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Kyselyn perustiedot

• Kysely oli avoinna 14.9.-15.10.2018

• Kyselystä tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla ja 

sosialisen median kanavissa sekä eri verkostojen kautta. 

Myös paikallisille medioille lähetettiin tiedote aiheesta.

• Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä kaupungin 

verkkosivuilla. Lisäksi kyselyyn oli mahdollisuus vastata 

printtilomakkeella pääkirjastossa ja asiakaspalvelussa 

kaupungintalolla. 

• Vastauksia kertyi yhteensä 728, joista 684 täytettiin 

sähköisesti. 



Vastaajien taustatiedot
Ikä

Elämäntilanne 

Asuinalue



1. Mitkä asiat kiinnostavat kaupungin 

toiminnassa? Valitse viisi kiinnostavinta.

1. Asumisen ja ympäristön palvelut 

4. Tapahtumat 

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

3. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut 

5. Liikuntapalvelut

6. Kaupungin päätöksenteko 



1. Mitkä asiat kiinnostavat kaupungin 

toiminnassa? Kaikki vastaukset.



2. Miten haluaisit osallistua ja vaikuttaa kau-

pungin toimintaan? Valitse viisi tärkeintä.

1. Äänestämällä kuntavaaleissa

4. Osallistumalla kaupungin info- ja 
asukastilaisuuksiin

2. Osallistumalla kaupungin 
verkkokyselyihin

3. Käyttämällä kaupungin tiloja vapaa-
ajantoimintaan

5. Asioimalla kaupungin virastoissa



2. Miten haluaisit osallistua ja vaikuttaa kau-

pungin toimintaan? Kaikki vastaajat.



3. Minkä kanavien kautta haluaisit saada 

tietoa kaupungin toiminnasta? Valitse 

kolme kanavaa.

1. Kaupungin verkkosivut

5. Suorat videolähetykset kaupungin 
järjestämistä tapahtumista ja 
asukastilaisuudet ja tapahtumat 

2. Lehti-ilmoitukset paikallislehdissä 
(Reimari, Kymen Sanomat, Ankkuri)

3. Kaupungin some-kanavat
(Facebook, Twitter, Instagram) 

4. Asukastilaisuudet ja -tapahtumat



3. Minkä kanavien kautta haluaisit saada 

tietoa kaupungin toiminnasta? Kaikki 

vastaajat.



3. Miten kehittäisit kaupungin asiakas-

palvelua? Valitse kolme tärkeintä.

1. Asiakaspalvelun palveluista lisää 

tiedotusta

5. Tuodaan asiakaspalvelu asiakkaiden 
luo (pop up –toiminta)

2. Keskitetty asiakaspalvelu ns. yhden 
luukun periaate

3. Chat-palvelu verkkosivuille

4. Lisää sähköisesti täytettäviä 
lomakkeita



4. Miten kehittäisit kaupungin asiakas-

palvelua? Kaikki vastaukset.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Kirjoita kehitysehdo-

tuksesi tekstikenttään.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Konserni- ja hallintopalvelut.

Enemmän asukkaiden mielipiteitä otettava huomioon. Me täällä asumme, tehdään siitä meidän 

näköinen!

Asukas ja veronmaksajilta kysely isoja hankintoja tehtäessä.

Vastuullisuutta enemmän.

Tiedotusta lisättävä ja pidettävä avoimena.

Asukkaiden osallistuvuus budjetin tekoon.

Rohkeutta tehdä pitkän tähtäimen toimenpiteitä vetovoiman ja tulojen aikaansaamiseksi.

Osaamisen kehittäminen kiinteistökaupoissa.

Pysyä itsenäisenä, ja itsepäisenä.

Kaupunkilaisten mielipide kunniaan. Sisäilmaongelmat kuntoon ennen turhia hankkeita. Halvin ei 

ole aina  paras.

Asukkaita voisi myös kuunnella isoissa investoinneissa.

Valiokuntamalli aidosti toimivaksi.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Kasvatus- ja koulutuspalvelut.

