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Teman som behandlades

• Stadsmiljö som kultur / arkitektur som konst?

• Organisatoriska förutsättningar för att främja samverkan mellan stadsplanering och konst

• Konstrelatrade projekt genomförda av Björneborgs stads stadsplanering



Arkitekturens betydelse och bruksvärde

• Portbygge 1 (Ungern, Debrecen)

– Debrecen Universitet, Byggnad av Livsvetenskap 

• Portbygge 2 (Björneborg)

– Puuvilla köpcentrum

Bild: https://www.edu.unideb.hu

https://www.nextroom.at/building.php?id=29538&sid=&inc=pdf
https://www.edu.unideb.hu/


Stadsmiljö som kultur

(Stads)arkitektur

• Skapar

– En fysiskt kännbar bild av kulturen

– Meningsfulla platser

– En fysisk miljö för samhällstruktur

• Etimologi: arkitekt < < arkhitektón (grek.)  <  

archos = mästare + tekton = byggare

– tekhné (grek.): 

• mästerskap, tillverka en grej /  ”en 

uppsättning av regler som är 

lämpliga för att styra någon 

mänsklig aktivitet” 

”Varje samhälle och varje stad är en 

mänsklig material- och kulturkonstruktion.” 

(Taina Rajanti: Kaupunki on ihmisen koti 1998) 

• Stadsplaneringsidealer (fysisk form) 

• Nationalromantik / 

• 1920-talsklassicism

• Trädgårdsstad

• Nyklassisism

• Funktionalism

• Återuppbyggnaden

• Kompakt stad
• Post-modernismen



Planeringens medel för att skapa plats

• Begrensat sätt / traditionell yrkesidentitet

– Gatuprofil

– Utsikt

– Variation av fasader

– Plantering

– materialanvändning

• Fokusera på sociokulturella aspekter

– Betydelser

– Ägandeförhållande

– Vardagsbruk

– Lokalhistoriska värden

– Spänning mellan olika



Stadsplanering som kultur? 

• Planeringsteori

– Den rationella planeringen

• kvantitativ analys

• tilltro till förutsägbarhet

– Inkrementalism

• planering i ovisshet

• olika intressegruppers synvinkel

– Kommunikativ planering

• verklig dialog

• konsensus

– Agonistisk planering

• lära sig hantera konflikter



Planläggning och stadsutveckling

(schema: Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen, Matti Laitio & Olli Maijala 2010, s. 13)

Vad är kulturpolitikens
roll?

Transportpolitik

Näringspolitik

Miljöpolitik

Byggnadsverksamhet

Bostadspolitik

Sosialpolitik

Strategin (privat sektor, på nationell nivå, region, kommun)

Markanvändningspolitik

[ömsesidiga förbindelser ]



• Björneborgs stads nya organisation 2017>

• tillämpning av matrismodellen

• Koncernförvaltning

• Livskraftsenhet

• Stadsplanering

• Utveckling och välfärd

• Sysselsättningservice

Björneborgs stads nya organisation
I den nya organisationen finns bra förutsättningar för:

• skapa tätare samverkan mellan enheterna

• Främja tvärsektoriell samverkan 

• Prizztech

• SAMK & UCPori

• Karhukunnat 

• Sätta tyngdpunkten också på sociokulturella

aspekter



Markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL) 

• 1§ Lagens allmänna syfte

– Syftet med denna lag är att reglera 

områdesanvändningen och byggandet 

för att på det sättet skapa 

förutsättningar för en bra livsmiljö och 

främja en ekologiskt, ekonomiskt, 

socialt och kulturellt hållbar

utveckling.

– Målet är också att tillförsäkra alla en 

möjlighet att delta i beredningen av 

ärenden och att säkerställa att 

planeringen är högklassig och sker i 

växelverkan, att det finns tillgång till 

mångsidig sakkunskap och att det ges 

öppen information om de ärenden som 

behandlas.

• 9§ Utredning av konsekvenserna när 

planer utarbetas

– En plan ska grunda sig på planering 

som omfattar bedömning av de 

betydande konsekvenserna av planen 

och på sådana undersökningar och 

utredningar som planeringen kräver. 

När planens konsekvenser utreds ska 

planens uppgift och syfte beaktas.

