysymyksiä pää- 

kirjoituksissa. Radio seurasi tapahtumia raportein ja osin 

myös suorissa lähetyksissä. 
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L. 

Idealaatikot asukkaiden f· 

1 
käyttöön Pietarsaaressa ii 

Kaupungit elämään - , 

Kotikaupunki on se, jonka tuntee omak 
seen. Kotikaupungissa on hyvä asua, liikkua, 
toimia. Se palvelee kaikkia asukkaitaan. 
Siellä on lämmin tunnelma. 

- Pietarsaari on hyvä kaupunki - tehdään 
siitä yhdessä vielä parempi, houkuttelee 
"kaupungin ja sen keskeisten osien kehittä 
mi_~ty~ry!!!!1ä". 

pui keskusta 
suunnittelua .. ;; 

Avoimuus 
Pietarsaaressa on keskusteltu kuluneen talvikauden 

aikana keskustan kehittämisestä. Keskustelua on käyty 
laajasti ja mahdollisimman avoimesti; tavallisten kau 
punkilaisten mielipiteitä on keräily niin kirjallisesti kuin 
suullisestikin. 

Koko suunnittelun ajan onkin korostettu erityisesti 
tätä avoimuutta; kaikilla on ollut ja on edelleenkin 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kotikaupunkia ke 
hitetään. 

tapahtui kuitenkin jotakin hieman 
avoimuuden kanssa ainakin jonkun 
levaa. Valtuusto kokoontui käsille 
eskustan kehittämistä suljettujen 

'alle ei päässyt esimerkiksi lehti- 

~-------------·------ 
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1.5 VUOROPUHELUT 

Suoria keskusteluja käytiin seuraavien ryhmien kanssa 

- kaupunginvaltuutetut 

- erilaiset poliittiset ryhmät 

- eri kulttuurilaitosten edustajat (vanha kulttuurikeskus- 

työryhmä ja kaupunginjohtaja) 

- tekninen lautakunta 

- nuorkauppakamari 

- kauppiasyhdistys 

- Pietarsaaren yrittäjät r.y 

- pankkit ja yksittäiset yritykset 

Joihinkin keskusteluihin osallistui koko työryhmä, joihin 

kin vain muutama ryhmän edustaja. Yleensä olivat keskus 

telut vapautuneita ja kiinnostus suuri. Tämän säännön vah 

vistavana poikkeuksena voidaan pitää keskustelua valtuuston 

kanssa, mikä pitkälti johtuu väärästä lähtökohdasta ja tie 

tämättömyydestä etukäteen siitä, mitä varten valtuusto oli 

kutsuttu koolle. Syy tähän oli suurelta osin työryhmän. 

Alunperin oli tarkoitus kuulla myös kauppakamaria, kulttuuri 

lautakuntaa, liikuntalautakunta, nuorisolautakunta ja keskus 

tan kiinteistöjen edustajia. Tähän ei aika kuitenkaan riit 

tänyt. Kaikki tämähän on tehty varsinaisten työtehtäviemme 

ohella. Tarkoitus oli myöskin tutustua nuorison yöelämään 

paikan päällä ja oikeaan aikaan, mutta tästäkin ajatuksesta 

oli luovuttava. 

Yhteenvetona voidaan sanoa käytyjen keskustelujen olleen 

arvokkaita tilaisuuksia pe~lata Pietarsaarten tämänhetkistä 

tilaa. Saimme tutustua kaupunkilaisten mielipieisiin ja 

arvostuksiin, mikä vaikutti samalla myös omiin käsityksiimme. 

Jatkossa esitämme käsityksemme kaupungista sellaisena ilmiö 

nä ja kokonaisuutena, jollaisena sen työmme seurauksena 

näemme. Olemme tietoisia siitä, että esityksemme on epä 

täydellinen. Todellisuus on liian monisärmäinen ja sellai 

sena salaperäihen. Siksi emme pyrikään olemaan liian yksi 

selitteisiä. Käsitteistön selkeydestä ja logiikan 
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ankaruudesta tulee muuten helposti liian pinnallinen tapa 

kuvata kaupungin kaltaista ajan ja tilan taideteosta, 

jossa ''totuudesta ja valheesta luodaan kolmas elementti, 

jonka olemus lumoaa meidät'' (Goethen arvio Palladion arkki 

tehtuurista). 
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Jotka luopuvat filosofiasta hylkäävät luomisen perusajatuksen. 

Henri Lefebvre 

Unelmat on rakennettava kaupunkeja vahv.emm.i n 
ja päivittäin on niitä paikattava ja korjattava 

ajan hammasta pahemman 

hyödyllisyyden hampaan 

päivittäisten ja syövyttävien hyökkäysten jälkeen. 

Harry Martinsson 
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2 KAUPUNKIKÄSITE 

Tulevaisuudentutkijat väittävät että vuonna 2000 yli puo 

let maapallon asukkaista asuu kaupungeissa. Samalla kun 

meidän on pakko tunnustaa kaupunkikäsitteen hämärtyneen, 

on meidän pidettävä mielessä tämä kaupungistumiseen vievä 

suuntaus. Ranskalainen yhteiskuntafilosofi Henri Lefebvre 

ilmaisee asian nä i.n : "Ihmiskunnan tulevaisuuden avain ei 

ole kosmoksessa, kansassa taikka tuotannossa - vaan kau 

punkiyhteisössä". 

Tässä lyhyessä määritelmässä sijoittuvat oikeille paikoil 

leen käsitykset, joiden mukaan aine on joko vain välttä 

mätön paha tai sitten jotakin vapaasti muokattavissa ole 

vaa raaka-ainetta. Sama koskee joukkoa poliittisia arvos 

tuksia, jotka joskus ovat olleet tarpeellisia, mutta joista 

aika on jo ajanut ohi. Lefebvren mukaan on kaupunkiyhteisö 

hengen ja aineen jakamaton seos. Vallitsevat arvot saavat 

aineellisen hahmon, ne tulevat osaksi ympäristöämme ja 

kirjataan rakennettuun tilaan. Näin syntyvä uusi kaupun 

kitila vaikuttaa vuorostaan meihin ja tapaamme ajatella, 

siitä tulee tulevaisuuden valumuotti. Kun muokataan kau- 

punkitilaa, tuotetaan myös uusia ihmistyyppejä. 

muokkaamme myös itseämme. 

Näin 

Nykyinen kaupunkiympäristömme - meidän valumuottimme - 

on suurelta osin suora tulos siitä teknis-taloudellisesta 

ja yksilökeskeisestä yhteiskunnallisesta ajattelusta, joka 

on ollut vallitsevana erityisesti II maailmansodan jälkei 
,f 1 

sen ajan. 

Elämme yksikertaistetussa ja riisutussa kaupungissa. 

Se on johto- ja katuverkostojen ja normien täyttämisen 

kaupunkirakennustaidetta; joka perustelee itse itseään 

tieteellisellä tarkkuudellaan. Se on pirstonut yhdyskunnan 

l)11Teollistumisen ja vapaan talouden aikakausi on 

kohdellut kaltoin yhtenäisten ja taiapainoisten 

kaupunkiympäristdjen ihR11netta. Niiden murenta 

minen on jatkunut aina tähän saakka11
• 

Jan-Magnus Jansson, Pol1joisn1aiset rakennuspäivät 16, 

Helsinki 1986 
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erilaisiin "toimintayksikköihin11
: puhtaisiin asunto 

alueisiin, pelkistettyihin ostokeskuksiin, pelkästään 

teollisuutta, urheilua tms. tarkoitusta varten varattui 

hin alu~isiin, joita kaikkia yhdistää pelkkää liikennettä 

ja paikan vaihtoa palveleva väyläverkko.*2 Kaupungit 

ovat rappeutuneet rakennustaajamiksi, joiden sääntely 

tähtää vain toiminnallisten tarpeiden tyydyttämiseen. 

Kaupunkimaisesta vapaasta tilasta on tullut "välimatkoja", 

"etäisyyksiä" ja "ympäristöä", toisin sanoen j äännöspa 

loj a, joita ei valonsaanti- tai liikennesyistä ole voitu 

rakentamiseenkaan ottaa. Vaikka tämä jonkun mielestä on 

kin tehokasta, ei tällainen kaupunki erityisemmin vastaa 

ihmisten sosiaalisia, henkisiä ja fyysisiäkään tarpeita, 

eikä varsinkaan niitä tarpeita jotka koskevat ympäristön 

ja toiminnan elämyksellisyyttä ja toiminnan samanaikaista 
*3 monimuotoisuutta. Tällainen kaupunki on tosin tarkkaan 

mietitty ja hyvin tutkittu, mutta samalla sisällöllisesti 

typistetty, sukupuoleton, steriili ja heikköverinen. 

Tämän päivän kaupunki on kuin sortunut muuri, jonka 

kivet ovat hajallaan maastossa. Kaikki osat ovat pai 

kalla, mutta vain kiviläjänä, muurina ne eivät enää toimi. 

Kaupunkiyhteisö on kuollut. Historian suuriin kaupunki 

tyyppeihin verrattuna (itämaiden, antiikin ja keskiajan 

kaupungit) ei kaupunkikultuuria varsinaisesti enää ole. 

Kaupunkieri tilaa voidaan verrata Ruususen uneen taikka 

kylvämättömään siemeneen, vaihtoehtoiseen elämän/ kuo 

leman odotukseen. Jotta kaupunki pysyisi hengissä tulee 

siitä löytää ne henkiset voimanlähteet, jotka mahdolli 

suutena erottavat sen kaikista muista yhteisasumisen muo 

doista. Kysymys ei ole itsepuolustuksellisesta hengissä 

pysymisestä vaan siitä, että kaupunkikulttuuri voisi ke- 
,:. LI 

hittää itselleen uusia muotoja itsestään. 
2) "Nykyajan liikenne, erityisesti .a u t o t Lu , on saattanut 

perinteisen kaupunkirnuodon yhä kyseenalaisemmaksi''. 

J-M Jansson, Pohjoismaiset rakennuspäivät 16. H:ki 1986 

3) Kaupunki oli tila, jonka samanaikaisesti t~yttivrit tuot 

tava työ, teokset ja juhlat. Tänään kaupunkia hyödyn 

netään, siinä käydään. Avoimet tilat ja kadut ylitetään 

mutta niitä ei koeta enää tilana. Nykyaikaiselle elämän 

kuluttajalle ne ovat vain pysäköintipaikkoja ja kulutus 

pisteiden sisäänkäyntejä, mutta monitoimisina ulkotiloina 

ne eivät en~ä toin1i. Kaupunki on rne11ettänyt sisältbnsä. 
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II Kohti yhteistä 
kunnallista . 
strategiaa 1 

Jos omistat lantteja kaksi, sanoi Li Ti matkalla 

osta leipä ja kukka 

Leipä on ravinnoksesi 

Kukka sen merkiksi 

että elämä on elämisen arvoinen. 

Harry Martinsson 

J, 
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II 

1 JOHDANTO 

Työryhmälle annettuun tehtävään kuului saada aikaan koottu 

kunnallinen ohjelma, joka kattaisi sekä pitkän että keski 

pitkän tähtäimen tavoitteet. 

Käsitimme tämän niin, että tehtävänämme oli avata mielet 

uusille mahdollisuukstlle. Tähän pyrimme sekä osoitta 

malla horisontin ja sinne johtavan tien, mutta myös kuvaa 

malla kulkuneuvot. 

Lähdemme siitä, että on olemassa kaupunkimuoto ja -idea, 

joka on parmpi kuin nykyinen todellisuutemme, ja joka pa 

remmin vastaa ihmisen tarpeita. Tätä yhteiselon muotoa 

yritimme kuvailla "kaupunkikäsitettä11 selvitelleessä jak 

sossa. Tiedämme hyvin sen, että kuva on hämärä, niinkuin 

horisonttikin on pikemminkin aavistettavissa kuin näky- / 

vissä, ja että niin ollen myös sanavarasto sen kuvaamiseen 

on puutteellinen. 

~ 
Thdomme kuitenkin painottaa sitä, että yritys tämän ta- 

voitteen saavuttamiseksi on käynnistettävä heti, sillä 

ilman tekemistä ei tulosta synny ja vain niin voidaan ta 

voitetta edes lähestyä. 

Kun epävarmuus painaa, tulee tukeutua peruspilareihin, 

historiaan ja a~tetiistoriaan, sekä viime vuosikymmenien 

kuluessa esille tulleeseen ihmiskäsi t y ks e'en . Loppujen lo 

puksi on kaikessa kysymys ihmisen olemuksesta ja elämän 

ehdoista. 

Tämän vuoksi tulee olla herkkänä ihmisten tarpeille, joissa 

ei ole kyse ainoastaan olemassaolosta sinänsä, inhimilleses 

tä elämästä laajempana käsitteenä, elämyksistä, terveydestä 

jne. Samalla on vältettävä liiallista innokkuutta ja muis- 

taa Hippokrateen lääkärinvalan potilaan vahingoittamisen 

välttämisestä (primum non nocere). 
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Eräissä kaupunkimuodoissa tämä tehtävä on hoidettu huo 

mattavasti meitä paremmin. Esimerkkinä voidaan pitää 

Ateenan kaupunkivaltiota. Vaikka "inhimmillisen" lähtö 

kohtana oli "vapaa ateenalainen, eli vaikka naisilla, lap- 
' 

silla, muukalaisilla ja orjilla ei oikeuksia ollutkaan, 

onnistui tämä etuoikeutettujen demokratia filosofiallaan, 

taiteillaan ja tieteellään luomaan perustan koko länsi 

maiselle sivistykselle. 

Esimerkkinä: Työtä s~nan nykyisessä merkityksessä ei tun 

nettu, eikä se sinänsä ollut mikään hyve. Ateenalainen ei 

tehnyt työtä, josta huolehtivat orjat eli sen ajan robotit. 

Ateenalainen itse oli vapaa. Hän keskusteli, filosofoi, 

urheili, kävi teatterissa ja oli muutenkin toimelias kau 

notaiteiden kimpussa. 

·, 

Mielestämme on paikallaan verrata tämän päivän teollisuus 

yhteiskuntaa ja sen siirtymistä tietokoneaikaan Ateenan 

todellisuuteen ja pitää tämä mielessä pohtiessamme oman ~ 

yhteiskuntamme mahdollisuuksia "vapauttaa" kansalaisensa 

työn orjuudesta. 