Terveet tilat kaikille. Ei koulujen lakkautuksia, pienet luokkaryhmät takaa hyvän opetuksen.

Kuunnellaan lasten ja vanhempien toiveita.

Avoimen päiväkodin toimintaa pitäisi kehittää ja lisätä.

Varhaiskasvatukseen ja kouluihin lisää erityisohjaajia ja koulunkäyntiavustaji.a

Joillekin leikkikentille olisi mahtavaa saada tilat, joissa esim. wc, mikro yms.

Rohkeutta viedä loppuun ja kerralla kuntoon kouluverkko kunnollisine selvityksineen.

Työttömien opintosetelit kaikille työttömille, ei vain pitkäaikaistyöttömille.

Pitämällä lupaukset.

Kouluruokaan voisi panostaa enemmän.

Valinnan mahdollisuuksia. Musiikki- ,liikunta-, kieliluokkia.

Koulut ja päiväkodit on säilytettävä myös kylissä.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Vapaa-ajan palvelut.

Ruissalon frisbeegolf radat kuntoon! Lähiliikuntapaikkoihin ja merenrantoihin panostusta.

Pääkirjaston toiminta on turvattava. 

Lisää kursseja ja paikkoja kansalaisopistoon. Lapsiperheille (myös vauvaperheille) lisää toimintaa.

Työttömille enemmän mahdollisuuksia harrastaa (esim. maksuttomia ryhmätunteja).

Perhepuisto

Enemmän ajanviettopaikkoja nuorille.

Pyörätiet kunnossa myös talvisin.

Panostusta tapahtumiin, enemmän tiedottamista ja näkyvyyttä toiminnalle ja tapahtumille.

Hamina on näihin panostamassa kiitettävästi. 

Pitkien hiekkojen kuntoon laittaminen

Luontoliikuntapaikkoja lisää ja entiset kuntoon!

Tervasaaren rakentamisen yhteydessä kannattaisi tehdä uimakäyttöön tehty merivesiallas.

Mitä enemmän kaupunki pystyy tarjoamaan vapaa-ajan palveluita, sitä enemmän kaupunkilaiset 

viihtyvät.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Viihtyisä ympäristö.

Tervasaari vauhtiin, vallit kuntoon.

Tervasaaren kehittäminen virkistys- ja ulkoilualueena.

Lisää työntekijöitä viherpuolelle, jotta saadaan kaupunki loistamaan.

Tukea ja neuvontaa kylien yhteisten alueiden viihtyvyyden lisäämiseen.

Bussipysäkeille saman näköiset katokset, takaseinässä esim. Haminan ympyrälogo

Viihtyisät puistot tuovat kaupunkiin ihmisiä myös lähialueilta.

Yhtenäinen kokonaisuus näistä, esim. lenkkipolut väliin. Uusia alueita, omatoimiviljelyalueita, puistoja.

Yleiset grillauspaikat puistoihin, uudenaikaiset leikkikentät.

Kunnolliset leikkipuistot Oolanninpuistoon ja keskuspuistoon. Ankkalampi kuntoon ja suihkulähde 

puistotalon eteen. Ajonopeudet kuriin asutuilla ulosmenoteillä. Tervasaari nopeasti kuntoon.

Kuntalaisten kuuleminen.

Kävelyreittejä helposti kuljettavaksi.

Puistot sallituksi myös koiran kanssa ulkoiluun.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Toimiva infra.

Pyörätiet ja ilta/yöajan valaistus myös taajamissa.

Riittävä katuhuolto ja auraus.

Yhdenvertaisuutta vesihuoltoon kontra osuuskunnat, taajamien vesihuolto.

Keskustan rakennukset siisteiksi.

Rakennusvalvontaa lisättävä, ei enempää homepäiväkoteja tai kouluja, paloasemia, terveyskeskuksia.

Esteettömyys kokonaisuudeksi. Yksittäiset yksityiskohdat eivät aina toimi.

Toimivampi julkinen liikenne keskustan suuntaan.

Enemmän tiedotuksia tulevista tie- sekä katujen korjauksista ennen niiden aloittamista.

