Harjavallan kaupungissa työskenteleviltä kyseltiin joulukuussa 2018 mielipiteitä ja ajatuksia siitä,
millä tavalla kaupungin asukkaiden lukumäärä saataisiin nousuun tai edes väheneminen
loppumaan. Vuoden 2018 aikana Harjavallan väkiluku väheni noin sadalla henkilöllä ja samaan
aikaan koko Satakunnan väkimäärä pieneni noin 1600 asukkaalla. Tähän raporttiin on koottu
kunkin kysymyksen alle saadut vastaukset sellaisenaan. Luettavuuden edistämiseksi on tehty
muutamia korjauksia teksteihin.
Kunkin kysymyksen tai kysymyssarjan alkuun on kirjattu kursiivilla vastausten perusteella
muodostettu lyhyt johdanto/tiivistelmä. Kyselyllä haluttiin saada täällä työskenteleviä pohtimaan,
voisiko Harjavalta olla heille työpaikkakunnan ohella myös kotikunta. Kyselyn tuloksia käytetään
hyödyksi kaupungin toiminnan kehittämisessä.
Vastaajia oli lähes 150. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Hannu Kuusela
kaupunginjohtaja

Kysely Harjavallassa työskenteleville
Kysymykset 1-5 koskivat vastaajien nykyistä työ-, perhe- ja asumistilannetta. Vastauksista
voidaan päätellä, että suurin osa vastaajista asuu omistusasunnossa ja on työskennellyt jo
useamman vuoden Harjavallassa. Elämäntilanne on melko vakiintunut, eikä heistä
välttämättä saada kaupunkiin uusia asukkaita. Vuokralla asuvien olisi helpompi muuttaa
halutessaan Harjavaltaan, mikäli he kokevat vapaina olevat vuokra-asunnot houkuttelevina
hinta-laatu suhteessa. Uusiin työsuhteisiin tulevien houkutteleminen muuttamaan
työpaikkansa perässä tuottaa todennäköisesti parhaan tuloksen.

1. Ikä
Vastaajien määrä: 148
Alle 30-vuotiaat
30-50-vuotiaat
Yli 50-vuotiaat

12
80
56

2. Työskentelyvuodet Harjavallassa
Vastaajien määrä: 145

0-5 vuotta
6-20 vuotta
21-30 vuotta
yli 30 vuotta
vastaamatta

44
53
18
30
3

3. Perheen koko
Vastaajien määrä: 148
1 henkilö
2-4 henkilöä
yli 4 henkilöä

25
106
17

4. Asumismuoto
Vastaajien määrä: 146

5. Kotikunta
Vastaajien määrä: 147

Eura
Harjavalta
Hämeenlinna
Jyväskylä
Kokemäki
Kurikka
Nakkila
Pori
Rauma
Riihimäki
Sastamala
Säkylä
Tampere
Ulvila
Ylöjärvi
vastaamatta

2
110
1
1
3
1
6
12
2
1
1
3
1
2
1
1

6. Mikäli asut Harjavallassa, mitkä ovat asuinpaikkakuntasi vahvuudet?
Vastauksissa korostui Harjavallan erinomainen logistinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien
varrella. ”Ihmisen kokoinen kaupunki” nähtiin vahvuutena, jossa on mahdollista edistää
yhteisöllisyyttä. Palvelut ja luonto ovat lähellä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat
monipuolisia. Vahva teollisuus tuo työpaikkoja. Asuminen on edullista. Kulttuuritarjonta,
Cedercreutz ja patsaatkin mainittiin. Vastaukset ovat pitkälti samankaltaisia kuten
aikaisemmin kaikille asukkaille toteutetussa kyselyssä.