~ 
Käsityksemme kaupungin kehitykselle asetattavaksi tavoit- 

teeksi - horisontiksi - perustuu ajatukseen, jonka mukaan 

todellisuutemme taso ja elämänlaatumme ovat riippuvaisia 

kyvystämme luoda tasapainoinen suhde toisimme ihmisinä, 

ympäristöömme ja henkiseen todellisuuteen. 

2 TAVOITE 

Pietarsaaren kaupungin tulee olla yhdyskunta, joka sekä 

sisältönsä että muotonsa puolesta on asukkailleen virik 

keitä antava elinympäristö. Lähtökohtana tulee olla arki 

päiväisen elämän taso. Kehittämistyön pohjana tulee olla 

kaupungin merellinen sijainti ja ihmistyön historiallinen 

jatkuvuus. 

J, 
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2.1 TAVOITTEEN KUVAUS 

2. 1. 1 SISÄLTÖ 

* 22 Sisältö muodostuu kohtaamisesta, työstä ja leikistä. 

Sisältö luo moninaisuutta ja liikettä. * 23 

Siinä on vetovoimaa ja keskushakuisuutta. 

Pietarsaari voi tarjota suurkaupunkimaisen valikoiman toi 

mintaa ja palveluja, ~ekä talouden, kultuurin että koulu 

tuksen saroi.lla. 

Kaupunki keskustassa asutaan. 

- Tämä ei tarkoita vain keskustan asuntoja, 

vaan ennen muuta sitä, että kaikki (lapset, 

naiset, miehet, liikuntaesteiset, muukalai 

set jne .. ) voivat oleskella keskustassa kaik 

kina vuodenaikoina ilman että siitä on makset 

tava. 

Pietarsaari on merikaupunki. 

MUOTO 

Muoto on arvojärjestelmän kannatinpilari. 
· * 24 Muotoon kuuluvat konkoontuminen (keskittyminen) ja 

toiminnallinen samanaikaisuus, lomittaisuus. 

Muoto ilmentää keskustavoitetta ja luo identiteettiä. 

_; 

1. Kaupunki kehittyy ajan ja tilan kokonaistaideteoksena. 

2. Hallitsematon kasvu kaupungin laidoilla estetään, kau 

punki rajataan ja tehdään ero maaseutuun selväksi. 

3. Kehitys suunnataan keskushakuiseksi ja kaupunkiajatusta 

painottavaksi. Esikaupunkien sidosta keskustaan vahvis 

tetaan. 

4. Keskusta määritellään alueena. 

5. Mahdollisimman monet toisiaan täydentävät toiminnat 

(elämänmuodot ja -edellytykset) jakavat saman rajoitetun 

alueen, jonka painopiste on torilla. 

6. Kaupunkirakentaminen suunnataan julkiseen elämään sovel 

tuvien paikkojen luomiseen, * 25 kohtauspaikkojen ja 

kokoontumispaikkojen. 
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* 23) Monimuotoisuus:toisiaan täydentäviä~ja vastakkaisia tapah 

tumia jotka muodostavat keskenään "läpikuul 

tavan" tapahtumakudoksen. Vastakohta yksioi 

koisuudelle, yksi~elitteisyydeelle, yhdensuun 

taisuudelle ja puhtaaksiviljelylle. 

Liike: muutosta, liikkuvuutta, elämää. Vastakohta 

naan muuttumattomuus, jäykkyys, kuolema. 

* 24) Kokoontuminen: yhteistä, käsitettävää, selkeätä, keskitty- 
i vää,uutta generoivalla tavalla. 

Vastakohtanaan hajaannus, pirstoutuminen 

hahmottomuus. 

\ 
Samanaikaisuus:Yhdellä kertaa tapahtuva, monitahoinen, tul- 

kinnanvarainen, läpikuultavan monikerroksinen. 

Toisessa merkityksessä, eri aikakausien sa 

manaikaisuus: useamman sukupolven yhtäaikai 

nen läsnäolo, luomustensa kautta (rakennuk 

set, taideteokset jne.) 

Muoto on aina sisällön tulkki. Muoto ja sisältö luovan kau 

pungille oman "henkilöllisyyden". ,. 
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I 

Pietarsaari on merikaupunki. 

ka11pungin mer-e Ll i n e n s ij a i n t L ja ihm:Ls'~Jön h.is t o r-La l linen 
jatk~1vuu:::;. 

J, 
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3 TIE 

Tie on myös päämäärä sinänsä merkityksessä "ei vielä, 

mutta kohta. Tien kulkeminen edellyttää tiettyjä paino 

pistealueita. 

3.1 PAINOPISTEALUEET 

Pietarsaari on jäänyt kehityksessä jälkijunaan, kaupungin 

panos asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi on yleisesti 
/ 

ottaen rajoittunut sosiaali- ja koulujärjestelmien laajen- 

tamiseen. 

Kaupungin panokset kulttuuriin, kun tällä tarkoitetaan mu 

siikkia, teatteria, kuvataidetta, elokuvataidetta, tanssia 

ja kirjallisuutta, on kuitenkin ollut mitättömän pieni. Pa 

nokset rakennettuun ympäristöön, arkkitehtuurin ja kaupunki 

rakentamiseen, ovat olleet ällistyttävän mitättömät. Urhei 

luun uhratut panokset, ulkoilua lukuunottamatta, ovat nekin 

verraten pieniä. 

Kaikki tämä kuvastaa ei-kaupunkilaista ajattelutapaamme. 

Tilanne on sama muissakin maaltapaon aikaisen nopean kasvun .. 
kaupungeissa. Useimmat muut kaupungit ovat kuitenkin tajun- 

neet ja hankkineet meihin nähdän melkoisen etumatkan. 

Meillä on kuitenkin eräs valtti minkälaista useimmilla 

muilla ei ole: kaupunkimme keskusta. 

Pietarsaaren keskusta on kiinteä, eloisa, sillä on näky 

vää historial,lista syvyyttä ja se on ennen muuta kehitys 

kelpoinen. Kaupungin keskusta on merkittävin tulevaisuu 

den voimavaroistamme. 

3. 1. 1 MAANTIETEELLISET PAINOPISTEALUEET 

Valittaessa maantieteelli~iä painopistealueita on siksi 

otettava lähtökohdiksi nuorkauppakamarin tutkimus vuodelta 

1982 sekä Ilmari Heinosen diplomityö vuodelta 1984. 

Itsestään selviä painopistealueita ovat myös kaupungin 
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Valittaessa maantieteelli~iä painopistealueita on siksi 

oleltava lähtökohdiksi nuorkauppakamarin tutkimus vuodelta 

1982 sekä Ilmari Heinosen diplomityö vuodelta 1984. 
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sisääntuloväylät sekä keskustan ja esikaupunkien yhdys 

väylät, mutta myös meriaiheen kehittäminen vanhassa sata- 
.,. 

massa ja Fäbodassa. Kaikkeen tähän viitattiin jo otsak- 

keen "tavoite" kohdalla. 

3 .1. 2 TOIMINTOJEN PAINOPISTEALUEET 

Kysymys mitä toimintoja kaupungin ensi kädessä tulee kehit 

tää ja mille tilaa tulee varata, jotta tilanne vastaisi 
/ 

asujaimiston yleisinh~millisä tarpeita, on jo vaikeampi. 

Tähän tarvitaan näkemystä, avoimuutta ja useimmiten myös 

halua muuttaa omia mielipiteistään. 

Meidän lähtökohtamme on kuitenkin se, että suurimmatpa 

nokset on suunnattava nyt pahiten laiminlyödyille alueille. 

Muussa tapauksessa on mahdollista, ettei tavoitetta kos 

kaan saavuteta. 

., 

.,· 
Olemme siksi sitä mieltä, että kaupungin tulisi nyt panos- 

taa voimakkaasti kulttuuritoimintaan, eli kehittää musiikki-, 

teatteri- kuvataide- ja elokuvatoimintaa, tanssia ja kir 

jallisuutta, mutta myös taidekäsityötä, rakennustaidetta 

ja kaupunkirakentamista. Tämän toiminnan pitää käsittää 

sekä taidetoiminnan kehittäminen että yksittäisten taide 

teosten hankinta, perusajatuksena saada aikaana "kaupunki 

ajan ja tilan kokonaisteoksena". 

Lefebvre sanoo että "taide toteuttaa yhteiskunnan tarkas- 

telemalla elämää näytelmänä ja nautintona. Sen lisäksi 

palauttaa taide työlle sen todellisen sisällön". 

Eteneminen tällä tiellä merkitsee samalla tulevaisuuden 

kaupungin ja sen luonteen hahmottamista, uskaltaessamme 

tutkia sitä kokeilujen ja mallien avulla, mutta myös to 

dellisina tekoina. 

3.2 TILAMALLIT 

Tilamallit käsittävät kaup~nkitilakokeiluja, siis kaupungin 

hahmon kokeilemista. Tilamallit ovat tuntosarvia tulevai 

suuten. 
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Tähän ryhmään kuuluvat: 

- erilaiset suunnitelmat 

- esimerkkinä Ilmari Heinosen diplomityö, joka 

on osoittautunut tehokkaaksi kiihdytteeksi 

nykytilan ja tulevaisuuden arvioinnissa 

- pienoismallit 

- pienoismallien käyttö on erityisen tehokasta 

jos siihen yhdistetään mallien valo- ja video 

kuvaus / 

- taiteellinen havainnollistaminen 

perspektiivipiirrokset ja havaintokuvia kau 

punkitilan muutoksista 

- kokeilut todellisessa koossa 

- katutaide; kuvataide, veistotaide 

- suihkukaivot, seinämaalaukset, porttirakennel- ,. 
mat, ulkokatokset, rajaukset 

- opintomatkat 

tutustumismatkoja paikkoihin, joissa tavoit 

teiden mukaisia kokeiluja tai toteutuksia jo on. 

3.3 AIKAMALLIT 

Aikamallit käsittävät erilaisia toimintakokeiluja kaupunki 

tilassa. 

Näihin voidaan lukea: 

perinteiset syys- ja kevätmarkkinat 

- uudenlaiset markkinatapahtumat, kuten kirpputorit, edis 

tävät kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta. Merikaupungin 

luonnetta korostaisivat esimerkiksi kalamarkkinat. 

- jalkakäytävillä tapahtuva kauppa 

- katu- ja torikahvilat ja -ravintolat. 

- tiettyjen alueiden rauhoittaminen autoliikenteeltä 

- kevyen liikenteen kokeilut 

- katuteatteri 

.,, 
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"Leikki" on kokoova käsite joka kattaa kaiken/lasten leikeistä 

urheiluun, teatteriin, tanssiin - yleensä kaikkeen joka on omi 

naista leikkivälle ihmiselle, Homo Ludens. Alvar Aalto sanoo lei 

kin olevan kaiken luomisen ehto ja siksi välttämättömyys. 

katumus .i i.kk i. 

katu tanssi 

taikurit 

k,atushakki 

ja kilpailut leikit 

on (Jerusalemin) toreilla istuva vanhuksia ja 

vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään, kullakin päivien 

paljouden vuoksi. Ja kaupungin torit tulevat olemaan 

täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen to- 
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- katumusiikki 

- katutanssi 

taikurit 

- katushakki 

- leikit ja kilpailut 

- "puhujien nurkka" 

- musiikki luisteluradalla 

- puistotapahtumat 

- näyttelyt erilaisissa julkisissa tiloissa 

/ 
Kaikki tämä voi huipentua festivaalin, Jaakon päivien 

aikana tms. Tapahtumat suunnataan yksityiseen ihmiseen 

niin, että tämä voi niihin osallistumalla samaistua yh 

teisöönsä. Kaiken tulee lähteä Pietarsaaren ominaispiir 

teistä ja paikan hengestä (Genius Loci). 

• 

Laulu ja musiikki voisivat liittyä kaupungin runoilijoihin 

ja merenkulkuun. Teatteritoiminta heijastaisi nykypäivää 

"kaikkien iloksi ja riemuksi". Katutanssista voitaisiin ,. 

tehdä "Jaakontanssi", yhteistanssi joka "Usko - Toivo - 

Rakkaus" - symbolin tapaan olisi täysin paikkakunnallinen . 

Leikkien ja kilpailujen lähtökohtana olisivat paikalliset .. 
perinteet yhdistettynä ympäröivän maaseudun, Järviseudun 

ja Härm~n alueiden perinteisiin. Kilpailuja voitaisiin 

pitää eri kaupunginosien välillä, kuten Sienassa, Ita 

liassa. Kaupankäynti painottuisi sekin paikallisiin ta 

varoihin. Ulkoilmaravintoloissa tarjoiltaisiin tuoretta 

savusiikkaa jne. 

3.4 POLIITTISET MALLIT 

Tavoitteena on kaupunki ioka kuvastaa ihmistä ja ihmis 

työtä osana historian ketjua. Tähän päästään antamalla 

käyttäjän, siis kaupunkilaisten, osallistua kehitykseen 

eri tavoin ja kaikilla tasoilla. Tämä vaatii ennakko 

luulottomuutta, kekseliäisyyttä ja ennen muuta avoimutta. 

Poliittisten mallien ryhmään kuuluu erilaisten yhteisöjen 

muodostaminen, kuten "Kanavapuistikkoseura" tai 
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kaupunginosayhdistykset: Permo, Skata, Skutnäs, Lapin 

neva. Uskomme kuitenkin etteivät mahdollisuudet rajoitu 

vain tällaiseen toimintaan. Kirjelaatikosta "hyvä kau 

punki paremmaksi" saatu palaute viittaa siihen, että uusia 
1 

osallistumisen muotoja on kehitettävä. 

4 KULKUNEUVOT 

Matkanteko on tason vaihtamista. Horisontin todellisuus 

siirtyy meille. 

lihaksi. 

Filosofia muuttuu käytännöksi ja sana 
I 

Elämä sitoutuu muotoihin ja järjestelmiin. 

Vaiston- ja tunteenvarainen ajattelu vaihtuu tieteeseen 

ja tekniikkaan, kokeilut ja leikit arkipäivän toimintaan 

ja työhön. Samalla kokonaisuus lohkeaa käsitettäviin 

yksikkäihin: opimme tuntemaan ja käyttämään sen osia. 