Pysäköinti tietyillä katuosuuksilla kuntoon. Erottajankatu, sibeliuskatu, isoympyränkatu yms.

Lakia noudatettava puun kaadoissa.

Latauspisteet sähköautoille.

Katujen varsille penkkejä...penkit hävinny muualta paitsi keskustasta.

Vanha keskusta ja uusi tulee jotenkin yhdistää ulkomuodoltaan miellyttäväksi raitiksi Tervasaarelle 

asti. Kolkot kadut eivät houkuttele ja johdata ihmisiä paikasta toiseen.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Elinkeino- ja yrityspalvelut.

Ei kauppakeskusta, vaan pienyrittäjien tukemista ja kannustusta.

Pienimuotoinen ostoskeskus, josta saisi ostettua vaatteita

Tieto- ja liikenneyhteydet. Juna- ja bussiyhteydet lentokentälle ja Kamppiin mahd. sujuviksi.

Kaupunkia markkinoitava aktiivisesti elinkeinoelämän näkökulmasta (esim. hyvä sijainti, satama jne.).

yritysystävällisempi ilmapiiri, ei tukahduteta alkuunsa, jos joku uskaltaa Haminassa jotain yrittää.

Kaupungin tulisi tutustua yrityksiin paikanpäällä ja sitä kautta kartoittaa ja kehittää omaa toimintaa 

yritysten eduksi. Pitää seurata rahaa ja mistä se tulee!!!

Lapsiperheet liikkuvat, joten heille tarkoitettuja aktiviteetteja (sisäpuuhapuistoja, sää ei näin este 

palvelujen käytölle) tulisi tarjota.

Kaupunki koordinoimaan palvelualan yritysten aukioloja, markkinointia ja yhteistapahtumia

Kokeillaan yrittäjien palkitsemista pilottina sosiaalisen työllistämisen lisäämiseksi.



5. Mitä kaupungin palveluja erityisesti tulee 

kehittää ja miten? Muut palvelut.

Nuorisotyöhön panostusta.

Pienjäteasemalle ilta-aukioloaikoja.

Julkiset liikennevälineet eivät toimi ollenkaan. 

Nettisivut toimivammaksi.

Matkailuun tarvitaan kipeästi hyviä toimenpiteitä. 

Keskustan elävöittäminen iltaisin, lisää kauppoja ja palveluita.

Maaseudun palvelut, kehitettävä muitakin alueita, kuin keskustaa.

Luontopalveluita, merkittyjä luontopolkuja, laavuja tai nuotiopaikkoja, joilla on polttopuita ja wc.

Yhteinen lipunmyyntipiste kaikkiin kaupungissa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Poliisilaitos takaisin Haminaan.

Koirapuistoja kaupunkiin.



6. Mitkä seuraavista vaikuttavat mielestäsi 

eniten Haminan kaupungin kilpailu-

kykyyn ja vetovoimaan? Valitse viisi tärkeintä.

1. Hamina Tattoo ja muut tapahtumat

4. Hyvät liikenneyhteydet 

2. Luonto, meri ja saaristo

3. Kaupungin peruspalvelut 
(päivähoito, koulut, sote) 

5. Elinkeino- ja yritystapahtumat



6. Mitkä seuraavista vaikuttavat mielestäsi eniten kau-

pungin kilpailukykyyn ja vetovoimaan? Kaikki vastaajat.



7. Minkä uskot olevan tulevaisuuden 

Haminan tärkein kilpailukyky- tai 

menestystekijä vuonna 2030?  Valitse 

kolme tekijää.

1. Kehittyvä Tervasaari asuin- ja 
virkistysalue  

4. Hyvät liikenneyhteydet 

2. Elävä keskusta ja kauppatori

3. Google-yhteistyö

5. Monipuoliset hyvinvointipalvelut



7. Minkä uskot olevan tulevaisuuden Haminan 

tärkein kilpailukyky- tai menestystekijä vuonna 

2030? Kaikki vastaukset.



Kiitos kaikille kyselyyn 

vastanneille!


