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Syftet med Trafik-och miljöplanen är att gradvist förvandla 
ledningsnätens, gatunätens och normuppfyllandets 
stadsbyggnadskonst - där vetenskapen och den 
vetenskapliga noggrannheten utgör förevändningar – till ett 
skönt stadsbygge i vilka det förflutna, det närvarande och det 
möjliga inte kan åtskiljas, ett stadsbygge där tiden, det som vi 
vanligen kallar tid, upphävs. Samtidigheten blir i stunder som 
ges oss, närvarande och det tillkommande anas och 
uppenbaras.

Trafik&Miljöplanen avser att restaurera flanörens möjlighet att 
besöka sina rastplatser och tankställen: caféerna, krogarna, 
restaurangerna; biblioteket, konsertsalarna, konstsalarna och 
stillhetens rum, helgedomarna. Syftet är att utveckla staden 
till ett färg- och formskiftande kosmos, ett instrument för 
dygnets och årets tider att spela på; att förvandla de befintliga 
stadsrummen, till förnämliga (kvalificerade) platser, till platser 
för samtidighet, möte, verk och lek, till platser för älskande 
och vänner.  DETTA ÄR ANGELÄGET



”Att kunna bli historia, få historia, är förgänglighetens och timlighetens betydelse”
Sören Kierkegaard



STADSCENTRUM

STADSKÄRNAN

TORGMILJÖN









Hotell Fontell bränns 1984 efter det att huset rivits 1983 

Rivningen och bränderna  i Jakobstad aktualiserade 
stadslivet s skörhet. Detta ledde till att 
• seminarier  anordnades
• processen ”En bra stad bättre” inleddes



En bra stad bättre
År 1983 revs det s.k. fontellska huset invid Kanalesplanaden. 
Efter detta brann huset upp under oklara omständigheter. 1985 
brändes Pedersöre sockenkyrka och ett försök att bränna 
Jakobstads träkyrka gjordes.

Detta ledde till att stadsstyrelsen den 29 september 1985 beslöt ”-
tillsätta en arbetsgrupp bland tjänstemännen med uppgift att 
beskriva stadens plan- och byggnadsstrukturer och sammanföra 
dem med boende-,arbets-, trafik-, service- och fritidsstrukturerna, 
samt genom analys av iakttagna konflikter i dessa försöka 
utveckla (alternativa) modeller i syfte att 

• Formulera en samlad kommunal 
strategi dels för ett mellanlångt och dels 
för ett långt perspektiv
• Inventera de resurser som skall 
aktiveras för att staden mångsidigt skall 
säkerställa och öka 
kommunmedlemmarnas     trygghet och 
trivsel både fysiskt och psykiskt, 
individuellt och kollektivt, samt
• Framlägga idéer för stadens agerande 
som sin regions centralort
• Ålägga arbetsgruppen att i tillräckligt 
stor omfattning och på olika sätt 
kommunicera med stadens invånare  
och olika intressegrupperingar ”.



EN BRA STAD BÄTTRE



SAFA-priset 1987 ”En bra stad bättre”



1974 blev jag stadsplanearkitekt i min hemstad Jakobstad. 

I Jakobstad föddes jag1943, växte upp, gick i Tomtebo barnträdgård, Lagmans folkskola 
och blev 1963 student från Samskolan.

1965 inledde jag arkitekturstudier vid ETH, Eidgenössische Technische Hochschule i 
Zuerich, Schweiz. ETH är en av de främsta skolorna som utbildar arkitekter Just nu är den 
rankad som fjärde i världen.

Man studerar inte arkitektur; man utbildas, eller tydligare: man tränas att bli arkitekt. 1970 
fick jag mitt diplom.

Efter fyra år i exil kallades jag 1974 till tjänsten som stadsplanearkitekt i hemstaden. 
Jag hade fått en mångskiktad och diger undervisning i Zuerich, men om stadsplanering 
eller rättare sagt: om substansen och teknikerna i stadsplaneringen visste jag ingenting; 
frågorna kring ”staden” och den urbana verkligheten var för mig nästan fullständigt okända 

Otaliga kurser på Stadsförbundet gav ingen hjälp

Camillo Sittes bok “The Art of Building Cities: City Building According to Its Artistic 
Fundamentals”, förkastade jag
Så småningom anlände bistånd i form av böcker som jag inte sökt eftersom jag inte kände 
till dem; de kom emot mig.



Man studerar inte arkitektur; man 
utbildas, eller tydligare: man 
tränas att genom ansträngd 
handling bli arkitekt. 