Tämä kehityskulku on sikäli vaarallinen, että siihen sa 

malla sisältyy kokonaiskuvan kadottamisen vaara, jolloin 

ei enää käsitetäkään mistä osien summassa on oikeastaan 

kyse. Silti tämä prosessi ei ole vähemmän tärkeä, sen 

läpi on· käytävä. 

,/ 

Kaikessa on kysymys pyrkimyksestä ennakoivan näkemyksen 

toteutukseen. 

"Kulkuneuvoina" on perusvälinettä: tutkimus ja suunnittelu. 

4.1 TUTKIMUS 

Tieteen mahdollisuudet yksittäisten monimutkaisten osa 

todellisuuksien analysointiin ja arvointiin on hyödynnet 

tävä. 

Tutkimuksesta tulee välttämättömyyttä, 

J, 
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Ehdotamme seuraavia tutkimushankkeita: 

4. 1. 1 

Lj. 1. 2 

4. 1. 3 

SOSIOLOGINEN TUTKIMUS ENSIMMÄISEN POLV~N KAUPUNKILAI 

SISTA 

Pyrkiessämme kuuntelemaan kaupunkilaisten mielipiteitä 

olemme havainneet kaupunkilaisten suuren osan tuntevan 

itsensä juurettomiksi. Uskomme tämän johtuvan osittain 

siitä, että kyse on "ensimmäisen polven kaupunkilaisista", 

osittain kaupungin kiflijakaumasta. 

Tutkimuksen avulla voitaisiin kysymykseen saada selvyys 

ja samalla viitteitä siitä, mitä voitaisiin tehdä. 

MUUTTOTAPPION TUTKIMINEN 

Kaupunki ei ole tavoittanut nollakasvutavoitettaan. Kau 

pungin väkiluku laskee. 

Uskomme tämän johtuvan suurelta osin siitä, että kaupunki 

ei pysty tarjoamaan asukkailleen muuta kuin sen, mihin 

naapurikunnatkin pystyvät. Kaupunki ei ole onnistunut luo- 
~ 

maan itselleen selvästi maaseudusta poikkevaa profiilia. 

Tätä koskeva haastattelututkimus voisi selvittää asiaa. 

TOISIAAN TÄYDENTÄVÄT TOIMINNOT 

,. 

Keslusteluissa kauppiaiden, talousmiesten ja eri yhteisö 

jen kanssa on tuotu esille toive näiden tahojen ja hal 

lintokoneiston välisestä vuorov~ikutukseen perustavasta 

yhteistyöstä. Väitämme, että mahdollisimman monen toisiaan. 

täydentävän toiminnot saaminen samalle rajoitetulle alueelle 

(jossa jalan kulkeminen on mielekästä) on rikkaan kau 

punkielämän edellytys. Kun mietitään kaupungin eri lai 

tosten siajintia rakenteessa on välttämätöntä pohtia sitä, 

mitkä toiminnot hyödyttävät toisiaan eniten. 
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4 .1. 4 

4. 1. 5 

KULTUURIPOLIITTINEN SELVITYS 

Uskomme että suurta osaa väestöstä vai;aava juurettomuus 

pohjautuu siihen, että ihmiset on te~mattu juuriltaan, 

itsestään selvästä, perinteisestä, perhekeskeisestä maa 

talousympäristöstään (vrt 4.1.1). Yhteyksistään irtire 

vitty ihminen saa helposti vahingon sekä sielulleen että 

ruumiilleen. 

Uskomme kuitenkin parannuksen ainesten löytyvän nimenomaan 

kaupungista. Kaupungin tulee tarjota kasvupohja uusille 

juurille. Juurtumispohjan tarjoavat esimerkiksi urheilu 

ja kulttuuri, joista kultuuripuoli on pahiten laiminlyöty. 

Tämän vuoksi ehdotamme tutkimuskohteeksi sitä, mitä kau 

punki tekee kultuurin kehittämiseksi. Ehdotamme myös että 

tässä tutkimuksessa vertailukohteeksi otetaan naapurikau 

pungit ja muita Pietarsaaren tapaisia kaupunkeja. Mielen 

kiintoista voisi myös olla verrata kaupungin kultuuripa 

noksia suurempien kaupuhkien tilanteeseen, varsinkin jos 

kaupungin kultuurityön tavoitteena on nostaa paikallista 

tasoa lähemmäs suurkaupunkien tarjontaa. 

Tutkimuksen tulisi käsittää sekä toimintamuodot että niille 

varatut tilat, mutta myös suorat taide-elämään suunnatut pa 

nokset, kuten avustukset ja taideostot. 

Tuloksen esittämismuoto olisi selvä vertailu markkoina/ 

asukas ja tilaneliöinä / asukas. Kielisuhteitten vaikutus 

tulee huomioida, 

RAKENTAMISEN JA RAHOITUKSEN MUODOT 

Kaupungin tulee vastata ihmisten niihin tarpeisiin, jotka 

koskevat suhteita kanssaihmisiin, ynpäristöön ja henki 

siin arvoihin. Kaupungin tulee siksi tarjota tilaa jul 

kiselle elämälle, kohtaamiselle, työlle ja leikille. 

Tässä kaupunki ei ole onnistunut. 

J, 
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Taloudellinen tilanne on tosin vaikea, mutta sen vuoksi 

ei kai kaupungin tule oma~aloitteisesti valita nälkäkuo 

lema ratkaisuksi. Rakennettu ympäristömme rappeutuu: 

hallintorakennukset rapistuvat, julkiset ulkotilat (kadut, 
1 

torit, aukiot, puistot) rähjääntyvät. Rahan sijoittaminen 

sellaiseen, josta voisi tulla samaistumiskohde ympäristönä 

tuntuu etäiseltä haaveelta. 

Meidän mielestämme tulisi kuitenkin sijoittaa juuri tähän. 

i 
Siksi on välttämätöntä etsiä kaikin keinoin uusia toteu- 

tustapoja, kuten uusia rahoitus- ja rakentamismuotoja. 

Hallinnon tulee tosissaan paneutua uusien menetelmien tut 

kimukseen ja kokeiluun, aukoa uusia uria. 

4.2 SUUNNITTELU 

Suunnittelusta on tehtävä kehityksen ohjaamisen väline. ,. 

-. Nyt sovelletulla tavalla ei suunnittelu ole pohjautunut 

tietoiseen politiikkaan. Valmistelu ja päätöksenteko on 

ollut ajattelematonta,*26olosu~teisiin alistu;utta tai yksi 

tyisiin tavoitteisiin pohjautuvaa (merkityksessä "julkista 

elämää riistävä"). 

Suunnittelujärjestelmä sellaisenaan on ollut hajanainen ja 

osaalueisiin suuntautunut. Järjestelmän suhde taloudelli 

siin strategioihin on ollut vajaa. 

Taloudellinen ajattelu on kokonaan pohjautunut perintei 

siin muotoihin ja ajattelutapoihin. 

J, 
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Suunnittelulta on siksi puhti loppunut. 

kunnolla elävöittämään todellisuutta, eikä se ole ollut 

kulttuuri työtä, jonka tehtävänä on ke h irt t ä ä sisistystä 

eteenpäin. 

Suunnittelulle on siksi annettava uusi sisältö, suunta ja 

teho. Sisältönä tulisi olla kaupunkikäsite sellaisena, kuin 

sen esitimme "kaupungin kehittämisen tavoitteet"- jaksossa. 

Suunnittelun suuntana olisi kehittää kaupungille identi 

teetti, eli yksilöllinen hahmo ja olemus. Tähän kuuluvat 
I 

käsitteet kokoontuminen (keskittyminen) ja rajaaminen. 

Teho tarkoittaa sitä, että erityyppiset suunnitelmat koo 

taan toimintaohjelmaksi. 

4. 2. 1 FYYSISEN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU, ALUEET, KADUT, TORIT, 

AUKIOT' PUIST0'11 

Suunnittelun päätehtävänä tulee olla: 

Se ei ole kyennut 

,J 

1. Kaupungin "muurien" luominen, eli kaupungin rajaaminen 

maaseudusta selvästi erottuvaksi, samalla estämällä kau 

pungin ameebamainen leviäminen ~euna, alueillaan. 

2. Keskustan painottaminen ~eudun keskipisteenä, julkisen 

elämän kaikkien muotojen luonnollisena paikkana ja yh 

teiskunnan ervojärjestelmien kannattajana. 

3. Kaupungin mere11isyyden painottaminen kaikin mahdolli 

sin tavoin, liittämällä kaupunki kiinteästi meren yh 

teyteen. 

Tämän seurauksena tulee: 

1. Antaa yleisesti suurempi merkitys julkiselle paikoille. 

Tämä koskee sekä esikaupunkien katuja ja leikkipaikkoja 

että keskustaosien katuja, puistoja ja toreja. 

Painopiste on joka tapauksessa keskustassa, siellä eri 

tyisesti Torin Kanavapuistikon alueella. 

J, 
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Kaupungin merellisyyden painottaminen kaikin mahdolli 

sin tavoi~-, liittämällä kaupunki kiinteästi meren yh 

teyteen. 

, 
Keskustan painottaminen seudun keskipisteenä, julkise~ 

elämän kaikkien muotojen luonnollisena paikkana ja yh 

teiskunnan ervojärjestelmien kannattajana. 

Nyt bvat sisääntuloväylät laiminlyötyjä ja luotaantyön 

täviä, paljastaen samalla valtakoneiston käsityksen kau 

pungin ja ympäristön suhteesta. Se on isännän tervetulo 

toivotus vieraalleen. 

/ 
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Julkisen ja yksityisten välinen ero tulee tehdä selväksi. 

Asuntoalueilla tämä voi tapahtua rajaamalla tontit ka 

duista vaikkapa aidoilla tai muureilla. Tarkoituksena 
.,. 

on tyydyttää ihmisen toisiaan täydentävät yksityisyyden 

ja julkisuuden tarpeet. 

2. Sisääntuloväylät suunnittelaan tehtäväänsä vastaavaksi 

myös muodoltaan: ne johtavat tulijat seudun keskukseen. 

Nyt ovat sisääntuloväylät laiminlyötyjä ja luotaantyön 

täviä, paljastaenkamalla valtakoneiston käsityksen kau 

pungin ja ympäristön suhteesta. Se on isännän tervetulo 

toivotus vieraalleen. 

3. Yhteyksiä kaupungin laitamilta keskustaan tulee vahvis 

taa sekä fyysisesti että psyykkisesti, kevyen liiken 

teen väylät on tehtävä miellyttäviksi kulkea. 

4. Vanhan sataman ja sen keskustayhteyden suunnittelussa 

lähdetäån ''rapakanaalista" pitäen luomaan yhtenäistä 

aluetta jonka peruselementtinä on merellisyys. Tämä 

tema tuodaan myös keskustaan, esimerkiksi suihkukai 

voina ja altaina. 

/ 

4.2.2 KAUPUNKIRAKENTAMISEN SUUNNITTELU 

Suunnitelun tulee KAUPUNKIRAKENTAMISEN TÄHTÄÄVÄÄ ja se 

tulee nähdä rakennussuunnittelun tapaan keikenkattavana 

tehtävänä, ideasuunnittelusta työpiirustuksiin ja kustan 

nuslaskentaan. 

Koko keskusta voi olla tällainen suunnittelukohde. Raken 

nussuunnittelussa sitoo arkkitehti kokonaisuudeksi eri osa 

suunnitelmat, LVI- ja sähkösuunnitelmat, rakennesuunnitel 

mat, sisustuksen. Keskustan kohdalla sovelletaan samaa 

periaatetta. Pääsuunnitelman osina ovat tässä esimerkiksi 

liikennesuunnittelu, kunnallistekniikan suunnittelu, valais 

tussuunnittelu, istutukset, julkitilojen varustus jne .. 

Tavoitteena on hahmottaa kaupunkitilaa, ei pelkästään 

.L 
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osapulmien ratkaisu, putkien rakentaminen tai kadunpät 

kien asfaltointi. 

Kun tehdään taloa, ei tule kuuloonkaan että kaikki .osal 

liset (sähkösuunnittelija, rakennesuctnnittelija jne) saisi~ 

vat mielensä mukaan tehdä mitä tahtovat. Kaupunkitilamme 

rakentamisessa on tilanne valitettavasti tämän tapainen. 

Osat ratkotaan erikse~n. 

Kaupunkirakentamisen tavoite on sovittaa yhteen erilaiset 

osasuunnitelmat pääsuJnnitelmaksi, kustannuksineen kaik 

kineen, ja sitten liittää tämä osaksi talous- ja kunta 

suunnittelua. 

Näin saadaan suunnittelutyö taas kantamaan hedelmää. 

Tämä menettely edellyttää kuitenkin kunnollisia rahal 

lisia tai henkisiä voimavaroja. 

Meidän mielestämme on nämä voimavarat saatava liikkeelle. 

Muu on perinnön laiminlyömistä ja saadun työn väistämistä. 

1 
4.2.3 TALOUSSUUNNITTELU 

Väitämme että yhdyskunnan taloussuunnittelu usein muuttuu 

itsessään päämääräksi, liian suhdanneriippuvaiseksi, jol 

loin se itse toteuttaa omat profetiansa inflaatiosta, työt 

tömyydestä ja taloudellisista näkymistä. 

Jos uskomme ajan ilmiöidän olevan väistämättömiä, tulee 

niistä sitä. Mutta jos toisaalta uskomme, ettemme Hege 

liläisittäin ole vain kohtalomme armoilla, avaa tämä uusia 

mahdollisuuksia. 

Meidän näkemyksemme mukaan tulee taloudellisen suunnittelun 

olla vain väline inhimillisten pyrkimysten ja ihmisarvoisen 

elämän toteutuksessa. Sen tulee oll~ luomisen apuväline. 

Luomisella emme tässä tarkoita pelkkiä utopioita vaan ky 

kyä löytää uusia teitä, tahdon antamaa tukea kun haetaan 

/ 



60 

uusia mahdollisuuksia mahdottoman avaamiseksi. 

4.2.4 KUNTASUUNNITELMA 

Kuntasuunnitelma on lakisääteinen, mikä sinänsä ei ole 

mikään hyve. Kuntasuunnittelulla on sekä hyvät että huo 

not puolensa. 