Vastaajien määrä: 109













































Koti
Vahva teollinen perimä, paljon työpaikkoja. Toisaalta vahva kulttuuri- ja taide osaaminen sekä näihin
liittyviä tapahtumia. Kaikki palvelut ovat lähellä ja ihmiset pääosin mukavia. Luonto on lähellä ja
inhimillinen etäisyys Pori-Tre-Tku-Hki.
Hiittenharju on hieno ja Kokemäenjoki kaunis.
Rauhallisuus, lyhyet matkat isompiin kaupunkeihin, ok vuokra ja terveydenhuolto on lähellä, eikä
ruuhkainen.
Hyvät harrastusmahdollisuudet. Kaikki on lähellä.
Pieni kunta, pienen kunnan edut.
Kohtalaisen turvallinen paikka asua verrattuna moneen isompaan kaupunkiin.
Pirkkalan koulu, toivottavasti se saadaan pitää vielä pitkään ja resursseja sinne. Iso kiitos nykyiselle
henkilökunnalle.
Rauhallinen pieni kaupunki. Luonto upea. Kaikki lähellä. Puhdasta ja siistiä. Peruspalvelut saatavilla.
Hyvät liikuntamahdollisuudet
Työpaikat
Asunto- ja tonttitarjonta
Lakisääteiset palvelut toimivat suhteellisen hyvin
Lyhyet välimatkat
Lyhyt etäisyys työpaikkaan. Hiitteenharjun lenkki- ja ulkoilumahdollisuudet.
Niitä on kauhean vaikea nimetä, kun niitä ei oikein ole. Muutto kesäasunnolle Kokemäelle suunnitteilla.
Kokemäki on virkeämpi. 7 vuotta sitten muuttaessamme tänne Harjavalta tuntui todella kivalta paikalta.
Täällä oli vielä silloin palveluja, kuten kenkäkauppa.
Luonto, harrastusmahdollisuudet, melko hyvät palvelut, paljon yritystoimintaa, lapsiystävällisyys.
Liikuntapaikat, kirjasto, museo, joki, työpaikkaomavaraisuus.
Lyhyt työmatka, hyvät liikuntamahdollisuudet.
Lyhyt työmatka.
Hyvä varhaiskasvatus, teollisuus antaa töitä, koulut joissa turvallista opiskella, monia mahdollisuuksia
harrastuksille, ulkoilumahdollisuudet hyviä, hyvin hoidettu kaupunki.
Työpaikka on lähellä, ja lyhyet välimatkat muihin kaupunkeihin.
Palvelut lähellä toisiaan.
Erinomaiset liikuntamahdollisuudet.
Työpaikkojen monipuolisuus.
Keskeinen sijainti Pori, Turku, Tampere, Helsinki
Kattavat harrastusmahdollisuudet lapsille
Koulu lähellä. Hyvät liikuntamahdollisuudet.
Palveluita (mm. kaupat, TK, apteekki, kirjasto, harrastemahdollisuuksia...) koulut, päiväkodit ja työpaikka
lähellä. Edulliset vuokrat.
Lyhyet välimatkat, luonnon monipuolisuus.
Pieni koko, kaupunkimaisuus, kohtalaisen hyvät palvelut, lyhyet etäisyydet isompiin kaupunkeihin (Pori,
Tampere, Turku), hyvä asuntotarjonta, hyvä harrastustarjonta, paljon erilaisia tapahtumia eri ikäisille
kuntalaisille, ympäristö (joki, Hiittenharju, Paratiisipolku)
Lyhyet etäisyydet
Halvat asunnot
Vesi eli joki keskellä kylää
Suurin osa tarvittavista palveluista löytyy
Hiitteenharjun ulkoilualue
Sopivan pieni kaupunki
Tiivis kaupunkirakenne
Työpaikka
Toimivat liikenneyhteydet
Synnyinkunta/työpaikka
Pieni kaupunki, melko hyvät palvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet, mahtava kirjasto ja upea uimahalli!
Rauhallisuus, useimmat tarvittavat palvelut tarjolla ja helposti löydettävissä.
Teollinen perinne
Hyvät harrastusmahdollisuudet. Pienen kylän yhteisöllisyys















































Erinomainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Uimahallin palvelut ihan parasta.
Työpaikkojen määrä, joki, maaseutumaisuus, vihreä kaupunki kesällä.
Joki, Kultakoukku, Hiitteenharju ja sen palvelut, Paratiisin luontopolku, Cedercreutzin museo, Uimahalli,
kirjasto ja hyvät kulkuyhteydet ovat ehdottomasti Harjavallan vahvuudet ja parhaudet!
Sujuva arkinen asiointi. Hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Lyhyt työmatka.
Paljon harrastusmahdollisuuksia, toimiva terveydenhuolto, edulliset asumiskustannukset, hyvät
liikenneyhteydet isoihin kaupunkeihin julkisilla, tarvittavat kaupat ja palvelut, kun esim. vaatteet ja
harrastusvälineet pystyy tilaamaan verkkokaupoista.
Hyvät yhteydet päästä pois, apteekki on tarpeeksi iso ja sopivasti auki
Luonnon läheisyys, oma terveyskeskus, hyvät sivistyspalvelut.
Kompakti kaupungin koko. Hyvät työllisyysmahdollisuudet. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet.
Liikenneyhteydet, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, jne.
Koulut, mm. oma lukio
Terveyskeskus
Liikuntapaikat: uimahalli, Honkala, jäähalli, Hiittenharju, vesihiihtomahdollisuus, keila- ja curlinghalli
frisbeegolf-rata
Juna pysähtyy Harjavallassa
Hyvät liikenneyhteydet: valtatie 2, Porin läheisyys
Hyvät ruokakaupat, Alko, muutama vaatekauppa
Teollisuuden työpaikkoja
Kokemäenjoki, Paratiisi, Hiittenharju
Kulttuuria: Karma-rock, Satasoitto, Cedercreutzin museo
Toistaiseksi hyvät kulkuyhteydet muualle, harrastusmahdollisuudet
Joki
Hiittenharjun ulkoilumahdollisuudet
Liikuntahalli ja jäähalli
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet
Normaalit arkiset palvelut löytyvät läheltä
Liikuntamahdollisuudet!
Joki. Kirjasto, sen aktiivinen toiminta ja ystävällinen henkilökunta. Kirjakauppa, Keaton, Cedercreutzin
museo.
Joenrannan päiväkoti, uusi siisti ympäristö ja puhdas terve sisäilma.
Hyvä sijainti
Tuttuus
Palvelut
Joki, luonto, liikuntamahdollisuudet, suurteollisuuden tuomat työpaikat, hyvät kulkuyhteydet
Liikunnan valinnan mahdollisuudet, kulttuuripalvelut, uudet tontit
Kokemäenjoki (kesäisin). No, siinäpä ne olikin. Hyviä juttuja on vaikea keksiä.
Työpaikan läheisyys.
Erinomaiset liikuntapaikat kaiken ikäisille. Joki monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen, Huom.
VESIHIIHTO!
Mukavan kokoinen, hyvä päivähoito, lyhyt matka Poriin, juna-asema ja linja-autoliikenne sujuvaa
Toimivat neuvolapalvelut, hyvät juna- ja bussiyhteydet.
Monipuoliset palvelut! Uimahalli, ulkoilumahdollisuudet, loistava kirjasto, juna pysähtyy, tanssipaikka.
Teollisuus, liikuntamahdollisuudet
Hyvät joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet joka suuntaan junalla, linja-autolla, sekä hyvät tieyhteydet
oman auton käytössä lähteä mihin tahansa.
Kauniit rivi- sekä kerrostaloasuntoyhteisöt. Väljä omakotitaloasumismahdollisuus ja on vielä metsiä ja
haja-asutusalueita mihin halutessa voi rakentaa, sekä jokimaisemia.
Kokemäenjoen läheisyys on tehnyt aina Harjavallasta omanlaisensa.
Uimarantoja tulisi silti samanarvoisesti hoitaa, samoin leikkikenttiä. Penkkejä ja pukukoppeja joka
uimarannalle.
Ainutlaatuinen museomiljöö ja siellä tapahtuva kulttuurianti.
Upea kirjasto, ja hyvä lehti- ja kirjatarjonta ja mukava henkilökunta
Hyvät liikuntamahdollisuudet. Liikuntahalli, Hiittenharju, luontopolku, joki, koulun salit.













