1970 fick jag mitt diplom
1974 kallades jag till stadsplanearkitekt i Jakobstad
Om stadsplanering visste jag ingenting



Jahrhunderthalle in Breslau (Hala Stulecia) Wroclaw, Polen. Max Berg 1911-1913 , Världsarv 2006



Jahrhunderthalle in Breslau (Hala Stulecia) Wroclaw_ Omsättning (Roger Wingren 1968)



ETH 1969
KUNSTHAUS Z



PIET MONDRIAN 1872- 1944
Komposition mit rot, blau und gelb. 1930, 45x45 cm
Kunsthaus Zuerich,  Geschenk Alfred Roth 1987



Henri Lefebvre ”Staden som rättighet”... hemlöshet i staden.
Jaques Ellul: ”The Meaning of the City”…. från Kains stad till Yahweh-Schammah
Pierre Teilhard de Chardin: ”Fenomenet människan”
David Bohm ”The implicate order” (Den invikta ordningen)
Martin Buber: ”Jag och Du”, ”Pfade in Utopia”
BIBELN

Och senare:
Marshall Berman: ”Allt som är fast förflyktigas” (All that i solid melts into the air)
Jane Jakobs: ”The Death and Life of Great Amerikan Cities”... det kvinnliga
perspektivet!

Därutöver romaner som beskrev stadslivet...  explicit händelser på gatan.... även 
hemlösheten (Unheimlichkeit: en obestämbar och obehaglig känsla av ångest i en 
värld i ständig förvandling)

Dostojevskij
”Brott och straff”
”Anteckningar från källarhålet” (Moderna primalscener, vardagliga möten på gatan)
”Arma människor”

Gogol: novellen Nevskij Prospekt...

James Joyce
”Ulysses”
Stephan Dedalus inre monolog (stream of consciousness), den 16 juni 1904 under en 
odyssè längs gatorna i Dublin



ORDSPRÅKSBOKEN 1-20,21
”Den höga visheten klagar högt i gränden
Över platserna låter hon sin stämma hängivet ljuda
Högt över de larmande gatorna ropar hon
I stadens portar talar hon ut”

Gogol: NEVSKIJ PROSPREKT
”Nevskij prospekt ljuger alltid och allra mest när natten 
sänker sig över den som ett tätt moln och låter de vita och 
ljusgula husväggarna framträda, när hela staden är full av 
ljus och larm, när myriader av ekipagen rullar över broarna, 
medan förridarna skrikande jagar förbi på sina hästar och 
själva Satan tänder lyktorna, endast för att låta allt framstå i 
ett overkligt ljus”.

Leonard Cohen: DEMOCRACY
“It's coming through a hole in the air
From those nights in Tiananmen Square
It's coming from the feel
That this ain't exactly real
Or it's real, but it ain't exactly there
It's coming from the sorrow in the street
The holy places where the races meet”



TRAFIK- OCH MILJÖPLAN 2019
SIGNIFIKANS (MEANING) MERKITYS, MERKITTÄVYYS (David Bohm)

ENERGI MATERIA

MENING

GEMENSKAP, ANSVAR, KREATIVITET, LIDANDE (Viktor Frankl)
Det sociala kapitalet” (Markku T Hyyppä) Förtroende befrämjar välbefinnande och ett långt liv



TRAFIK- OCH MILJÖPLAN 2019

KAPELLMÄSTARE ( PRIMUS INTER PARES)

FÖRÄNDRINGAR I TIDRUMMET 
(VÄRLDEN, GLOBALISERINGEN
REGIONEN,STADEN)

• handel (näthandeln etc)
• trafik 
• Samhällsstrukturer (Stat-Kommun)
• ”Det sociala kapitalet”
•Arbetsmarknaden
• Invandringen/utvandringen
• Språken

Essäer

INSIKTER OCH
MÖJLIGHETER  I JAKOBSTAD 
” Varifrån kommer du?.... Var är 
du?... Vart är du på väg?
Signifikans... Relevans  
Hemlöshet (Unheimlichkeit) o 
främlingsskap i tiden (Kain) 
Maktlöshet 
...Meningsfullhet, Merkittävyys, 
tärkeys

Essäer

JAKOBSTAD I VARDANDE
”Här är jag.... Jag är redo” JAKOBSTADSBON I VARDANDE

FÖRLOSSNING (förlösning av möjligheterna i Jakobstad)

Jakob Böhme: Kreativ kamp – Kärlekslek
viilja –motvilja- ångest, ”irrfärd och virrvarr”,” svart eld”, 

konfrontation 
LJUS

Rörelse, vardande .... Gestalt, Väsen
Man beställer en planering

MAN FÅR DET MAN BESTÄLLT!

