


Kaupunkilaisten nostoja strategiaan
Lähes 1000 kaupunkilaista vastasi kyselyyn.

“toimivat ja 

asukaslähtöiset 

palvelut”

“kaikille 

mahdollisuus 

nauttia merestä, 

rannoista ja 

saaristosta”

“asukkaiden hyvinvoinnin turvaaminen”

“monipuolinen 

koulutustarjonta”

“ekologisesti kestävä ja 

haja-asutusalueet 

huomioiva 
kehittäminen”

“yritysten, 
työpaikkojen ja 

väestömäärän kasvu”

“positiivinen, 
avoin ja uudistus-

myönteinen 
asenne”

“osallisuus, 
asukaslähtöisyys ja 

yhteisöllisyys”

“yhteistyö eri tahojen 
kanssa, esim. 

puolustusvoimat”



❖ Kehitämme Haminasta entistä monipuolisemman kulttuuri-, 
liikunta- ja tapahtumakaupungin ja lisäämme kaupungin 
tunnettuutta Suomen festivaalikaupunkina.

❖ Mahdollistamme satamasidonnaisen teollisuuden kasvun 
kehittämällä alueen kaavoitusta ja houkuttelemalla alueelle 
kansainvälisiä yrityksiä.

❖ Hyödynnämme meren läheisyyden ja saaristoluonnon 
mahdollisuudet matkailun, virkistyskäytön sekä yritystoiminnan 
kehittämisessä.

❖ Kehitämme Tervasaaresta monimuotoisen ja elämää täynnä olevan 
kaupunkialueen.

❖ Vastaamme monipaikkaisuuden tuomaan kysyntään lisäämällä 
ekologista ja monimuotoista asumista sekä tonttitarjontaa.

❖ Huolehdimme tasapainoisesta kasvusta. Haminan vahva talous 
turvaa elinvoiman.

Elinvoimainen ja kasvava Hamina



❖ Rakennamme tulevaisuuden opintopolun yhteistyössä oppilaitosten 
ja korkeakoulujen sekä yritysten kanssa vastaamaan tulevaisuuden 
osaamis- ja työelämävaatimuksiin.

❖ Kehitämme palveluja digiteknologiaa sekä kolmannensektorin 
toimijoita hyödyntämällä.

❖ Kehitämme palveluverkkoa lähtökohtana modernit, terveet ja 
monipuoliset oppimisympäristöt sekä laadukas opetus.

❖ Edistämme opetuksen ja koulutuksen kilpailukykyä vahvistamalla 
tulevaisuuden kannalta tärkeitä koulutussisältöjä ja profiloimalla 
koulutustarjontaa esimerkiksi huomioilla kansainvälisyyden.

Osaava ja oppiva Hamina



❖ Rakennamme kumppanuuksia ja luomme mahdollisuuksia 
kuntalaisten toimijuudelle, osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle.

❖ Parannamme lasten ja nuorten hyvinvointia varmistamalla turvallisen 
polun aikuisuuteen. Päätöksiä tehtäessä huomioimme 
lapsivaikutukset.

❖ Edistämme työllisyyttä ja työllistymistä tuomalla yksilölliset palvelut 
lähelle asiakkaita matalalla kynnyksellä.

❖ Ehkäisemme syrjäytymistä ja tuemme huono-osaisten 
osallistumismahdollisuuksia harrastuksiin ja tapahtumiin.

❖ Edistämme ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä sekä luomme 
mielekästä arkea ja hyvinvointia.

❖ Huolehdimme, että hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö 
hyvinvoinnin edistämisessä toimii ja on tuloksellista.

❖ Panostamme liikunnan edistämiseen, luontoliikuntaan ja 
liikuntapaikkojen kehittämiseen.

❖ Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen jatkuvasta 
kehittämisestä.

Hyvinvoiva Hamina



❖ Kehitämme asuinympäristön toiminnallisuutta, turvallisuutta, 
esteettömyyttä ja estetiikkaa ekologisesti kestävästi sekä 
huomioimalla puunkäytön mahdollisuudet asuinympäristön 
viihtyisyyden lisääjänä.

❖ Säilytämme historiallisen keskustan kaupunkikuvan.
❖ Hyödynnämme Haminan kaunista, merellistä ja rauhallista asuin-, 

elin- ja etätyöympäristöä kaupungin toiminnoissa sekä erityisesti 
markkinoinnissa.

❖ Kehitämme tilojen käyttöratkaisuja kestävä kehitys huomioiden ja 
luomme kasvualustan yrittäjyydelle, kaupunkikulttuurille, 
luovuudelle ja kuntalaisten toimijuudelle.

❖ Kehitämme asuinalueiden toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä 
kuntalaisia osallistamalla.

Viihtyisä ja toimiva Hamina