Kohtuullisen hyvä talous, terveyspalvelut
Ulkoilu- ja liikuntapaikat
Sijainti VT2 varrella
Joen pohjoispuolen ala-aste
Kaikki palvelut lähellä. Muualle joutuu lähtemään vain erikoisostoksille.
Välimatkat on lyhyitä, siisti ympäristö ja rauhallista asua
Palvelut lähellä.
Rauhallinen paikka asua ja silti lähellä ison kaupungin palveluja. Hiittenharju ihana paikka liikkumiselle.
Muutenkin hyvin liikuntamahdollisuuksia täällä.
Iso uima- ja liikuntahalli oli plussaa
Hyvä sijainti ja yhteydet
Liikunta ja harrastusmahdollisuudet (jäähalli, liikuntahalli, uimahalli, tekonurmi jalkapalloilijoille!
yleisurheilukenttä, pururadat, laskettelupaikka, vesihiihto, frisbeegolf, curling, keilahalli - sisähallitilaa
myös Vinnarissa ja muissa kouluissa: löytyy myös kuntosaleja sekä kaupungilla että yrittäjäpuolella)
ulkoilureitit Hiittenharjun lisäksi myös Paratiisin luontopolulla
Kultakoukun uimaranta
Cedercreutzin museo patsaspuistoineen on kaunis ja puhutteleva paikka.
Harjavallan patsaat liikenneympyröissä. Täällä on paljon patsaita.
Musiikkiharrastusmahdollisuudet ovat myös erinomaiset
Joki
Voimalaitoksen huikea putous
Joen rannan kaavoitus uusille asunnoille
Hyvät ruokapaikat (Hiittenharju, Sato, Hakuninmäki)
Löytyy Tokmanni, Lidll ja Hese ja R-kioski
Kirjasto
Osuuspankki vielä tallella vaikka muut pankit häipyneet
Terveyskeskus ja useampi vanhusten palvelutalo. Siltalanpuisto on uutena onnistunut rakennus.
Erinomaisen tärkeää mielestäni on se, että palvelut ovat lähellä. Ei tarvitse matkustaa sinne sun tänne.
Kävelymatkan päässä on kaikki, paitsi poliisi.
Joenrannan päiväkoti ja muut päiväkodit
Hautausmaa-alue kirkkoineen on hieno. Uutta ja vanhaa.
Oma lukio
Pohjoisella puolen jokea vielä yksi koulu. Se on säilytettävä.
Asunnot ovat edullisia ja palvelut lähellä. Lyhyet etäisyydet myös lähikaupunkeihin. Porista tänne on
yhtä lyhyt matka kuin täältä Poriin.
Juna ja linja-autoyhteydet. Tärkeää, että ne pysähtyy paikkakunnalla. Käyttäisin niitä myös
työmatkustamiseen enemmän, jos olisi julkista liikennettä Poriin aamu seitsemäksi.
Joki ja joen viereen rakennettu maisemapolku on minulle paikkakunnan vahvuus.
Hiittenharjun ulkoilualue, hienoa että alueelle kehitetty myös ns. kesäajan toimintaa fresbeegolfradan
muodossa. Pienoisgolfrataa voisi myös ylläpitää ja kehittää hotellin lähistöllä.
Tykkään erityisesti Harjavallan sijainnista ja siitä että tunnen alueen lapsuudesta. Se luo minulle turvaa
ja vaikka Harjavallasta puhutaan "pahojen poikien" ja huumerikostaustaisten paikkana, sekä "hullujen
huoneena" aluetta ympäröi luonnonpolut ja ulkoilureitit. Pienen paikkakunnan etuna myös se, että
harrastusmahdollisuuksia on oman kunnan asukkaille, niin lapsille kuin aikuisille. Välimatkat sellaisia,
että lapset voi itsenäisesti kulkea kotoa harrastuksiin koulun jälkeen.
Teollisuus ja tulevaisuuden myönteinen kuva Harjavallasta (yritysten sijoittuessa alueelle) on myös
meidän vahvuus.
Lyhyet etäisyydet, hyvät palvelut lähellä, hyvät liikuntamahdollisuudet ja luonto lähellä, edulliset vuokraasunnot, hyvät julkiset kulkuyhteydet ulkopaikkakuntiin (rautatie ja linja-autoasema).
Kompaktin kokoinen kaupunki, jossa peruspalvelut onnistuttu toistaiseksi säilyttämään. Hyvät
varhaiskasvatuspalvelut. Monipuoliset liikuntapalvelut. Hyvät liikenneyhteydet.
Erittäin hyvät liikuntaharrastusten mahdollisuudet.
Maanlaajuista väestöä. Kaikki ei ole syntyjään paikkakuntalaisia. Ei synny sellaista ” nurkkakuntaisuutta”
Tulevia työpaikkoja
Tehdaskaupunki, jossa asuinpaikkakunnalla työmahdollisuuksia.
Matalat asumiskustannukset, riittävät palvelut ja hyvät liikuntamahdollisuudet. Hyvät koulut jotka
pysyneet tarpeeksi pieninä, ei laitosmaisuutta. Uusi päiväkoti myös hyvä. Vireät kylä- ym. yhdistykset.














