STADSFULLMÄKTIGE (Generalplanen, strategiplanen, bostadspolitiska programmet)
STADSSTYRELSE  

TEKNISKA NÄMNDEN  
STYRGRUPP



Kapellmästare

Insikter och 
möjligheter
I Jakobstad

Uppenbarelse av trender 
i tidrummet världen

Förlösningen av möjligheterna i Jakobstad

Jakobstad i vardande Jakobstadsbon i 
vardande





GRUNDEN FÖR ARBETET
GENERALPLANEN

Generalplanen för staden Jakobstad
Generalplanen 1997 söker medel och metoder i syfte att förlösa staden och stadslivet
genom just stadsbygget (planer, gator, torg, parker, byggnader) och 

meningsfulla förändringar i detta bygge.
I generalplanens (1997) slutord 1997 sägs:
Det finns ingen andlig utveckling som inte är beroende av 
materiella förutsättningar. Stadsliv kräver stadsbyggande. Ett 
högre stadsliv är beroende av ett förfinat (komplexifierat) 
stadsbygge”



GENERALPLANENS BESTÄMMELSER (UTDRAG)

VI, TILL STADSFULLMÄKTIGE I JAKOBSTAD VALDA FÖRETRÄDARE FÖR FOLKET I 
STADEN, HAR IDAG I LAGA ORDNING OMFATTAT DENNA GENERALPLAN FÖR VÅR 
STAD.
VI STÅR ENIGA KRING DENNA IDE`- OCH UTVECKLINGSPLAN SOM BYGGTS UPP
INOM DE RAMAR RIKETS LAGAR OCH VÅR STADS REGLEMENTEN ANGER.
VI GRUNDAR VÅR ENIGHET OM DENNA PLAN PÅ, ATT DEN I TALRIKA DETALJER, 
MEN FRÄMST I DE INLAGDA PRINCIPERNA BEAKTAR DE FÖR 
KOMMUNALPOLITIKEN STIMULERANDE IDE`VÄRDEN, SOM INSAMLADES UNDER 
ARBETET INOM PROJEKTET "En bra stad bättre" SOM FÄRDIGSTÄLLDES 1987.
DET ÄR VÅR ALLVARLIGA AVSIKT, ATT I KOMMANDE PLANERING OCH 
BYGGANDE I NÄRA SAMVERKAN MED STADSBORNA OCH I ÖPPEN 
KOMMUNIKATION MED NÄROMRÅDETS FÖRVALTARE, FÖLJA DE RIKTLINJER 
SOM GENERALPLANEN FASTSLÅR.



Kondensering  
Koncentrering
Sammanstrålning

Jakobstads ”JAG” 
är ingen 
abstraktion som
kunde ha 
utvecklats 
varsomhelst och 
därför ingenstans

Jakobstad är 
inte i tiden, inte 
heller i rummet.
Tiden och 
rummet är i 
Jakobstad 



MÅLET:
EN RIKT SAMMANSATT STADSMILJÖ MED
KVALIFICERADE PLATSER FÖR MÖTE ,VERK 
OCH LEK, DÄR MÖTET
INTE  UTESLUTANDE ÄR BEROENDE AV 
VARAN, KOMMERSEN OCH PROFITEN



FÖRSTA PRINCIPEN :
Vi stadsbor i Jakobstad vill verka för att staden skall vara centrum för en livskraftig region. Vi tror
på ett starkt Jakobstad i regionen och en livskraftig region där staden är en engagerad medlem. 
Staden som ett verk i historien har uppstått och utvecklats i växelverkan mellan stadsborna 
och landsbygdens befolkning i ömsesidig respekt. Detta verk vill vi fortsätta i en 
personlighetsdanande stadsgemenskap och i en fördjupad växelverkan med närområdet.
Med gemensamma krafter vill vi förbättra livsvillkoren för alla. Detta sker i en process där vi ger
rättvisa åt tidigare generationers arbete, där vi insiktsfullt och känsligt samarbetar med jorden själv 
och där vi i allt som vi gör stärker regionen, helar stadsbygden och främjar ett vitalt stadsliv

ANDRA PRINCIPEN :
Vi vill planera de olika delarna i stadsbygget så att de främjar den enskildes säkerhet, 
trygghet, välbefinnande och trivsel, samtidigt som vi vill fästa särskild vikt vid att skapa rum 
och rumssekvenser som stimulerar det mellanmänskliga. Vi vill arrangera delarna i bestämda 
relationer till varandra och utifrån stadskärnan foga dem samman till ett meningsfullt mönster med 
hjälp av gator,vägar, torg, byggnader och andra anläggningar samt våra minnesmärken.