Tämän päivän kuntasuunnittelulta puuttuu suunta. Tämä 

tiedetään. Mikään ihme se ei ole, sillä ei suunnasta ole 

kovin paljoa keskustdltukaan. 

Yhtä hyvin ei kuitenkaan tajuta sitä, että kuntasuunnitte 

lusta ilman asetettuja-todellisia tavoitteita, jotka läh 

tevät ih~isen tarpeista, on enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Tavoitteilla emme tässä tarkoita vain sanallisia lause 

muotoja, vaan prosessia, jossa kaupungin hallinto ei ole 

tavoite vaan tavoitteen palvelija. Tämä edellyttää kes 

kustelujen kautta tapahtuvaa yhteisymmärrykseen pääsemistä, 

mitä meillä ei ole koskaan ilmennyt, ei ainakaan johdon 

mukaisena menettelytapana. 
,; 

Teot jotka eivät tyydytä jotakin tarvetta, vqivat koitua 

kuolemaksi. Onnettomuustilanteessa, autokolarissa tms. 

ei auta pelkkä suulaus ja hyvä tahto. Tarvitaan tietoa 

ja taitoa, tajua siitä mitä tulee tehdä ja mitä ei saa 

tehdä. Potilaan tarpeet on tiedettävä silloinkin kun hän 

ei niitä itse tajua. 

"Vastuun tahto on teon alku" 

(Dietrich Bonhoeffer) 

Tavoitteiden on oltava samansuuntaiset niiden inhimillis 

ten tarpeiden kanssa joita käsittelimme jaksossa "kaupun 

kikäsite''. Tavoitteettomuus tekee mahdolliseksi yksityi 

sen voitonhankinnan yleisen kustannuksella. Emme tällä 

tarkoita tai edes vihjaa siihen, etteikö yksityinen voitto 

sinänsä olisi sallittua. Se on kuitenkin suhteutettava 
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yhteisen edun alaiseksi. 

Kaupunginhallinnon meneillään oleva koulutusohjelma on 

elintärkeä. Mielestämme tulee siinä aniaa pääpaino aset- 

taa tavoitteiden pohdintaan. Kunnallisen koneiston tulee 
1 

tietysti toimia, mutta perusedellytys on, että sillä on 

määritelty tavoite. 

4.2.5 

Muussa tapauksessa voi kuntasuunnitelma tappaa koko kau 

pungin, lakisääteisesti. 

I 
TOIMINTOJEN SUUNNITTELU 

Toiminnoilla tarkoitetaan tässä kaupunginhallinnon toi 

mintoja, toisin sanoen julkisen elämän toimintaa. Muutok 

sen ja kasvun yhteydessä syntyy uusien tilojen tarve. 

Nyt on kyse siitä, minkälaisia tiloja tarvitaan ja missä. 

Emme puutu kaupungin muihin toimintoihin, niihin jotka 

liittyvät kauppaan ja muihin palveluihin, muuten kuin / 

muistuttamalla siitä että kaupunginhallinnon tulee huo 

mioida nämä tarpeet ja varata niille tilaa kun ne eivät 

ole ilmeisessä ristiriidassa yleisen edun kanssa. Tämä ~ 
merkitsee käytönnössä vaatimusta toimivasta asemakaavoi- 

tuksesta. 

Mielestämme tulee julkista elämää rikastuttavat toiminnat 

sijoittaa julkisille paikoille. 

Camilla Sitten mukaan ovat kaupungin julkiset paikat 

(torit, aukiot, puistot jne.) välttämättömiä julkisen 

elämän jatkuvalle hyvinvoinnille. *27 

TORI 

Tori on Pietarsaaren tärkein alue. Tätä ei käy kiis- 

täminen. Sen pohjana on h~storia, kaupunkirakentaminen 

ja asemakaavoitus läpi kaupungin menneisyyden. 
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Ilmari Heinosen diplomityö, joka on ollut pohjana omilJ2 
arvioillemme ja joka niin on toiminut katalysaattorina, 

painottaa toria kahden toisiaan leikaavan aksclijärjestel 
män l'ikkauspisteenä. 

Tori on Pietarsaaren tärkein alue. Tätll ei käy kiis 

täminen. Sen pohjana on historia, kaupunkirakentaminen 

ja asemakaavoitus läpi kaupungin menneisyyden. 

Tori on peräisin vuodelta 1652. 

./ 
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Tori on peräisin vuodelta 1652. 

Ilmari Heinosen diplomityö, joka on ollut pohjana omille 
,,. 

arvioillemme ja joka niin on toiminut katalysaattorina, 

painottaa toria kahden toisiaan leika~van akselijärjestel 

män leikkauspisteenä. 

Tämän vuoksi herättää levottomuutta nykyinen tilanne, jossa 

kaupungin keskushallinto on siirtynyt Strengbergin kiin 

teistööri ja jossa muuton suunnitellaan jatkuvan. 

! 
Muutolla on sekä hjvät että huonot puolensa. Se voi joh- 

taa koko keskustan rikastuttamiseen, mutta myös siihen, 

että kaupungin tärkein tila, tori, lakkaa toimimasta. Jul 

kinen tila menettää sisältönsä ja kuolee. 

Tämä on nyt tapahtumassa. 

Väitämme siksi, että ne julkiset palvelut joiden suosio 

yleisön parissa on suuri, ja jotka samalla liittyvät tu 

levaisuuteen ja sen uuteen ajan/työn käsitykseen, eivät 

missään tapauksessa kuulu kaupungintalolle, vaan että 

niiden oikea paikka on pääakselien aluella, painopisteenä 

toria ympäröivät korttelit ja tori itse. 

Tätä ei voi liian selvästi sanoa. 

Uutta aikaa ennakoivat toiminnot ovat kytketyt kultuuriin, 

siinä merkityksessä kuin "kulttuurin" käsitettä kuvail 

tiin jaksoissa "painopistealueet" ja "k aupurik l kä.s a te". 

Jälkimmäisestä otamme taas Bengt Lindströmin sanat: 

"Ihmisellä on tarve saada ympäristöstään kultuuriinsa 

kuuluvaa informaatiota. Tietoyhteiskunnassa saa kulttuuri 

aivan toisen merkityksen kuin rationaalisessa tekniikka 

yhteiskunnassa. Viimeksi mainitussa voi kultuuria verrata 

jälkiruokana tarjoiltavaan omenahilloon, kun kultuuri tie 

toyhteiskunnassa on eräs pääruokalajeista." 

Haluamme taas kerran painottaa kultuurin merkitystä 
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tulevassa yhteiskunnassa. Kaikessa on kysymys arvojärjes 

telmästä ja yhteiskunnallisessa tulkinnasta käsitteistä 

UTILITAS, FIRMITAS, VENUSTAS. *28 

Meidän mielestämme tulee kirjasto, taddehallit, konsertti 

salit ja työväenopistojen tilat sekä vastaavat toiminnat 

sijoittaa torin äärelle tai sen lähialeille, joko erilli 

sinä yksikköinä tai osana suurempaa kultturikeskusta. 

KAUPUNGINTALO 
I 

Varsinainen hallitsemiseen tarvittava koneisto (keskus 

hallinto, kouluhallinto, sosiaalihallinto, tekninen hal 

linto jne .. ) voidaan hyvin sijoittaa nykyiseen kaupungin 

taloon. Hallinto hyötyy hyvistä yksikköjen välisistä yh 

teyksistä, mikä on hyväksi myös kaupungille kokonaisuu 

tena. Samalla vapautuu muita tärkeistä keskusta-alueita, 

samalla tulee keskustan pohjoispuolelle riittävän voima 

kas painopiste, joka hyödyttää sekä keskustan pohjoisosan 

kauppaa että Isokadun asemaa. Kauppiaiden mukaan tämä 

voidaan jo havaita. 

Vastaava kehityskulku, joka meillä on edessä, ~apahtui 

Uumajassa. 197O-luvun alussa muutti hallinkoneisto van 

haan varuskuntaan ulkopuolelle. 

Nyt on varsinaiseen keskustaan sijoitettu suuri kulttuuri 

keskus johon on liitetty myös muokatut julkiset tilat. 

Tulos on meidän käsityksemme mukaan ylivoimainen. 

RAATIHUONE 

Tässä yhteydessä ei Raatihuoneen kohtaloa voi sivuuttaa. 

Meidän käsityksemme on, (ja sama tuntuu olevan varin ylei 

nen mielipide) että kaupungin tulisi nopeasti osoittaa 

raatihuoneen nykyisille vuokralaisilie uudet tilat. 

✓ 

Uskomme että Raatihuoneella on torin julkisen elämän 
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Meidän käsityksemme on, (ja sama tuntuu olevan varin yl~~ 

nen mielipide) että kaupungin tulisi nopeasti osoittaa 

raatihuoneen nykyisille vuokralaisille uudet tilat, 

Uskomme että Raatihuoncella on torin julkisen elämän 

säilyttämisessä ratkaiseva osa. Siksi yhdymme mielel 

lämme yleisön kuoroon sen esittäessä Raatihuoneesta 
"laulun ja tanssin taloa", 

; 

~~========== 

/ 
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säilyttämisessä ratkaiseva osa. S1ksi yhdymme mielel 

lämme yleisön kuoroon sen esittäessä Raatihuoneesta 

"laulun ja tanssin taloa". 

Samalla on käsityksemme, että tutkibtaessa taloon par 

haiten sopivia toimintoja tulisi myös valmistautua tut 

kimaan mahdollisuuksia rakentaa tontin itäosalle, eli 

Runebergin puistoon viettävälle osalle. Tämä ajatus si 

sältää melkoisen riskin, ja on samalla osittain empire 

kaavan hengen vastainen. Vastaavia hankkeita on kuiten 

kin muualla toteutettu onnistuneesti. Uskomme siksi että 

elämä on oppia tärkeämpi, eli että tätä ratkaisua tulee 

tutkia. 

Selvityksen tuloksen on ratkaistava se, ryhdytäänkö tä 

hän lisärakentamiseen vai ei. Mitään oraakkeleita ei 

tule kuulla. 

Ehdotamme siksi arkkitehtikilpailun järjestämistä mah 

dollisuuksien ja rajoitusten selvittämiseksi. Tähän 

tulee myös liittää keskustelu nykyisen valtuustosalin 

tulevasta käytöstä. 

Sekä historiallisesti että hierarkian kannalta on val 

tuustosalin oikea paikka torin äärellä, mahdollisesti 

lisärakennuksessa. Eräät puhtaasti käytännölliset sei 

kat puhuvat kuitenkin tätä vastaan. 

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI KESKUSTASSA 

Liikenneongelmien peruspulma on yksityisen ja julkisen 

välinen ristiriita. 

Liikenne ja pysäköinti nähdään yleisesti keskikaupungin 

suurimpana ongelmana, mitä se ehkä onkin. Joka tapauk 

sessa estää nykytilanne elävän kesktistan syntymistä aiem 

min kuvatuin tavoittein. 

/ 

Mitkään vallankumoukselliset toimenpiteet tuskin 
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tulevat kysymykseen, sen estää kauptinkilaisten vanhoil 

linen yleisasenne. Kaupungin kehityksen tulee edetä vai 

heittain. Kasvun tulee myös olla suht~essa kaupungin ta 

loudellisiin edellytyksiin. 

Uskomme pikemminkin pienten askelten politiikkaan. Nämä 

pienetkin askeleet vaativat totuttautumis- ja omaksumis 

vaiheensa. 

Ehdotamme siksi että kaupungin keskustasta laaditaan uusi 

liikennesuunni telma. / Suunnitelman lähtökohtana tulee olla 

jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulma, ja sen tulee myös 

käsittää pysäköintitutkimus. 

Eräs välitön toimenpide olisi pysäköinninvalvonnan järjes 

täminen. Tähän on jo pitkään pyritty teknisen viraston 

taholla, ja myös kauppiasyhdistys on sitä ehdottanut. Toi 

sin sanoen, olisi palkattava 11Lappuliisoja11 eli parkki 

pirkkoja. 
,/ 

Liikennesuunnittelun evästykseksi: 

- alennetut nopeudet koko keskustassa 

- Kanavapuistikosta ensi sijaissa ~ävelykatu 

- yksisuuntaisviidakon selvittäminen? 

- pysäköinti keskitetään sisääntulokohtiin, 

kuten 

- linja-autoaseman tienoo 

- vanha jalkapallokenttä, 

myöhemmässä vaiheessa rakennetaan maanalais 

pysäköintipaikat 

- torin alle 

- "Shellin puistoon" kirkon luona 

Pysäköintiratkaisujen tulee vapauttaa keskustan 

maanpinta tiiviiseen rakentamiseen, jolla saa 

vutetaan riittävä paino ja vetovoima. 

Liikennesuunnittelu alistetaan keskustan yleissuunnitteluun, 

jonka tarkoitus on hahmottaja sitoa yhteen kaupungin tila 

toimivakasi kokonaisuudeksi. 

J, 
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Eräs suuri ongelma tulee tässä olemaan "limittäisyys" 

jota käsittelimme aikaisemmin kaupunkikäsitettä koske 

vassa jaksossa, eli kysymykset jotka li\Lttyvät julkis 

ten ulkotilojen ja rakennusten sisätilojen liittymiseen . 1 

toisiinsa. Tämän ongelmakentän ratkaisuilla on oleel- 

linen osa elävää keskustaa luotaessa. 

MATKAILU 

Tässä kysymyksessä on ~sentemme huojuva, emmekä oikeas 

taan ota kantaa puolesta tai vastaan. 

Yleisenä ajatuksena lähdemme kuitenkin periaatteesta, että 

todellisuuden tason määrittelevät arkipäivän tapahtumat. 

Tästä lähtien on kaupunkia ensi sijaissa kehitettävä sen 

omia asukkaita ja heidän päivittäisiä tarpeitaan varten. 

Vain niin tehdään kunnon kaupunki. 

Tämä tarkoittaa sitä, ettei kotia suunnitella vieraiden ~ 

tarpeiden mukaisesti ja tulijoita miellyttämään, vaan 

isännän omasta persoonallisuudesta lähtien. 

Tämä on voima sinänsä. 

Samalla voi kuitenkin osoittautua vältäämättömäksi käydä 

myös kauppaa itsellään. 