Joki, hyvät uimarannat, Hiittenharjun metsät ja urheilumahdollisuudet, Paratiisin luontopolku, hyvä uima/urheiluhalli
Liikuntamahdollisuudet
Palvelut ja harrastusmahdollisuudet.
Asuinympäristö joen pohjoispuolella.
Upeat ulkoilumaastot.
Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.
Junayhteys Tre/Hki/Sjk
Joki
Kaunis ympäristö
Hiittenharju
Liikuntamahdollisuudet
Maalaismaisema
Lähiruoka
Junat pysää
Linja-autolla kulkeminen on helppoa ja on mukavaa, että ne saapuvat suoraan keskustaan. Lisäksi se,
että täällä on juna-asema, joka on myös käytössä, on iso plussa. Harrastusmahdollisuudet. Täällä on
hyvä vastarakennettu liikunta-ja uimahalli. Honkala ja jäähalli myös antavat lisää mahdollisuuksia
liikuntaan. Liikkuminen täällä on helppoa niin autolla kuin vaikka kävellenkin, sillä tiet ovat sujuvia
kulkea.
Liikuntamahdollisuudet, rauhallinen asuinalue
Kaunis luonto, joki, hyvät liikuntamahdollisuudet, paljon työpaikkoja.
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet
Uimahalli, Hiitteenharju, eipä muuta tai kakkostie joka vie pois täältä.
Erilaiset harrastusmahdollisuudet niin aikuisille kuin lapsille, liikuntahalli, jäähalli. Hiittenharjun
lenkkimaastot ja luonto. Lasten suhteen pidämme tärkeänä koulua ja olemme tyytyväisiä, että täällä on
pieni Pirkkalan koulu.
Junalla pääsee liikkumaan kätevästi isompiin kaupunkeihin. Työllisyys.
Pieni paikkakunta, jossa tunnetaan toisemme. Lasten ollessa pieniä, tunsi lasten kavereiden
vanhemmat, jolloin pidimme paljon yhteyttä.
Sopivan kokoinen kaupunki, palveluja ihan mukavasti ja Pori sopivan matkan päässä, kaunista luontoa
löytyy, hyvät julkisenliikenteen mahdollisuudet varsinkin junaliikenne.
Vehreys, hyvät harrastusmahdollisuudet, lyhyet välimatkat, paikkakunnan pienuus -> ihmiset tuntevat
toisensa ja asioiden hoitaminen on helpompaa
Pieni kaupunki, hyvät liikuntamahdollisuudet. Museo. Alhaiset asuntojen hinnat, paljon asuntoja tarjolla.
Lapsiystävällisyys
Tänne tuli muutettua, koska työpaikka oli täällä. Paljon näivettymistä on tapahtunut näiden vuosien
aikana palveluiden suhteen. Vahvuuksia: monta ruokakauppaa, paljon partureita, KIRJAKAUPPA,
työpaikkoja
Hyvät liikunta -ja ulkoilumahdollisuudet.
Hyvät liikuntamahdollisuudet
Lyhyet yhteydet
Päiväkodit ok
Sopiva koko
Kaunis luonto
Kokemäenjoki
Hyvin hoidetut puistot
Kultakoukku (paitsi tänä vuonna!)
Kirjasto
Museo
Harrastusmahdollisuudet
Paljon kivoja tapahtumia
Kohtalaisen hyvät harrastusmahdollisuudet, kaupunkikuvan siisteys, perustoiminnot hyvät pl.
terveydenhuolto.
Liikuntamahdollisuus
Lyhyet välimatkat, esim. töihin voi mennä kävellen/pyörällä. Ja tietysti liikenneyhteydet: junalla pääsee
Tampereelle/Poriin ja 2-tietä Poriin ajaa puolessa tunnissa. Ennen Raumalla asuneena tämä ei ole




















