TREDJE PRINCIPEN :
Vi vill att stadskärnan med sitt kollektiva minne och sin stimulans för social interaktion, skall 
vara grund för vår individuella, gemensamma, kulturella och ekonomiska utveckling.
Genom stadskärnan vill vi stärka regionen och hela stadsbygden så, att de olika delarna får 
sammanhang som upplevs som meningsfulla. Vi vill aktivt och målmedvetet bygga vidare enligt 
denna övertygelse.
Det är så vi blir jakobstadsbor, delaktiga i den gemenskap vår stad ger oss.



C
anger ETT OMRÅDE FÖR STADSKÄRNAN 
Vi vill att stadskärnan skall hållas levande och bebos och vi vill utveckla den så, att 
den är öppen med tid och rum för social interaktion, tillfällen och platser för möte, 
verk och lek, dvs. för gemenskap, arbete och fritid.
Vi vill betona stadskärnans egenart och vi vill öppna och fördjupa området som 
mötesplats genom att utveckla det till en samlad, tät och rikt sammansatt livsmiljö, som 
främjar ett brett och mångfaldigt socialt umgängesmönster, ett aktiv kulturliv och en socio-
ekonomisk balans.

Vi vill förstärka områdets tillgänglighet, samt försköna och utveckla gatorna, torgen 
och parkerna så, att dessa stadsrum och de verksamheter som finns i dem 
samverkar med rums- och tidsanvändningen i kvarteren.
Vi vill särskilt stimulera stadslivet i dess livsrytmer och tidsanvändningar, som möjliggör 
det hela och fulla bruket av mötes- och utbytesplatserna.

anger ETT VÄRDEFULLT STADSOMRÅDE (schraffrerat)
Vi vill upprätthålla en levande miljö förenlig med områdets egen särart. I våra strävanden 
att utveckla och förfina stadsbygget vill vi utgå från den föreliggande verkligheten. När vi 
förändrar och förvandlar byggnader, gator, torg och parker vill vi göra detta i respekt 
och vördnad för deras unika egenskaper och för deras förmåga att ge näring åt 
moderna värden, värderingar och upplevelser.



IDEOLOGIN I GENERALPLANEN
STADENS FORM (LEFEBVRE):

SAMTIDIGHET
MÖTE
SAMLING





STADSBYGGANDET FRIGÖR KREATIVITET

Ett komplext stadsbygge är ett resultat av en 
komplex (motsättningsfull) stadsgemenskap. Ett 
sådant stadsbygge skapar alltid nya betydelser. 

Liksom den mänskliga hjärnans sammansatthet 
är en förutsättning för medvetandet hos 
människan, är ett sammansatt stadsbygge 
förutsättning för kreativ energi i 
stadsgemenskapen. Stadsbygget skapar nya 
meningar; nya meningar alstrar energi och ur 
energin föds återigen nya byggnadsverk som 
skapar nya betydelser, som skapar ny energi.

Förutsättningarna för att ett sjudande, kreativt 
stadsliv skall kunna uppstå, finns beskrivna i 
generalplanen och kondenserade i den urbana 
formen: SAMTIDIGHET, MÖTE, SAMLING, ett 
kraftdiagram som styr stadsutvecklingen mot täta, 
laddade, komplexa och sköna stadsrum. 

Stadens livskraft är väsentligt förbunden med 
stadsbygget. Stadsliv kräver stadsbyggande. Ett 
högre stadsliv är beroende av ett förfinat 
stadsbygge. Identiteten är starkt förknippad med 
byggnadsarvet.
Stadsförvaltningens uppgift är att låta Jakobstad bli 
det som det bästa inom henne förutbestämt henne 
att bli, en stad som vi ännu inte sett, men som 
stegvis växer fram ur nuet. Den skall inte likna New 
York, Paris eller Venedig. 
Den skall likna oss.

