
1
Arbetarmonumentet, ”Generationernas 
kedja”
Taisto Martiskainen (1943-1983), 
Yrjö Ruutu (i slutskedet)
Framför hotell Epoque på Stationsvägen
Påbörjades 1982, restes 1984. Bronsskulptur, 
gjuten i Kuopio, står på en platta av röd granit. 
Höjd 5,5 m.

2
J.L Runebergs porträttbyst
Walter Runeberg (1838-1920)
Runebergsparken
Bysten som står på en hög granitpiedestal 
restes 1904. Bysten i brons är gjuten i 
Köpenhamn.

3
Kommerserådet Otto A. Malms 
porträttbyst
Viktor Malmberg (1867-1936)
Utanför Malmska sjukhuset
Bysten i brons vilar på en sockel av röd granit.

4
Ph. U. Strengbergs porträttbyst
Kalervo Kallio (1909-1969)
Utanför f.d. Strengbergs Tobaksfabrik 
Granitbysten, tidigare i Strengbergs ägo, 
köptes 1984 till staden.

5
Bronsputto
Matti Haupt (1912-1999)
Skolparken
Tillkom på åtgärd av stadsfullmäktige 1952 då 
de vid sitt 75-årsjubileum anslagit en miljon 
mark för att försköna staden då staden fyllde 
300 år.

6
Bergsrådet Wilhelm Schaumans 
porträttbyst
Kalervi Kallio (1909-1969)
Skolparken, nedanför scenen
Granitskulpturen skänktes till staden av 
Wilhelm Schauman och avtäcktes 7.8.1962.

7
Viktor Schaumans porträttbyst
Toivo Jaatinen
Skolparken

8
Ossian Schaumans porträttbyst
Walter Runeberg (1838-1920)
Skolparken

9
Länkar
Kätting-fabriken i Eslöv
Framför brandkårshuset
Vänortsgåva från Eslöv.

10
Armirohusets relief
Greta Jaatinen
Armirohuset på Storgatan
Reliefen av sten finns placerad högt upp på 
Armirohusets fasad. En mindre relief finns i 
gatuplanet.

Offentliga konstverk i Jakobstad

11
Länsbyggmästar  Jacob Rijfs minnesplatta
Kain Tapper (1930-2004)
Pedersöre kyrka, södra korsarmens östra 
yttervägg
Relief i koppar, med den kända kyrkobyggaren 
Rijf avbildad i profil. Plattan är planerad på 
basen av Eric Cainbergs figur från 1799.

12
Hallvars lykta
Simon Gripenberg
Utanför Handelsläroverket

15.12.2005 invigdes Hallvars lykta, ett 
monument över en samhällsbyggande visionär 
och nyckelpersonen när samarbetet 1955 
formerades inför det blivande Katternö Ab. 
Den solida graniten i pelarna bär upp en till 
synes skör glaskonstruktion. ”Jag har medvetet 
velat ha denna starka kontrast. Glaset har en 
viss distans till pelarna för att ge ett luftigare 
intryck. Glasdelen, som är monterad kring en 
rostfri stomme, utgörs av två skilda glaskuber. 
Den större kuben, som är ytterst, består av 
'spionglas'. Den inre glaskuben, som innehåller 
belysningen, är gjord av blästrat och opaliserat 
glas samt innehåller dessutom ett färgfilter”, 
berättade Simon Gripenberg. Spionglaset ger 
genomskinlighet från den mörkare till den 
ljusare sidan av glaset, medan en 
speglingseffekt uppstår i motsatt riktning. Den 
yttre glaskuben blir speglande när belysningen 
inuti är släckt. När mörkret faller och 
belysningen tänds, sker det omvända. 
Samtidigt fungerar spionglasen som vanliga 
speglar genom att återspegla den mindre 
lysande kuben ett oändligt antal gånger från 
sida till sida. ”I Hallvars lykta sker 
speglingarna dessutom oändligt i tre 
dimensioner. När man rör sig runt 
monumentet, uppfattar man således ett 
oändligt antal lysande kuber som förändras i 
förhållande till varandra.”

13
Yhtyvät virrat / Strömmar i gemenskap
Eero Hiironen
Gågatan

Sommaren 2002 invigdes professor Hiironens 
vattenskulptur / fontän på gågatan. Skulpturen 
är tillverkad av syrafast stål. I 30 års tid har 
den finländska inlandssjön utgjort en 
inspirationskälla för Hiironen. En insikt om 
vattnets - det rena vattnets – betydelse som 
livsvillkor för människan får honom att skapa 
konstverk som vittnar om naturens skönhet 
och sårbarhet.