itsestäänselvyys. Toki liikuntamahdollisuudet on hienosti järjestetty: voit käydä salilla ja uimassa samalla
kertaa, kun ostat uimahallin "kymppirannekkeen" ja salillehan pääsee sillä myös, vaikka uimahalli olisi
kiinni.
Huikeat urheilumahdollisuudet.
Lasten harrastaminen helppoa.
Työllistyminen (tehtaat varsinkin)
Tonttien halpuus ja hyvät sijainnit.
Liikuntapaikat
Rauhallisuus
Hyvät harrastusmahdollisuudet
Luonto, hyvät ulkoilumaastot, monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin aikuisille kuin lapsillekin
Työpaikat
Kompakti koko, hyvät liikuntamahdollisuudet, työpaikan läheisyys.
Hyvät liikenneyhteydet (junat, bussit, tiet)
Halvahko hintataso
Hyvä hanavesi
Luontopolut
Tilaa autoille: parkkipaikkoja löytyy
Perusasiat, jotka omasta mielestäni kuuluvat pienen kaupungin kokoiselle instanssille kuten alko,
apteekki, terveyskeskus, jne.
Uimahalli ja elokuvateatteri
Kaukolämpömahdollisuus (uusiutuva)
Väh. 3 eri ketjua ruokakaupoissa
Hyvät ulkoilumaastot
Hyvät kulkuyhteydet, juna pysähtyy täällä
Harrastusmahdollisuudet
Perusterveyspalvelut päivystystä lukuun ottamatta
Liikuntamahdollisuudet hyvät, julkinen liikenne, joki, ruokakaupat, ihmiset
Hyvät peruspalvelut, kuten terveydenhoidossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja katujen
kunnossapidossa jne.
Hyvät liikenneyhteydet Poriin, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun päin.
Luonto lähellä.
Ulkoliikuntamahdollisuudet, esim. Hiittenharju, Paratiisin luontopolut
Lyhyet etäisyydet joka paikasta keskustan palveluihin
Uima- ja liikuntahalli
Hyvin palkattuja työpaikkoja runsaasti, jolloin työmatkat lyhyitä
Kokemäenjoki (toivottavasti ei enää tule ympäristökatastrofeja)
Jokirannan tonttitarjonta
Kaunis kaupunki ja jokimaisema, hyvä tonttipolitiikka, erinomaisia palveluja (liikuntahalli, kirjasto)
Luonto ja liikuntamahdollisuudet (Hiittenharju, Liikuntahalli. Joki maisemapolkuineen (tosin viime kesänä
jo niin risukkoa, maisemapolulta ei näkyvyyttä joelle, esim. soutujen aikaan.
Sijainti, hyvät liikuntamahdollisuudet, sekä työpaikka.
Hyvät liikuntamahdollisuudet (Honkala, uima- ja liikuntahalli, Hiittenharju).
Lyhyt työmatka
Upea liikunta- ja uimahalli
Teollisuus ja sen työpaikat
Sairaalat (toistaiseksi) ja niiden työpaikat
Voimalaitoksen ja Satalinnan ympäristöt
Erikoiskaupoista jäljellä vain upea kirjakauppa.
Upea kirjasto.
Hieno uusi Joenrannan päiväkoti.
Hyvät liikenneyhteydet esim. Juna/Linja-auto
Lähellä Poria.
Vapaa-aika palvelut esim. Liikunta-/Uimahalli ja Hiitteenharju.
Luonto, liikuntamahdollisuudet
Hyvät liikuntamahdollisuudet. Hyvä terveyspalvelu. Työpaikkaomavaraisuus. Hyvä tonttijakosuunnitelma







Yritysystävällinen ilmapiiri kaupungin hallinnossa.
Teollinen kulttuuri
Luontopolut, Hiittenharju, Satalinnan luontopolut, Piikajärvi, uusi uimahalli. Halvemmat talot kuin Porissa.
Vaimon lyhyt työmatka, kauniit jokimaisemat
Pieni mutta hyvät palvelut. Uskon että kaupungilla hyvät kasvumahdollisuudet.

7. Mikäli asut muualla, mikä saisi sinut muuttamaan Harjavaltaan?
Vastaukset on luokiteltu selkeisiin kehittämisehdotuksiin ja olemassa oleviin vahvuuksiin.
Nykyisen liikekeskuksen tilalle toivottiin uutta tulevaisuuden tarpeet huomioivaa
toiminnallista ja viihtyisää ydinkeskustaa. Lisää asukkaita saataisiin sillä, että Harjavallassa
olisi tarjolla laadukkaita asuntoja. Lasten ja lapsiperheiden palveluiden laatu nähtiin myös
vetovoimatekijänä.
Vastaajien määrä: 51
Kehittämisehdotuksia:

Laadukkaat vuokra- ja omistusasunnot. Liikekeskus maan tasalle ja tilalle uusi toiminnallinen ja viihtyisä
ydinkeskusta. Maineeltaan laadukkaat palvelut. Porin outouden sijasta ihmistä arvostava ilmapiiri.