Lefebvren mukaan Venetsia pysyy hengissä vain itseään kau 

pustelemalla. "Venetsiasta on tullut kulutuspaikka ja sa 

malla kulutuksen kohde". Toisin sanoen: Venetsia vetää 

turisteja itsellään tai oikeammin sanottuna menneisyydel 

lään. Samalla kaupunki on valtava taiteen ja kaupan kes 

kus, joka myy itseään henkensä pitimiksi. 

Tämä muistuttaa Jesajan kuvausta Tyyroksen kaupungista, 

jolle hänen mukaansa tulee käymään kuin vanhalle portolle: 

"Ota kantele, kierrä kaupunkia, sinä unhotettu 

portto; soita kauniisti, laula vireästi, että si 

nut muistettaisiin." 
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Maria Scherer kuvaa eräässä kirjassaan Venetsiaa Euroopan 

huorana, joka mereen upotessaan kohottaa helmojaan ja näin 

paljastaa itsensä. 

1 

Loppujen lopuksi on kysymyksessä Dostojevskin ''Rikoksen ja 

rangaistuksen'' Sonjasta, hyvästä ja viattomasta naisesta 

joka myy itsensä perheensä vuoksi ja joka lopulta on ainut 

henkilö, joka vapauttaa Raskolnikovin omasta vankilastaan, 

kyvyttömyydestä rakastaa ja tuskallisesta halusta hallita. 

Eli: 
! 

suhteemme matkailuun on huojuva. 

4.2.6 TIEDOTUKSEN SUUNNITTELU 

Kaupungin pyrkiessä avoimuuteen ja osallistumiseen kasvaa 

tiedon tarve. 

Ollaan kuitenkin kaukana siitä ajasta, jolloin kaupungin 

väestö (-miehet) saattoi kokoontua agoralle pohtimaan yh- ~ 

teisiä asoioita. Ateenassa tämä tapahtui kerran viikossa. 

Meidän yhteiskuntamme on toinen, niin myös sen edellytykset 
~ 

ja mahdollisuudet. 

Kaupunginhallitus kokoontu kerran viikossa suljettujen 

ovien takana käsittelemään asioita, joista monikaan ei 

tunnu olevan kiinnostunut. 

Tiedotus on kuivaa päätösten julkilukua. 

Näkemystasolle tässä tiedotuksessa päästään vain harvoin, 

jos koskaan. 

Ateenassa kehitystä johti demagogi, joka teki sen muo 

dostamalla mielipiteitä, johtamalla (ja harhaanjohta 

malla) kansaa. (Demagogi - kreikan sanoista DEMOS, kansa 

ja AGEIN, johtaa). Mbidän korvissamme sana kalskahtaa 

kielteiseltä. Meille demagogi on henkilö, joka poliitti 

sissa pyrkimyksissään tietoisesti kiihottaa kansaa ja 
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vetoaa ihmisten "alimpiin vaistoihin". Alunperin oli 

demagogi Ateenan demokraattisen puolueen johtaja. 

Sanan nykyinen kielteinen merkitys os;ittaa tiedotuk- 

sen vaarat. Tiedotuksessa on nimit~äin kiusaukseensa, 

kehittää siitä vallan ja vaikuttamisen väline. Toisaal 

ta johtaa julistamisesta pidättyminen ja näkemyksen kiel 

täminen toiseen äärimmäisyyteen: aneemiseen, harmaaseen 

kunnalliseen uutiseen, joka ei annosta ketään. 

Uskomme) että avainsana on "avoimuus". Väärinkäytösten 

ja kielteisten seurausten todennäköisyys vähenee samassa 

tahdissa kuin kaupungin hallinto onnistuu herättämään 

yleisen kiinotuksen yhteisiin asioihin ja niiden merkityk 

seen yksilötasolla. Avoimuus on siksi nähtävä suhteessa 

jaksossa 5 käsiteltävään sisäistämisprosessiin. 

Tältä pohjalta esitämme seuraavaa: Avoimuuden luotta 

muksen kehittyessä tulee myös tiedottamisen kaikilla ta 

soilla lisääntyä. 

Tiedottamisella tarkoitetaan kumpaakin pääryhmää: 

sisäistä että ulkoista. 

SISÄINEN TIEDOTUS 

Tiedotuskanavat ovat: 

sekä 

Sisäisellä tiedotustoiminnalla tarkoitamme sitä tiedo 

tusta joka suuntautuu kaupunginhallinnon taholta asukkai 

siin. Kaup4pginhallinnon sisäistä tiedotusta käsitellään 

jaksossa "kaupunkikäsitteen sisäistäminen". 

1. Paikallislehdistö ja radio 

- kaupunginhallinnon sekä lehdistö/radion välisiä suh 

teita tulee kehittä~ avoimemmiksi. 

J, 



71 

Avoimuudellakin on tietysti rajoituksen~a. Tietyn etäisyy 

den säilyttäminen on objektiivisuuden ja arvioimisen ehto. 

Avoimuus tarkoittaa kuitenkin toisen osapuolen tunnustamista 

tasa-arvoiseksi yhteiskunnan kehittämistyössä. Tiedotusvä- .,. 

lineillä pitää siksi olla täysi oikeus perehtyä kaupungin 

asioihin. 

2. Paikallis-'11V 

-kaupunginhallinnon tulee empimättä käyttää paikallistele 

visiota tiedotus- ja palautevälineenä. 

Käyttöaloja voivat olla mm: 

-suorat lähetykset/valtuustokokouksista 

-poliittiset keskustelut ajankohtaisista aiheista kuten 
11katurallista11 tms. 

-jatkuva tiedottaminen rakennetun ympäristön muutossuun 

nitelmista. Tähän voidaan mainiosti käyttää esimerkiksi 

pienoismallien videokuvausta mutta myös muita havainnol 

listamiskeinoja kuten havainnekuvia, kaavoja jne. 

Tätä voitaisiin soveltaa koko siihen kaupunkirakentamis 

prosessiin johon tämä raportti tähtää, mutta myös pienem 

piin, jatkuviin ympäristönmuutoksiin. 

Paikallistelevision käytöllä voisi olla suuri merkitys sekä 

sisäisen yhteenkuuluvuuden kannalta että kaupungin merkityk 

selle alueensa keskuksena. 

3. Hallinnon tiedotuslehti 

-säännöllisesti ilmestyvä, yleisölle suunnattu INFO-lehti 

jossa käsiteltäisiin yhdyskunnan oloja, valmisteltaisiin 

tulevia muutoksia ja kerrattaisiin tapahtuneita. 

ULKOPUOLINEN TIEDOTUS 

Tällä tarkoitetaan sitä koottua tietoa, jonka kaupunki suun 

taa 11ulkomaailmaan11
, siis sitä tietoa jonka tehtävänä on saada 

kaupunki tunnetuksi omien rajojensa ulkopuolella. 
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Meidän käsityksemme mukaan kaupunki kärsii huonosta itsetun 

nosta. Siksi on otettava todesta kirjelaatikkoon "hyvä kau 

punki paremmaksi" jätetty kehoitus "pää pystyyn ja näyttäkää 

profiilinne". 

1 
On paikallaan saada Pietarsaari jälleen kartalle, käyttämällä 

kaikkia mahdollisia tapoja ja olemassaolevia kanavia (jos jo 

kin kanava puuttuu, on se keksittävä). 

Näitä kanavia ovat mm. valtakunnallinen lehdistö, radio ja te 

levisio, esitteet jne, mutta myös poliittiset lähetystöt, kes- 
/ . 

kustelut valtion laitosten ja virastojen kanssa sekä tapaamiset 

ulkopuolisen rahamaailman sekä yleensä kaupan ja teollisuuden 

kanssa. 

Olemme kaupunginhallinnon kanssa yhtä mieltä ystävyyskaupunki 

toiminnan tärkeydestä ja kehoitamme siksi koko hallitoa suun 

taamaan vastaavan energiamäärän myös välttämättömiin kansalli 

siin yhteyksiin. 

,' 

Tämän ulospäin suuntautuvan tiedottamisen sanomana voisi olla 

kaikki se hyvä mitä Pietarsaari voi tarjota, ennen muuta nyt 

tunnistamattoman ja unohdetun kulttuurielämän alalla. Kulttuu 

rin, jota nyt voidaan verrata kylvämättömään siemeneen, joka 

on saatettava hedelmälliseen ~aahan, kukkimaan suuremmissa ja 

monisävyisemmissä yhteyksissä. 

J, ·-•···-,- -- ·-r·-•,•·--·-~-- ··~· ···-·-···-··· .. ····--- --,-- •.•. ------- 
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5 KAUPUNKIKÄSITTEEN SISÄISTÄMINEN 

asenteiden ja elämänmuotojen muutos 

Lähdemme siitä, että kaupunkielämä Luv u ss a "kaupunkikäsi te" .,. 
kuvatussa muodossa on tänään käytännöllisesti katsoen tunte- 

maton käsite. 

Matti K. Mäkinen sanoo kaupunkikäsitteen olevan t~män päivän 

Suomessa hämärän peitossa. 

Tämä on luonnollista. Kaupungistuminen on ollut liian nopea 

ta, varsinaiset kaupunly:i..perinteet liian heikkoja. Kukaan ei 

ole pysynyt vauhdissa mukana. Ihmiset eivät kertakaikkiaan ole 

ehtineet omaksua uusia elämäntapoja. 

Siksi on tämä omaksumisprosessi käynnistettävä kaikilla rin 

tamilla. On avattava silmät näkemään kaupunki elämän ja yh 

teiselon muotona sekä teoriassa että käytännössä. 

Prosessi voi kattaa kaiken suorista opetus- ja kurssitoimin 

nasta erilaisiin seminaari-, keskustelu- ja yhteistyömuotoihin. ,. 
Siihen tulee kuulua: 

-kaupungin hallinto 

-päiväkodit 

-koulut 

-aikuisopetus 

mutta myös seurakunnallinen toiminta sekä yhdistykset ja muut 

vapaat yhteisöt~ 

Tavoiteena tulee olla kaupunkimaisen elämäntavan sisäistämi 

nen ja siihen osallistuminen. 

J, 
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työ taivaallisena ja helvettillisena: 

l3YRO/tl?llll TTl'?OMO 
'!t1llllW/JlJ!VA Tf!tltlr/1/!!Vli 

Suuri osa virkakunnasta pitää oloaan merkityksettömänä ja 

työtään varjonyrkkeilynä. Tätä tunnetta vahvistaa vall~: 

seva taloudellinen tilanne. 
Vapautukseen kuuluu toivo, tavoitteen osoittaminen ja~~~ 
kiutuneen Jilanteen laukeamisen selvä julistaminen. 

Vapautukseen kuuluu se, että työ saa henkisen sisällön 

(siinä merkityksessä, että se määritellään vastaamaan in 

himillisiä t ar-pe t t a ) ja siihen tulee eloa ja tarkoitus. 

Do3tojevski on luonut virkamiestyypin, loppupalvelleen ~'.~hen 

joka ei voi sulattaa kohtaloaan, joutumista elämään järj~n ja 

vallitsevan ajattelun siteessä: 

"Olin häijy ja ilkeä virkamies. Olin töykeä ,mi:•:?. 

tuotti minulle suuren ilon. Enhän ottanut vas:aaI1 

lahjuksia, joten jollakin tavalla minun tuli r2.:eä". 

Kaupunr;inhallinossa meneillään oleva koulutustoiminta, j o:,ka 
tavoitteita on mm. tavoitteiden määrittely, on siksi elintär- 

keä ja sitä tulee kaikin tavoin tukea. Sitä tulee myös ~nnen 

muuta.laajentaa niin, että se käsittää myös mm. kultuuris~k 

torin sekä aikuisopetuksen, työväenopistot. 

.. 

Tarvitaan ennen muuta voimuutta, joka merkitsee sitä että jo 

kainen virkamies saa oikeudet tyyöhönsä, samalla kun sii~en 

liittyy vastuu ja velvollisuus osallistua yhteisön jäsenenä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamistyöhön. Kysymys on loppu 

jen lopuksi annetun leiviskän hoitamisesta._ 

J, 
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5.1 KAUPUNGIN HALLINTO 

Kaupunginhallinnon päätehtävänä on käsittääksemme koota eri 

hallinByksikköjen näkemykset yhteisen tavoitteen palvelukseen. 

Kaupunginhallituksen ja -johdon todell~ suuri haaste on vapaut 

taa eri hallintoyksiköt niiden itse itselleen määräämistä ra 

joituksista ja omista vankiloistaan, sektorikeskeisestä toimin 

nasta ja reviiriajattelusta. 

Samalla vapaudutaan tarkoituksettomasta jauhamisesta ja oravan 

pyörän pyörityksestä. / 

Dostojevski on luonut virkamiestyypin (Kirjoituksia kellarista), 

virkaheiton miehen, joka ei voi sulattaa kohtaloaan, elämää val 

litsevan ajattelutavan ja järjen kahleissa: 

"Minä olin ilkeä virkamies. Olin karkea ja nautin 

siitä. Minähän en ottanut lahjuksia, joten pitihän 

minun edes jollakin palkita itseäni". 

"Voi jospa vain silkkaa laiskuttani olisin tekemät- 

tä mitään. 

itseäni. 

Jumala kuinka silloin kunnioittaisin 
" Kunnioittaisin juuri siksi, että pystyi- 

sin olemaan edes laiska. Minussa olisi edes yksi 

tavallaan positiviinen ominaisuus, josta minä itse 

kin olisin varma. Kysymys: kuka olet? Vastaus: 

laiskuri. Olisihan äärimmäisen miellyttävää kuulla 

sanottavan itsestään näin. Minut on siis positii 

visesti määritelty, minusta on mitä sanoa. "Lais 

kuri!" - sehän on arvo ja tehtävä, sehän on elämön 

ura! Älkää lyökö leikiksi, niin se on. Olen sil 

loin itseoikeutetusti kaikkein hienoimman kerhon 

jäsen, enkä muuta teekäään kuin kunnioitan itseä 

ni kaiken aikaa." 

J, 
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I 

Kaikki koevat ympäristönsä jollakin tavalla. Se vaikuttaa 

mielialoihimme ja käyttäytymiseemme. Meiltä puuttuu kuH.c;; 

kin tieto siitä miten ja miksi tämä tapahtuu, minkä vuoksi 

meillä ei myöskään ole kykyä itse vaikuttaa asioihin ja oi~oa 
niitä. 