14
Gågatans ljusportar
Johanna Svenfors
Ann-Christine Krooks
Gågatan
En tävling om utsmyckning av gågatan 
utlystes den 8.10.1999. Krooks och Svenfors 
bidrag vann, två ljusportar inspirerade av 
Borgargardets flagga. Borgmästars firma i 
Kållby gjorde metallarbetet. Ljusportarna 
tändes vid millennieskiftet.

15
De te fabula narratur, (lat. Berättelsen 
handlar om dig!) väggmålning
Ann-Christine Krooks 
Hälsovårdscentralen, Malmska sjukhuset
24,5 meter lång väggmålning invigdes i juni 
1999. En fantasifylld väg leder genom den 
långa korridoren och konstnärens mål är att få 
sjukhusbesökarna positivare till sinnes.

16
Abstrakt tunnelmålning
Skolelever
Nordanvägen, Permo
Gång- och cykeltunnel, målades hösten 1997 
abstrakt motiv i orange, rött och svart.

17
Årstiderna
Elever från Itälän koulu
Nordanvägen nära Itälän koulu
Gång- och cykeltunnel

18
Tempus fugit
Ann-Christine Krooks, Peter Damlin
Nordanvägen, Permo
Gång- och cykeltunnel, målades hösten 1997. 
Laxarna som symboliskt simmar förbi är ett 
politiskt ställningstagande för de laxfiskare 
som under denna tidpunkt behandlades mycket 
illa i regionen.

19
Kryptoporticus Galactica
Birger Skog
Ann-Christine Krooks
Alholmen, vid Larsmovägens början
Gång- och cykeltunnel målad sommaren 2003. 
A-C och Birger finns själva med i målningen 
ridande på en elefant. Kompositionen i 
målningen är uppbyggd av cirklar för att 
understryka farten när folk färdas igenom 
tunneln.

20
Hopi Hopi-tunneln
Oxhamns elever
Mellan Björkbacka och Kivilös
Gång- och cykeltunnel, målad av eleverna 
hösten 2007.

21
Kanon Obuhov
Kirovs fabrik i St Petersburg
Malmska gårdens trädgård
Kanonen som minnesmärke  över 
Artillriskolan i Jakobstad invigdes 11.2.1968.

22
2 st ankare med stock, från segelfartyg
Utanför Malmska gården
Det ena ankaret har hittats i djuphamnen och 
det andra upptäcktes av några pojkar vid 
galgbacken.

23
Skeppsankare från segelfartyg
Concordia parken
Fregattskeppet Concordia av Jakobstad har en 
självskriven plats i vår sjöfartshistoria som det 
första finländska fartyget som seglade till 
Ostindien åren 1782 - 1785. Denna seglats var 
i sitt slag banbrytande i den finländska 
handelssjöfartens historia som första sjöresa 
från Finland till Fjärran Östern. Namnet 
Concordia står för “hjärtligt samförstånd” och 
namnet har senare burits av ett flertal båtar 
som byggts i Jakobstadsnejden.

24
skeppsankare
Huvudingången till Oxhamns skola
Ankaret har hittats i Jakobstads hamn.

25
skeppsankare
av ryskt ursprung
Kittholmens badstrand
Ankaret kommer från Alholmen.

26
Krigarmonumentet
Ville Vallgren
Nya begravningsplatsen
Till minne av de stupade 1918.

27
Krigarmonumentet
Ulf Tikkanen (1920-1969)
Nya begravningsplatsen
Tikkanen vann tävlingen om 
krigarmonumentet 1951 och skulpturen i brons 
avtäcktes vid stadens 300-årsjubileum 1952. 
Till minne av de stupade 1939-45.

28
Schaumans släktgrav
Planerad av Torben Grut (1871-1945) och 
skulpterad av Felix Nylund
Gamla begravningsplatsen
Motivet är porten till Dödsriket.

29
Schütts släktgrav
Felix Nylund (1878-1940)
Gamla begravningsplatsen
Nylunds främsta verk i utomhusmiljö från 
1920-t. är det Schüttska gravmonumentet i 
Jakobstad, fullbordat 1928. Motivet är hämtat 
ur Jesus stillar stormen.

30
Vicekonsul Holms släktgrav
John Munsterhjelm (1879-1925)
Gamla begravningsplatsen
Motivet är en sörjande kvinna huggen ur 
konstbetong.

31
Byggmästare K.J. Ahlskogs grav
Greta Jaatinen
Nya begravningsplatsen
Relief i sten. Wiik var Ahlskogs dotter
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