Komplexitet och medvetande (Pierre Teilhard de Chardin)

Stadens form (formerande princip) enligt Henri Lefebvre



Det är en mental och social  form... Samtidighetens (tidernas samtidighet, 
rummens samtidighet: TRANSPARENS i tidrummet), samlingens, 
församlandets, mötenas form
Det är en kvalitet som uppstått ur kvantiteter (rum, tid, byggnader, produkter)

Jakobstads  centrum och stadskärna med monument och byggnader från 
fyra sekler spelar en stor roll för vitalisering av staden. Dessa stadsrum är 
lämpliga för fester, parader, promenader, nöjen, förströelse. Stadskärnan blir 
alltså en konsumtionsvara av hög kvalitet för  turister, folk som kommer in 
från utkanterna, förortsbor. Den överlever tack vare denna dubbelroll: en 
plats för konsumtion och konsumtion av platsen



FORM 
INNEHÅLL
SUBSTANS



OM ATT FÖRVANDLA VATTEN TILL VIN













VERKTYGEN



Giambattista Nolli (1701 – 1756



1989

OMSÄTTNING AV GIAMBATISTA NOLLI





BYGGNADSORDNINGEN



2.1 SPECIALBESTÄMMELSER GÄLLANDE CENTRUM

Med centrum avses det i kartbilaga nr 1 antecknade området.

Målsättningen med varje byggnadsåtgärd bör vara att förbättra, förstärka och berika centrum.

Samtliga byggnader bör till sin arkitektur, konstruktion och med tanke på bygg- nadsmaterialet
byggas och formas så, att konstruktionsmässiga, funktionella och vackra helheter skapas i
stadsrummet.

Vid planeringen av en byggnad bör beaktas, att byggnaden bör generera och utforma åtminstone en 
större och mer betydelsefull helhet än själva byggnaden och stöda denna helhet.

Vid planeringen av byggnaden bör ingångspartierna, den huvudsakliga indel- ningen i
verksamhetsområden, interna passager samt tillgången till dagsljus ordnas och formas sålunda, att
samtliga hör ihop med stadsrummet och kring-liggande byggnaders och kvarters interna rum.

Byggnadens bottenvåning bör vara högre än övriga våningar och bör betonas med formgivning, 
byggnadsmaterial, konstnärliga utsmyckningar eller planter- ingar.

Byggnadens bottenvåning bör i huvudsak reserveras för butiker, restauranger och caféer samt för
annan privat eller offentlig verksamhet, som betjänas av direkt kontakt med stadsrummet, och som
samtidigt berikar detta.

En byggnad som inrymmer bostäder bor formas så, att det bildas inhägnade gårdsplaner med 
planteringar eller andra för utevistelse lämpade platser.

Byggnadernas fasadmaterial bör i huvudsak bestå av natursten, eller omsättnng av natursten såsom
målade betong- eller rappade ytor., eller tegel.





BYGGNADSORDNINGEN FÖR STADEN JAKOBSTAD

1. ALLMÄNNA OMRÅDEN INOM DETALJPLANEOMRÅDEN / DET OFFENTLIGA 
STADSRUMMET

Med offentligt stadsrum avses utrymme, som i detaljplanen definierats som gatu-, 
gatuskvärs-, torg-, park-, rekreations- eller trafikområde eller som utanför
detaljplaneområdet används för dylika ändamål.

För gator, torg och andra motsvarande trafikområden avsedda beläggningsma- terial
och övriga konstruktioner bör planeras och byggas så att de lämpar sig för respektive
områdes stadsbild och särdrag och inte förorsakar några hinder. Då gatan får ny
beläggning, får höjden på gatans yta inte utan särskild orsak avse- värt ändras.

Storleken, utformningen och utseendet gällande konstruktioner såsom kiosker, 
försäljningsstånd, installationsskåp, belysning, busshållplatser, uppsamlings- punkter, 
tekniska konstruktioner och utseendet och storleken på reklamskyltar, vilka placeras i
offentligt stadsrum, bör planeras och förverkligas så, att de pas- sar in i respektive
områdes stadsbild och sålunda, att de inte utgör ett hinder för framkomligheten.

Täckandet av fönster med reklam enligt MBF § 62 punkt 8 får inte påverka stadsbilden
negativt. Vid avgörandet av åtgärdstillstånd bör uppmärksamhet fästas vid tillgången till 
naturljus. Ifall högst 30 % av fönstret täcks, behövs inte åtgärdstillstånd, utan det kan
ersättas med anmälningsförfarande.



SAMTIDIGHET
MÖTE
SAMLING













METAMORFOS



Presenter
Presentation Notes
Ok



1950





2004... 2013 2016... framtiden



FIN
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