"Silmät avoinna sallimme lasten kulttuurin ja heidän kas~u 

ympäristönsä köyhtyä, samalla kun odotamme heidän omaksuvan 

maailman johon heillä ei ole mitään todellista koskctust2. 

Tällaiseen kokeiluun ei yksikään muu kulttuuri ole ryhty~;t", 

kirjoittavat Per Linge ja Hans-Peter Wille kirjassaan "A~3STE, 
LEK OCI·l INLÄRNING" (työ, leikki ja oppiminen). 

Koulun tehtävänä tulisi olla välittää kasvavalle polvelle 

tämä taito, kaupungissa elämisen taito. 

THERESE 4 
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Suuri osa virkakunnasta pitää oloaan merkityksettömänä ja 

työtään varjonyrkkeilynä. Tätä tunnetta vahvistaa vallit 

seva taloudellinen tilanne. 

Vapautukseen kuuluu toivo, tavoitteen ~soittaminen ja luk 
kiutuneen tilanteen laukeamisen selvä julistaminen. 

Vapautukseen kuuluu se, että työ saa henkisen sisällön 

(siinä merkityksessä, että se määritellään vastaamaan in 

himillisiä tarpeita) ja siihen tulee eloa ja tarkoitus. 

Työ sinänsä ei ole mikään hyvä, teko sellaisenaan voi olla 

arvoton ja jopa vahingollinen. Jokainen lääkäri tietää että 
I 

väärä toimenpide voi vaarantaa potilaan hengen. Siksi on nou- 

datettava periaatetta 11PRIMUM NON NOCERE11
, ennen muuta vält 

tää vahingoittamista. Teot saavat tarkoituksen vain kun toi 

minta vastaa määrätyn tai määrittelemättömän tarpeen vaati 

muksia. 

Tämä johtaa palvelemiseen ja palveluksiin. 

Kaupunginhallinossa meneillään oleva koulutustoiminta, jonka 

tavoitteita on mm. tavoitteiden määrittely, on siksi elintärL 

keä ja sitä tulee kaikin tavoin tukea. Sitä tulee myös ennen 

muuta laajentaa niin, että se käsittää myös mm. kultuurisek 

torin sekä aikuisopetuksen, työväenopistot. 

Tarvitaan ennen muuta avoimuutta, joka merkitsee sitä että jo 

kainen virkamies saa oikeudet työhönsä, samalla kun siihen 

liittyy vastuu ja velvollisuus osallistua yhteisön jäsenenä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamistyöhön. Kysymys on loppu 

jen lopuksi annetun leiviskän hoitamisesta. 
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5.2 PÄIVÄKODIT 

Lapset tulevat osaksi maailmaansa toiminnan kautta, omien 

kokemustensa pohjalta (=matkoja ajassa jf paikassa). 

Lapset tarvitsevat siksi mielekästä letkkiä, oppimista ja 

työtä. Tähän päästään vain antamalla lapsille avoin yhteys 

todellise~n aikuisten kultuuriin. Ennen oli leikki luonnol 

lisella tavalla todellisuuteen suuntaunutta ja valmisti niin 

lapsia edessä olevaan elämään. Maalla lapset leikkivät kar 

janhoitoa käpylehmillä. 

/ 
Entä nyt? Leikki on muuttunut ajanvietoksi, lasten työllistä- 

miseksi. 

"Silmät avoinna sallimme lasten kulttuurin ja heidän kasvu 

ympäristönsä köyhtyä, samalla kun odotamme heidän omaksuvan 

maailman johon heillä ei ole mitään todellista kosketusta. 

Tällaiseen kokeiluun ei yksikään muu kulttuuri ole ryhtynyt", 

kirjoittavat Per Linge ja Hans-Peter Wille kirjassaan "ARBETE, 

LEK OCH INLÄRNING" (työ, leikki ja oppiminen). 
/ 

Siksi on ensiarvoisen tärkeätä saada lapset mukaan niihin 

tavoitteisiin ja siihen todellisuuteen, jota yritämme luon 

nostella. Se sopii sitäpaitsi hyvin yksiin lasten päivähoi- 
" 

dosta annetun lain säädöksiin ( § 2a): 11 
••• Edistäessään lapsen 

kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvas 

tuuseen ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen." 

Samalla on selvää, että tämä työ on pitkä prosessi jota ei 

voida puristaa yhteen vaalikauteen tai edes aina muotoilla 

osaksi teknistä ja taloudellista käsitemaailmaa. 
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5.3 KOULUT 

Koulut suuntautuvat tätä nykyä työelämään. 

Työ on koko elinajastamme noin 8,4%. 

Jäljelle jää 91,6%. 
1 

Se aika tulee meidän käyttää syömiseen, 

nukkumiseen ja - olemassaoloon! 

Emme enää opi elämää varten. Samalla menetämme yhä enemmän 

ihmisyyttämme. 

Tätä ei kaupunginhallinto tietenkään voi suuremmin muuttaa. 

Mielipiteemme on kuitenkin se, että koulujen tulisi yhä suu 

remmassa määrin kiinnittää huomiota kaupunkikulttuurin sivis 

tyksen muoto- ja arvojärjestelmän pääkannatajana, eli käyttää 

kaupunkia oppimateriaalina, havaintoympäristönä, elävässä elä 

mässä. 

Kaikki kokevat ympäristönsä jollakin tavalla. Se vaikuttaa 

mielialoihimme ja käyttäytymiseemme. Meiltä puuttuu kuiten 

kin tieto siitä miten ja miksi tämä tapahtuu, minkä vuoksi 

meillä ei myöskään ole kykyä itse vaikuttaa asioihin ja oikoa 

niitä. 

Koulun tehtävänä tulisi olla välittää kasvavalle polvelle 

tämä taito, kaupungissa elämisen taito. 

5.4 AMMATILLINEN KOULUTUS 

Pietarsaaressa ori kauppaoppilaitos, ammattikoulu, lastentar 

hanopettajaopisto, musiikkikonservatorio ja maatalousoppilai 

tos. 

Näissä oppilaitoksissa tapahtuva koulutus on luonnollisesti 

ammatillisesti suuntautunutta, työelämän opetusta. 
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Niiden toiminta liittyy samalla suoraan iiihen, mihin tällä 

raportilla pyrimme. Tämä koskee ennen muuta lastentarhano 

pettajakoulutusta ja sen suoraa yhteyttä lastenkulttuuriin ja 

sen kautta vaikuttamiseen sekä konservatqriota, jonka opetus 

malliin kuuluvat oppilaskonsertit ja erilaiset esitykset. 

Ehdotamme siksi tutkittavaksi mahdollisuuksia eri tasoilla ja 

eri muodoissa tapahtuvan yhteistyön kehittämiseksi, esimerkiksi 

ottamalla esille lastenkulttuuri tai tarjoamalla tiloja erilai 

sille konserteille. Oppilaskonsertteja voitaisiin pitää erilai 

sissa julkisissa tiloissa: raatihuoneella, kirkoissa ja vapaa 

kirkkojen tiloissa. Ma~nittakoon että sekä Betaniakirkko että 

Helluntaiseurakunnan kirkko sopivat tällaiseen käyttöön. 

Esiintymisiä voitaisiin kuitenkin järjestää myös muissa ti 

loissa, kuten tavarataloissa, kahviloissa ja ravintoloissa. 

Tällaisessa toiminnassa voisivat varmaan omista edellytyksis 

tään lähtien olla mukana myös kauppaoppilaitos ja ammattikou 

lu, ennen muuta palveluhenkisyyden kasvattamisessa. 

5.5 AIKUISKOULUTUS 

Lefebvre sanoo että hyvinsuunniteltu ideologian ja mainoksen 

mielikuvitusmaailma kuten myös "harrastusten" ja typistyneen 

luomisen maailma pimentävät horisontin näkyvistä. 

Ehdotamme siksi että työväenopistojen toiminta jatkuvasti 

suunnataan kaupunkimaisiin toimintamuotoihin niin, että se 

tulee sekä teoriassa että käytännössä osaksi kaupunkiraken 

tamista. 

5.6 SEURAKUNNAT, YHDISTYKSET JA RYHMÄT 

Nämä ovat kaupunkielämän oleellisia osia. Meidän mielestämme 

tulee kaupunginhallinnon yhä laajemmin huomioida ne ja käydä 

niiden kanssa jatkuvaa keskustelua eri tasoilla ja eri tavoin, 

lähtökohtana kaupunkiyhteisön yhteiset ~dut. Kaupunki on nii 

den olemassaolon ehto. Ilman niitä kaupunki köyhtyy. Uskomme 

siksi yhteistyön hyödyttävän erinomaisesti molempia osapuolia. 

J, 
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sekä konservatoriota, jonka ope~us 

malliin kuuluvat oppilaskonsertit ja erilaiset esitykset. 

Lefebvre sanoo että hyvinsuunniteltu ideologian ja mainoksen 

mielikuvitusmaailma kuten myös "harrastusten" ja typistyneen 

luomisen pimentävät horisontin näkyvistä. 

"Kaunis" ei tietenkään tarkoita vain ulkokuorta tai edes sisäistä, 

tavanomaisessa kanssakäymisessä noudatettavaa moraalia, vaan kaik 

kea mikä rikastuttaa ja jalostaa sielua - myös kaikkein huomaamat 

tominta ja kaikkein abstrakteinta. 

Wassily Kandinsky 1910 . 

.L 
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5.6.1 SEURAKUNNAT 

Evenkelis-luterilaisen kirkon seurakuntarajat noudattelivat 

ennen pitäjänrajoja. Kirkko oli yhdyskunnan luonnollinen kes 

kipiste. Se oli "keskellä kylää" ja kuvaisi selvästi yhteis 

kuntansa arvostuksia. 

Kaupungistuminen ja sekularisointi ovat hajoittaneet tämän 

selvän yhteyden. 

Teologian tohtori Miika Ruokasen mukaan ei kirkko ole pysynyt 

mukana yhteiskunnan kehityksessä, vaan on monessa mielessä jää 

nyt talonpoikaisyhteiskuntaan. Ruokanen tarjoaa vaihtoehtoisi- 

na malleina pieniä, itsenäisiä seurakuntia (kaupunginosittain tms.) 

jotka olisivat paremmin sidoksissa uuteen todellisuuteen ja 

voisivat avoimina ja joustavina vastata kaupunkilaisten tarpei 

siin. 

Ingemar Linqvist sivuaa samoja ajatuksia hylätessään nykyisen 

jumalanpalvelustyypin. 

Vapaakirkolliset liikkeet juurtuivat Pohjanmaalle osittain pie- 
J 

tismin myötä, osittain 1800-luvun puolivälin liberaalien vir- 

tausten seurauksena. 

Vapaakirkollisuus nojasi aikanaan vahvaan vapausajatteluun ja 
' 

laukaisi vahvoja yhteiskunnallisia voimia, muun muassa kansan- 

sivistystyössä, maataloudessa ja sosiaalihoidossa mutta myös 

taiteissa. Sven Willner kirjoittaa Pohjanmaan ruotsinkielisten 

kirjailijoiden.antologiassa "Det brukar växa poesi i öster 

botten" seuraavaa: "Uskon ettei ole mitenkään llaettua kytkeä 

yhteen Pohjanmaan voimakasta vapaakirkkolaisuutta ja samoin 

verrattain voimakasta tarvetta kirjoittaa runoa ja proosaa ... 

. . Tässä yhteydessä on merkityksetöntä ..... että myös vapaakirk 

kolaisuuteen kuuluu monia puritaanisia piirteitä ja epäluuloi 

suutta kaikkea "maallista" kohtaan, myös runoutta ja taidetta". 
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Vapaakirkollisuuden laitostuessa on se myös menettänyt yhteis 

kunnallisen uudistusvoimansa. Sana ei enää tule lihaksi. Sa 

nat pysyvät sanoina, henkinen hengellistetään. 

Vaikuttaa siltä, että sekä evenkelis-lutefilaisuus että vapaa 

kirkollisuus ovat kadottaneet tiedon siitä, mitä oikeastaan 
1 

tarkoittaa käsite "olla suola ja valo". Tyydytään vanhoilli- 

suuteen, ei kyetä kuin harvoin valaisemaan yhteiskunnan tilan 

netta eikä kyetä osoittamaan uutta todellisuutta. Erik Gutkind 

sanoo ''hurskauden, kieltäymyksen, hengellisyyden ja syyllisyyden 

tunnon ruuvanneen Jumalan hehkun mukavasti lämpöiseksi nuotioksi". 

I 
Valon heijastuksisakin on, esimerkkinä tämä: 

Tukholman Mariatoria kutsuttiin 60-luvun puolivälissä "Mari 

huanatoriksi''. Torin ympäristö oli slummiutunut, huumeet, al 

koholi, prostituutio ja huume- ja viinantrokaus rehottivat. 

Yhden seurakunnan, "Ebeneserkyrkan", sitkeän työn ansiosta tori 

vapautui rasituksistaan vajaassa vuosikymmenessä. 

Seurakunta oli valinnut avoimen toiminnan naapurustossaan, se~ 

sijaan että olisi vain kauhistellut sitä. Kirkon ovet avattiin, 

ihmisille tarjottiin lämpöä, ruokaa ja juomaa. Kirkko muuttui 

päihdeongelmaisten vieroituskeskukseksi. 

Myöhemmin on toimintaa laajennettu sekä sisällöllisesti että 

"hallinnollisesti". Työtä tehdään nyt yhdessä Maria Magdalena 

seurakunnan ja muiden tukiryhmien kanssa, tavoitteena elävä tori 

jolla kaikki voivat olla yhdessä turvallisesti. Tähän sisälty 

vät mm. erilaiset pelit (kroketti, lentopallo, frisbee) musisoin 

ti ja muu ikäväntorjunta. 

Puistohallinto on juonessa mukana. Poliisi on tyytyväinen. Hen 

gellinen elämä on rikkonut totutut rajansa. 

Meidän käsityksemme kaupungin ja seurakuntien yhteistyöstä pe 

rustuu vastaavaan ajatukseen. 
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:- .. ,_. -·· .. 
'"· r. 