– När en plan utarbetas ska 

miljökonsekvenserna, inklusive de 

samhällsekonomiska, sociala och 

kulturella konsekvenserna, samt 

övriga konsekvenser av planen och av 

undersökta alternativ utredas i behövlig 

omfattning. Utredningarna ska omfatta 

hela det område där planen kan tänkas 

ha väsentliga konsekvenser.

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132


Nationalstadsparker (9 Kap i MarkByggL) 

• 68 § Nationalstadsparker och För att bevara 

och vårda kultur- eller naturlandskapets skönhet, 

naturens mångfald eller historiska särdrag inom 

ett område som hör till den urbana miljön eller 

därtill anslutna värden i stadsbilden, sociala 

värden, rekreationsvärden eller andra särskilda 

värden kan en nationalstadspark inrättas. …

• 70 § Bestämmelser för parken

….

– Beredningen av skötsel- och 

nyttjandeplanen skall ske i växelverkan med 

de intressegrupper vars förhållanden 

avsevärt kan påverkas av saken.

• Nationalstadsparken i 

Björneborg har inrättats

i 2002, och är en av 

den 8 städer bildad en 

nätverk av parker. 

holmar / 
flodmynningsområden

skogen

parkaxeln

stranden av 
Kumoälv i 
stadscentrum

Ansvariga personen i 
stadsplanering: 
projektledaren Heli Nukki

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/porinkansallinenkaupunkipuisto.html


Stadsplanering som partner i samverkan 

för konstprojekt

• Andra samarbetspartners

– Centret för konstfrämjande (TAIKE), 

Björneborgsbyrån

– Konstnärer (t.ex. T.E.H.D.A.S. ry)

– Högskolor (t. ex.  Aalto-universitetet/PUPA)

– Föreningar vars verksamhet sammanhänger

med konst

• Konstrelaterade enheter inom stadens

organisation

– Björneborgs konstmuseum

– Björneborgs konstskola

– Björneborgs barnkulturcentrum

– Tekniska servicecentret

– Ungdomsverkstad

http://tehdasry.fi/wordpress/english/
http://taide.aalto.fi/fi/pori/
http://www.poriartmuseum.fi/fin/index.php
http://www.porintaidekoulu.fi/
http://www.pori.fi/kulttuuri/lastenkulttuurikeskus
https://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/nuortentyopaja.html


Stadsplanering-styrda projekt

• Nationalstadspark i Björneborg

– Olika kollektiva konstprojekt med stort antal av 

samarbetare f. o. m 2005 med

• Konstskolan i Björneborg

• Porin lastenkulttuurikeskus 

• Cygneus skola

• daghemmen

– ”Valoporttaali”  / Ljusporten, 2015

– ”Kätketty taide” / Dold konst, 2016

– Karjarannan taidekilpailu / konsttävling för Karjaranta 

Bostadsmässoområde 2015

– Kommande aktiviteter: 

• Muralkonst för Bostadsmässan, portfoliotävling

• Konst på transformatorskåp

• Konst i tunneln Porttaali

http://pori.fi/tpk/puistotjametsat/karjarannantaidesuunnittelu.html


Valoporttaali”  / Ljusporten, 2015

Samverkan med TAIKE (Centret för konstfrämjande)

http://valoataiteelle.taike.fi/?page_id=14


”Kätketty taide” / Dold konst, 2016

Samverkan med TAIKE, Bborgs parkenheten, Elävä Pori –projekten, kollektiven ”Mu Pori o Kaunis”

http://www.taike.fi/sv/web/satakunta/satakunta
https://www.pori.fi/tpk/puistotjametsat/puistot.html
https://elavapori.wordpress.com/
https://www.muporiokaunis.fi/
https://issuu.com/marjoheino/docs/katketty_taide_katalogi


Placemaking projekt (PC4), 2013-2015,

EU-programmet URBACT II (ERUF)

Samverkan med Björneborgs Vatten, TAIKE, invånarna, AALTO/PUPA, projekten ”Kaikkien Pori” 

• Stickgraffiti i Björneborg (och Eger, Ungern)

– Invånarna i stadsdelen Karjaranta/  

kollektivet ”Knitting Ladies” 

• Muralen på pumpstation i Makasiinitori, Bborg

– Salla Seppälä och Tuuli Seppälä 

https://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/placemaking.html
http://urbact.eu/
https://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/kaikkienpori.html
https://www.facebook.com/Knitting-Ladies-1417670925201691/


Tack för 

uppmärksamheten!