· •1· 'k RuokaRen mul_caan ei kirkko ole pys~nyt Teologian tohtori .11 a - 
monessa 

nyt 

mieless ?- jää- 

/ 

Evcnkelis-luterilaisen kirkon seurakuntarajat noudattcli~at 

ennen pitäjänrajoja. Kirkko oli yhdyskunnan luonnolline~ ~es- 
kipiste. Se oli "keskellä kylää" ja kuvasi selvästi yhtefs- 
kuntansa arvostuksia. 

vapaaci r-k - 
epälu·~loi 

suutta kaikkea "maallista" kohtaan, myös runoutta ja taic~tta". 

~ "Uskon ettei ole mitenkään haettua kyt~eä 

yhteen Pohjanma,n voimakasta vapaakirkkolaisuutta ja samo~n 

verrattain vo{makasti tarvetta kirjoittaa runoa ja proosaa .. · 

J, 
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5. 6. 2. YHDISTYKSET JA MUUT RYHMÄT 

Näihin kuuluvat muiden muassa seuraavat: 

-nuorisojärjestöt, 

-urheiluseurat 

-voimisteluseurat 

-raittiusjärjestöt 

-kuorot 

-taideyhdistykset 

-puutarhayhdistykset 

-teatteriyhdistykset 

mutta myös vapaat musiiikiryhmät, kirjallisuuspiirit jne. 

Yhdessä nämä muodostavat valtavan henkisen voimavaran. Kuten 

kirkot, ovat nämäkin vajonneet sisäänpäinkääntyneisyyteen ja 

elitisoitumiseen. Julkisuudessa ne näkyvät aivan L'i i a'n harvoin. 

Kaupunginhallinnon suuri tehtävä on kaikin tavoin houkutella 

nämä ryhmät kaduille, toreille ja puistoihin, soittamaan, tans 

simaan ja aitoihin leikkeihin, niin etteivät ne koskaan alistu 

"korkeakultuurin" tai tieteen tosikkomaisuuteen. Vrt. 3.3. 

5.7 SEMINAARIT JA KURSSIT 

Syksyllä 1985 pidettiin seminaari "kaupunkikeskusta polttopis- 
~ 

teeessä". Se avasi sekä yleisön että lehdistön silmät ja ylit- 

ti mm. television uutiskynnyk~en. 

Samalla tuli seminaarista tämän työn alkupiste. 

Meidän mielestämme on tärkeätä järjestää vastaavia tapahtumia 

säännöllisin väliajoin. 

Tässä mielessä valmistelee V~asan läänintaidetoimikunta yhdessä 

Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa seminaaria, jonka työni 

menä on "poikkitaiteellinen seminaari" taikka "kaupunki ajan ja 

tilan taideteoksena''. Ajan~ohta on kesä 1987. Mikäli mahdol 

lista, kytketään tapahtuma ARS-JAKOB:iin. 
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• 

On kaupunkimuotoja, jotka meidän nykyistä kaupunkikulttu~~i 

am;~e paren1min vastaavat ih1nisen tarvetta saada ja ylläpi:ää 

mielekäs suhde henkiseen, sosiaaliseen ja aineelliseen t~~el 

lisuutecnsa. 

,. 

Tällaisten muotojen etsiminen merkitsee ennakkoluulotontz 

tulevaisuuden tutkailua, katalysaattorina ihmisen olemus ja 

kölipuuna historia. 
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5.8 YHTEISÖJEN MUODOSTAMINEN 

Osana identiteetin vahvistamispyrkimyksiä, eli yrityksessä 

saada yhteenkuuluvuuden tunne yhteisön ja paikan välille, 
lj: 

yksittäisen kaupunkilaisen ja yksilön paikkasuhde, on yksi- 

löille varattava mahdollisuus yhteisön,jäsenenä vaikuttaa 

omaan ympäristöönsä. Vain niin syntyy kaupunki teoksena. 

Eilaiset yhteisöt, kuten kaupunginosayhdistykset, eturyh 

mät ( esim. "Kanavapuistikkoyhdistys" tms.) ovat tässä pyr 

kimyksessä välttämättömiä. Ne noudattavat sitäpaitsi hyvin 

kunnallisen lainsäädänn9n ajatuksia kaupunginhallinnosta. 

Ehdotamme siksi, että kaupungin hallinto aktiivisesti edes 

auttaisi tällaisten yhteisöjen muodostumisessa. 

5.9 YHTEENVETO 

On kaupunkimuotoja, jotka meidän nykyistä kaupunkikulttuuri 

amme paremmin vastaavat ihmisen tarvetta saada ja ylläpitää 

mielekäs suhde henkiseen, sosiaaliseen ja aineelliseen todel- 

lisuuteensa. ,/ 

Tällaisten muotojen etsiminen merkitsee ennakkoluulotonta 

tulevaisuuden tutkailua, katalysaattorina ihmisen olemus ja 

kölipuuna historia. 

Olemme yrittäneet tässä kuvata tällaisen yhteiselon muodon 

mahdollisuuksia. Sen sisältöä; kohtaamista, työtä ja leik- 

kiä, liikettä ja monimuotoisuutta, tapahtumien ja toiminto 

jen päällekkäisyyttä ja keskitystä. 

Tämä on tietysti mahdoton tehtävä. 

Kaikki on periaatteessa kuitenkin yhtä selkeä kuin astian 

ja sen siällön/sisätilan suhde. Kysymyksessä on BOEUF ala 

BOURGUIGNONNE, muheva lihapata, jonka lukemattomilla aineksilla 
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ei itsessään ole merkitystä, mutta joiden yhteiskeitoksena 

syntyy kulinaarinen makuelämys jo~a jälleen tekee elämän 

syömisen arvoiseksi. 

Olemme näin hakeneet reseptiä. Onnistuminen ei ehkä ole 
1 

täydellistä, mutta siitä olemme vakuuttuneita, että makue- 

lämys tavoittelee jo oikeata. 

/ 

·; 
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III Ehdotus 
välittömiksi 
toimeenpitoiksi 

Kerran löysin metsästä kirveen, maahan lyötynä 

hamaraa myöten. 
Kuin olisi joku halunnut halkaista kahtia koko maapallon 

yhdellä iskulla. 
Tahtoa ei puuttunut, mutta varsi oli katkennut. 

Harry Martisson 

.,, 
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/ 

/ 

J, 
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III EHDOTUKSIA VÄLITTÖMIKSI TOIMENPITEIKSI 

1. "HYVÄ KAUPUNKI PAREMMAKSI" - RAPORTTI 

Olemme todenneet esipuheessa, ettei raporttimme ole eikä 

eds voi olla mikään lopullinen asiakirja. Se ei myöskään 

ol~suunnitelma, joka olisi valmis toteutettavaksi. 

Raportti on sen sijaan yritys käsittää käsittämätön koko- 

' naisuus. Tässä se ori luullaksemme ainoa laatuaan. Siksi 

katsomme tärkeäksi, että kaupunginhallinnolle ja kaupunki 

laiselle annetaan oikeus tulkita omia näkemyksiään tämän 

raportin pohjalta. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää 

- julkistaa raportin 

- jakaa sitä lehdistölle 

varata tarpeeksi suuren määrän 

raportteja kirjastoon 

- hyväksyä raportin pohjaksi sille 

koulutusprosessille, joka hallin 

nossa on meneillään 

_; 

2. KAUPUNKIELÄMÄÄ RIKASTUTTAVAT TAIDE- JA MUUT TAPAHTUMAT 

(AIKAMALLIT) 

Julkisista tiloista on uudelleen tultava kokoontumispaik 

koja. Nykyään pääasiassa kauppa vetää ihmisiä puoleensa. 

Kauppa on tietysti elintärkeä, mutta ei kuitenkaan riittävä. 

Kaupungin tulee sisältää moninaisuutta ja liikettä. Vain 

siten luodaan vetovoimainen keskusta. Kaupunkilaisen tai 

vieraan on ostoksia tehdessään voitava osallistua kaupunki 

elämään sen kaikilla ulottuvuuksilla. 

Sen vuoksi on erityisen tärkeää etsiä täydennystä jo olemassa 

oleville toiminnoille. Haluamme korostaa sanaa 11etsiä11
, 

koska oikeastaan on kysymys eri tasojen kokeiluista, joita 

J, 
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voimme kutsua vaikkapa aikamalleiksi (vrt. II 3.3.). 

Aikamallien tehtävä on valmistella tul@vaisuuden kau 

punkirakenteita antamalla vaihtelevan kokeilevalla tavalla 

meille erilaisia kaupunkielämyksiä, ~oista voi ajan ku 

luessa tulla kaupunkielämän jokapäiväisiä tapahtumia. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää varata merkittävän 

rahasumman vuoden 1987 taide- ja muita tapah 

tumia varten. Hankkeita, joita tulisi tukea, 
I 

ovat 

ARS-JAKOB 

VANHA-SATAMA -tapahtuma 

"KAUPUNKIKULTUURI - KAUPUNKIELÄMÄ", poikki 

taiteellinen tapahtuma Pietarsaaressa kesällä 

1987. 

3. TAIDEOSTOT 

/ 

Keväällä 1985 kaupunginhallitus päätti ryhtyä säännöllises 

ti varaamaan 1 % rakennuskustannuksista julkisten rakennus 

ten somistamiseen. 

Haluamme korostaa yhteiskunnan vastuuta kokonaistaiteen koh 

dalla, ts. sen tyyppisen taiteen, joka ei ensisijassa vaadi 

itsenäisyyttä tai omaa maisemaa, vaan joka voi sulautaua 

suurempaan kokonaisuuteen, esim. rakennus tai tori, joka 

juuri siinä tehtävässään korostaa yhteiskunnan hierarkian 

arvoja. 

Julkisissa tiloissa, aukioilla,kaduilla, toreilla jne. ja 

julkisissa rakennuksissa erilliset yksilöt yhtyvät yhdeksi 

tilayksilöiksi. Yksityinen ihminen saa osan yhteiskun 

nassa. Hänestä tulee pariisilainen, ateenalainen, rooma 

lainen jne. - tulee pietarsaarelainen. 

Julkiset tilat muovaavat meitä. Tuovat meitä yhteen tai 

hajottavat, kultivoivat tai taannuttavat meitä. Yhteis 

kunnan velvollisuus on siis antaa valumuotti, itse tila, 

J, 
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sellainen hahmo, että me muotoudumme oikeaan suuntaan. 

Meidän on siksi Pietarsaaressa kaikin tavoin ja kaikilla 

tasoilla ryhdyttävä luomaan korkealubkkaisia tiloja julkis 

t a : elämää varten. On kysymys eloon jäämisestä. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää seurata aktiivi 

sesti yhden prosentin sääntöä taideostoissa. 

Seuraavat rakennukset ovat ajankohtaisia: 
I 

- Kaupungintalo 50.000 mk 

- Ruusulehdon koulu 

- Länsinummen koulu 

- Tulliterminaali 

70.000 mk 

240.000 mk 

60.000 mk 

==Yht.========================420.000=mk 

4. KAUPUNKITILAKOKEILUT 

"i 

Olemme kokö pohdinnassamme korostaneet muutosten tärkeyttäJ 

Niiden tulee ulottua kaikkiin muotoihin kaupungin kaikilla 

tasoilla - myös kaupungin tiloihin: kaduille, toreille, 

puistoihin, julkisiin rakennuksiin. Korostamme, että muu- 
~ 

tos, lähtö on juuri nyt Pietarsaarelle elinehto. 

Samalla olemme tietoisia siitä, että ihmiset yleensä pel 

käävät lähtöä, pelkäävät jättää ympäristön, johon he jol 

lain tavalla ovat voineet samaistua. Välttämättömien muu 

tosten on tapahduttava omaksumalla, ts. sellaisen prosessin 

kautta, jossa väestö asteittain mukautuu uusiin olosuhtei 

siin tai oikeammin sanottuna itse tahtovat uusia olosuh 

teita. 

Liian nopeat ja suuret muutokset voivat vahingoittaa enem 

män kuin olla hyödyksi. 

Olemme luvussa II 3.2. "Tilamallit" tuoneet esiin joitakin 

omaksumismenetelmiä (suunnitelmat, pienoismallit, taiteel 

liset visualisoinnit) ja olemme korostaneet täydellisen 

avoimuuden ja jatkuvan tiedotuksen tärkeyttä. Haluamme nyt 
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tuoda esiin joitakin, periaatteessa ilmaisia kaupunki 

tilakokeiluja. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää toteuttaa seu- , 
raavat kokeilut, joiden tarkoituksena on 

rakennemuutosten valmistelu. 

1. Kanavapuistikon pohjoisen osan sulkemi 

nen Isokadun ja Choraeuksen-kadun väliltä. 

2. Raatihuoneen käytön lisääminen näyttely 

(ta~de-, asemakaava- yms näyttelyt) kon 

sertti-, kokous- jne. tiloina. 

3. Pyörätiekokeilu Strengberginkadulla ja 

Koulukadulla. 

4. Yleinen lupa harjoittaa kauppaa jalkakäytä 

villä. 

5. Julkisille esityksille (laulu, teatteri, 

tanssi jne.) soveltuvat alueet. 

5. TUTKIMUKSET, TUTKIMUSKOHTEET 
./ 

Jokaisessa yhteiskunnassa esiintyy myyttejä ja yksipuo 

lista ajattelua. Jos sellaista on liian paljon, syntyy 

kaaos, sekasorto. Yksi mahdollisuus saada aikaan järjes 

tys sellaisessa tilanteessa on käyttää hyväkseen erilai 

sia tutkimuksia. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää aloittaa seuraa 

vat tutkimukset: 

1. Sosiologinen tutkimus ensimmäisen polven 

kaupunkilaisista. (Vrt. II 4. 22 ! ) 
2. Negatiivinen muuttoliike. (II 4.12) 

3. Toisiaan täydentävät toiminnat. (II 4.13) 
4. Kulttuuripoliittinen analyysi. (II 4.14) 

5. Rahoitusmuodot. ( II 4. 15) 

6. Tutkimus käyttäytymismalleista keskustassa 

tehtyjen ostosten yhteydessä 

7. Kulttuuripalvelujen kulutustutkimus 

8. Selvitys kaupungin kiinteistöistä ja 

hallinnon tilatarpeesta. 

J, 
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6. SUUNNITELMAT 

Julkiset tilat: kadut, torit, puistot ,:j" a myös "julkiset 

rakennukset" ovat elintärkeitä kaupunkielämälle. Camillo 
1 M 

Sitte korostaa että juuri ne ylläpitävät "julkista elämää11
"
29 

ja sanoo, että ilman niitä se kuolee - kaupunki kuolee. 

Meidän julkiset tilamme ovat rappeutuneet. Samalla on 

julkinen elämä vähentynyt ja yksinkertaistunut. Samalla 

kaupunki on lakannut plemasta kaupunki. 

Yhteydet ovat yksiselitteisiä. On epäolennaista, kuinka 

tämä on voinut taphtua. On tärkeää tunnustaa että se on 

tapahtun~t. Oivallus on muutoksen ensimmäinen vaihe. 

Meidän kaupunkitilamme eivät enää ole houkuttelevia. Emme 

viihdy niissä. Jos me emme viihdy (ja se ilmenee selvim 

min siinä, ettemme käytä tiloja muuhun kuin autojen pai- 

koitukseen ostosten aikana), emme voi myöskään vaatia, / 

että vieraamme viihtyisivät. Tämän säännön vahvistaa yksi 

merkittävä poikkeus, "katuralli". 

~ 
Hallinnon suuri haaste on siksi välittömästi ja voimalla 

puuttua tilanteeseen ja muuttaa sitä. 

Muutoksen on tapahduttava niin nopeasti kuin mahdollista 

ja sen on tapahduttava "kaupungin rakennussuunnittelupro 

sessien" muodossa, eli prosessien, joissa eri luokkien tek 

niset suunnitelmat alistetaan pääsuunnitelmalle, yhtei 

selle tahdolle muodostaa kaupunkitilat ja liittää ne yh 

teen viihtyisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuk 

siksi. Vrt. II 4.2.2! 

Haluamme nostaa esiin kolme hanketta, jotka kaikki ovat 

samalla sopivia vahvistamaan kaupunkikäsitettä (= antaa 

kaupungille sisällön ja muodon) ja korostamaan kaupunkia 

merikaupunkina: KANAVAPUISTIKKO, VANHA SATAMA, FÄBODA. 
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Olisi hyvä, jos kaikki kolme voitaisiin toteuttaa saman 

aikaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ehdotamme seu 

raavaa tärkeysjärjestystä: 

fKANAVAPUISTIKKO 
l. \_VANHA SATAMA 

2. FÄBODA 

6. 1. 1 

Perustelut löytyvät kohdasta II 2. 

/ 
KANAVAPUISTIKKO (Isokadun ja Choraeuksenkadun välinen osuus) 

Tavoitteena tulee olla kaupunkitila, joka on pääasiassa 

tarkoitettu jalankulkuliikenteelle. Tilan tulee olla muo 

doltaan ja sisustukseltaan sellainen, että ihmiset voivat 

ja haluavat olla siellä, haluavat asuttaa paikan. 

Sellaisen tilan toteuttamiskeinoja ovat mm. 

- erilainen "lattiapinnoitus": erikuvioiset 

laatoitukset 

- uudet ja erilaiset istutukset 

jalankulkijalle sopiva valaistus 

- värit 

vesielementit; penkereet, suihkukaivot jne. 

meren "jäänteet" 

- kaupunkitilojen kalustukset, penkit, sälei 

köt jne. 

- taideteokset 

Hanke maksaisi 500 mk:n neliökustannuksin n. 2 miljoonaa 

mk+ vesi- ja viemäriverkoston uusiminen. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää varata vuoden 

1987 talousarvioehdotukseen 150.000 mk 

kaupungin keskeisten osien liikenteen ja 

paikoituksen suunnitteluun ja Kanavapuis 

tikon Isokadun ja Choraeuksenkadun välisen 

osan pääsuunnitteluun työpiirustuksineen ja 

työkuvauksineen 120.000 mk. 

_; 
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KANAVAPUISTIKKO (Isokadun ja Choraeuksenkadun vflinen osuus) 

Tavoitteena tulee olla kaupunkitila, joka on 

tarkoitettu jalankulkuliikenteelle. Tilan 

doltaan ja sisustukseltaan sellainen, että ihmiset voi~at 

ja haluavat olla siellä, 

/ 

tilan toteuttamiskeinoja ovat mm. 

- erilainen "lattiapinnoitus": erikuvioiset 

laatoitukset 

- uudet ja erilaiset istutukset 

- jalankulkijalle sopiva valaistus 

- värit 

- vesielementit, penkereet, suihkukaivot jne. 

meren "jäänteet" 

- kaupunkitilojen kalustukset, penkit, sälei 

köt jne. 

- taideteokset 

J, 
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6. 1. 2 VANHA SATAMA 

Vanha Satama -hanke on kaupungille tärfeä monesta syystä. 

Osittain hanke toteutuessaan vahvistaisi kaupungin merel 

lisyyttä. Osittain se sisältäisi turistihoukuttimen, 

jossa oivallisella tavalla yhdistyisivät pietarsaarelais 

ten omat arkipäivän elämysten tarpeet, eli olisi "Sonja" 

tyyppinen vetonaula. Vrt. II 4.2.5. Matkailu! Vanha 

Satama -hankkeen tavoitteena on alueen monipuolinen käyt 

tö tuottavaan työhön, leikkiin ja juhlaan. Sen sisältö 
I 

on runsaus ja liike. ' 

Vanhan Sataman alue on ulotettava käsittämään koko matka 

keskustaan saakka ja siten yhdistää niin "panimon tontti" 

kuin uusi seurakuntakeskuskin kokonaisuuteen. Vesiaihe, 

"MERI", on tuotava pitkälle kaupungin keskustaa kohti, 

esimerkiksi liikennöitävän "kaupunginsalmen" muodossa, 

jolloin kiinnityslaituri olisi Pinnonäsinkadulla. Merel 

lisyys tulee sitten jäänteinä viedä Kanavapuistikolle. 

Vrt. 6.1.1 Kanavapuistikko! 
,/ 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sen 

raportin toimenpide-ehdotuksineen, jonka 

"Vanhan Sataman suunnittelutyöryhmä" on 

pyytänyt sekä päättää lähettää sen valtuus 

tolle hyväksyttäväksi. 

Kaupunginhallitus päättää lisäksi Vanhan 

Sataman ja Kanavapuistikon välisen alueen 

pääsuunnittelusta ja irrottaa esim. 50.000 mk 

tarkoitusta varten. 

6.2 FÄBODA 

Fäboda on tärkeä kaupunkilaisille ja matkailijoille. Fä 

bodan kautta Pietarsaari on merenratitakaupunki. 

Fäboda on tämän päivän ja tulevaisuuden voimavara. 

Fäbodan voimavaraa ei saa harkitsemattomaksi tuhlata. 
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UT8YGGE 
LAIVAHAAK, 

PlXJRUUKK[ 

i vanha Satama -jran ke on kaupungille tärkeä monesta syys~':',. 

Osittain hanke toteutuessaan vahvistaisi kaupungin merEl 

lisyyttä. Osittain se ~isältäisi turistihoukuttimen, 

jossa oivallisella tavalla yhdistyisivät pietarsaarclais 

tcn omat arkipäivän elämysten tarpeet, 

Fäbotla on tärkeä kaupunkiJ.aisille ja niatkailijoille. ~~- 

bodan kautta Pietarsaari ~n merenrantakaupunki. 

Päboda on tämän päivän ja tulevaisuuden voimavara. 

Viibodan voimavaraa ei saa harkitsemattomaksi tuhlata. 



100 

Fäbodaa on edelleen suunniteltava. Se, mitä tähän saakka 

on tehty, on vain pohjaa varsinaiselle suunnittelulle. Pe 

rinteinen asemakaava ei Fäbodan kohdalla ole mikään ratkaisu. 

Alue on suunniteltava määrätietoisesti, tiettyä näkemystä to 

teuttaen. 

Näkemyksellisyys edellyttää että osoitetaan, mita Fäboda voisi 

olla. Sitä ei kukaan ole vielä jaksanut tehdä. Kaikki ovat 

lähinnä puhuneet siitä, mitä Fäbodasta ei saa tehdä. 

I 
Näkemykset välitetään sitten avoimesti, jakson II 4.2.6 mu- 

kaan. Tähän vaaditaan kunnollista havainnollistamista ja se 

lostusta, jotka antavat Pietarsaaren asukkaille kuvan tavoit 

teesta ja luovat halun toteuttaa tämä uusi yhteinen tavoite ja 

sen todellisuus. 

Siksi on tärkeätä antaa kaupunkilaisille oikeus ja velvolli 

suus osallistua itse tähän prosessiin, ratkaista se mitä hetken 

toive merkitsee tulevaisuudelle, elämälle. 

Määrätietoisuus merkitsee sitä, että hankkeesta tulee todelli- -, 
suushakuinen kaupunkirakennushanke. Kaupunkirakentamisen ta- 

voite on suunnitelmatasolla ja toteutuksessa yhdistä~ sovittua 

tavoietta varten eri osasuunnitelmat pääsuunnitelmaksi, joka 

kustannusarvioineen on osa myö~ talous- ja kuntasuunnitelmaa. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää uudelleen 

Fäb6dan suunnittelun. 

Suunnittelun perustana on valtuuston 23.9.85 
tekemä päätös ja sen jälkeen esitetyt uudet 

"kylpyläajatukset". 

Suunnitteluun varataan esimerkiksi 100.000:- 

/ 
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7. ARKKITEHTIKILPAILU 

Raatihuone ja sen lisärakennus. Vrt. 4.2.5., Raatihuone! 

Olemme korostaneet, että raatihuone on kaupungin ehkä tär- 
~= 

kein rakennus. Olemme todennet, että sen nykyinen sisältö 

tekee tyhjäksi sen merkityksen hierarkiassa. Raatihuoneen 

sisältö on tyhjennetty. Raatihuone ei enää ole kaupunki 

laisten. 

Raatihuoneesta on siksi tultava uuden ajattelun kohde. 

Järjestämällä arkkite~tikilpailu, jonka tarkoituksena on 

selvittää mahdollisuudet esim. kirjastoon ja kaupunginval 

tuuston istuntosaliin, suunnataan katseet ja toiveet uudel 

leen taloa kohti. 

Arkkitehtikilpailu ei sisällä mitään riskejä. Se on vain 

tunnustelua tulevaisuuteen. Annetaan mahdollisuus kokeilla, 

onnistuuko yritys vai ei. 

Arkkitehtikilpailulla on kuitenkin kokoava merkitys ja 

mainosarvoa. Pietarsaaren kaupunki ratkaisee hankalan 

kaupunkirakennusongelman rohkealla tavalla. Hanke on sitä 

luokkaa, että se herättää välittömästi keskust~lua aina 

valtakunnallisella tasolla saakka. Pietarsaarelaiset saa 

vat mahdollisuuden katsella itseään toisin silmin. Se 

kohottaa itsetuntoa: 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valmistella Raati 

huoneen lisärakennusta koskevan arkkitehti 

kilpailun siten, että kilpailuun tarvittavat 

varat voidaan varata vuoden 1988 talousar 

vioon. 
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8 OPINTOMATKAT 

Olemme maininneet kokeet ja mallit soveliatksi tulevaisuuden 

tutkailussa. Eräs keino on myös opintomatkailu. 

Matkat muiden todellisuuteen hedelmöittävät omaamme. "Wer 

eine Reise tut hat etwas zu erzählen''. Matkoilla tulee 

tietysti olla sekä määränpää että tarkoitus. Tiedon haku 

ilman tavoitetta on hullun pakoa, joka johta vain turmeluk 

seen. 
/ 

Jotkut kaupungit ovat määrätietoisella politiikalla onnis 

tuneet muuttamaan tilanteensa mahdottomasta mahdolliseksi, 

toivottomuudesta toivoksi, helvetistä jos ei nyt paratiisiin, 

niin ainakin siihen suuntaan, tavalliseen, merkityksekkääseen 

elämään. 

On myös kaupunkeja (lähinnä keski- ja eteläeuroopassa) jois 

sa keskiaikaisen kaupungit hyvät puolet ovat säilyneet ja 

kehittyvät edelleen kulttuurin periytyessä polvelta toi 

selle. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää raportin aatemaail 

maan syvällisesti perehdyttyänsä 

1. Tehdä opintomatkat 

-Holsterbron kaupunkiin Tanskassa 

-johonkin kaupunkiin Keski- tai Eteläeuroo- 

passa. 

2. Velvoittaa matkaan osallistuvia laatimaan 

matkasta matkaraportit. 

/ 
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9. AURINKOMERKIT JA TUNNUKSET 

Kaupungin itsetuntoa väitetään huonoksi. Pari kirjelaatik 

koehdotusta lähtee siitä, että levitettäi~~in Pietarsaari-ai 

heisia merkkejä (rintamerkkejä ja +n app e.j a, tarroja ... ) . 

Ajatus voi vaikuttaa alkeelliselta. Uskomme kuityenkin et 

tä nämäkin keinot oikein käytettynä ja osana laajempaa toi 

mintaohjelmaa voivat edesauttaa kaupunkilaisten yhteenkuulu 

vuuden tunnetta ja vahvistaa kaupunkilaisten minäkuvaa yh- 

teisön jäsenenä. i 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus asettaa työryhmän jonka 

tehtäväksi annetaan suunnitella Pietarsaa 

rim~rkkejä sekä kehittää näiden levittä 

mismalleja. 

J, 
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10. KALJAASI JACOBSTADS WAPEN 

Valmistelut 

Kaljaasin "Jacobstads Wapen" rakentamineh on tärkeä osa 

vanhan sataman kehittämisohjelmaa. 

Ajatus on jo herättänyt laajaa kiinnostusta. Se on ilmei 

sesti täysin toteutettavissa, rohkeudestaan huolimatta (tai 

ehkä juuri sen vuoksi}. 
/ 

Valmisteluja on jo tehty 3 metriä pitkä pienoismalli). 

Meidän mielestämme on tärkeätä jatkaa maaperän muokkausta 

ajatukselle sekä kaupungissa että laajemmalti. Osana tätä 

pyrkimystä voitaisiin painattaa postikortteja, erikoiskir 

jakuoria ja -paperia, julisteita, mutta myös ns, videokort 

teja joita sekä myytäisiin että näytettäisiin hotellien 

sisäisissä TV-verkoissa. ,. 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus asettaa työryhmän, jonka 

tehtävänä on laatia ohjelma "Jacobstads 

Wapen"-kaljaasin tunnetuksi tekemiselle. 

J, 
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