Molemmille vanhemmille vakituinen työpaikka läheltä. Olemme molemmat korkeakoulutettuja
(maisteritaso). Moderni koulurakennus, oppimisvälineet asialliset sekä laadukas varhaiskasvatus pitää
meidät asuinpaikkakunnalla. Lapsistamme kaksi ovat alakouluikäisiä. Heillä on käytössään riittävästi
resursseja koulussa (ohjaajat), smartboardit luokassa sekä esimerkiksi tänne kouluun vuosia toivotut
Blue Botit koodaukseen. Luokissa on kannettavia ja aiemmin kerrotut opetusvälineet ovat olleet
käytössä eskarista alkaen. Eskari toimii koulun hallinnon alla ja siis myös samoissa tiloissa.

Meidän perhe muutti Turusta Harjavaltaan minun uuden työpaikkani vuoksi. Kaipaan julkista liikennettä
kaupungin sisällä, jouduimme hankkimaan toisen auton lapsen kuljetusta varten. Olisimme mieluusti
ostaneet päiväkoti - ja koulukuljetukset hänelle.

Julkinen terveydenhuolto toimii arkena suht hyvin, kaipaan ilta- ja viikonloppupäivystystä joko julkisella
tai yksityisellä terveysasemalla.

Hyvät koulut. Saisi myytyä omistusasunnon Nakkilasta.

Harjavallassa asunut vuodet 1979-2008 ja sen jälkeen muuttanut Kokemäelle, koska sieltä löytyi
unelmien talo. Nyt harkinnut jo hetken muuttamista takaisin Harjavaltaan. Molemmat käymme työssä
Harjavallassa ja työmatka lyhenisi, jos asuisimme täällä. Jos saisimme nykyisen asunnon myytyä ja
Harjavallasta löytyisi vuokralle rivitalosta 3h, keittiö ja sauna sekä ilmalämpöpumppu ja lemmikeitä saa
olla niin muuttaisimme heti takaisin!

Kattavammat vapaa-ajan palvelut. Squash-kenttä kaupungista puuttuu. Hyvät tonttipaikat jokirannasta
myös houkuttavat.

Edulliset omistusasunnot ja hyvä palvelut.

Ilmainen päivähoito ja monipuoliset ammattimaisesti johdetut harrastepalvelut. Lapsiperheen
tukiverkoston kehittäminen niin että se tukiverkosto ei koostuisi sukulaisista ja nykyisistä ystävistä.

Lisää palveluita ja enemmän vuokra-asuntoja niitä ei ollut sopivia kovin paljoa tarjolla. Etsinnässä oli
kolmio/neliö rivitalo tai omakotitaloa mutta ei löytynyt.

Kunnon koulu - Ala-asteen koulu on niin huonossa kunnossa niin moni välttää tänne tulemista.

Harjavallan liikekeskukseen täytyisi saada kauppoja. Keskusta ei kyllä tällä hetkellä ole mitenkään
houkuttelevan näköinen. Kerrostalot Harjavallassa ovat todella vanhoja, ne eivät houkuttele.

Työ. Aika pitkä työmatka pitäisi olla, jotta muuttaisi tänne.

Siinä kohtaa, kun harkitsemme muuttoa ja paikkakuntaa, jonne muutamme, vaikuttaa siihen todella
paljon kunnan veroprosentti.

Paremmat palvelut lähinnä liittyen omaan vapaa-aikaan. Eli kaupat, harrastukset ym. Uudistunut ja
nykyaikainen ympäristö. Lapsiperheille jotain extraa.

Kantapopulaation vaihto.

Sopiva vuokra-asunto. Rivitalokolmio tai neliö, jonne saa ottaa mukaan lemmikit.








Muutimme Nakkilaan, kun Harjavallasta ei löytynyt A) kolmiota B) rivitalossa C) lemmikeille sallittua D)
omalla saunalla varustettua, naapurikunnasta löytyi, joten muutto tuli.
En aio ostaa omaa asuntoa, ja vuokra-asuminen on ainoa vaihtoehto. Tarjonta ei kohtaa omia tarpeita
Harjavaltaan voisimme tulevaisuudessa muuttaa, mikäli löytäisimme sopivan hintaisen pienen
omakotitalon mielellään jostain sivummalta.
Asuinympäristö, luonto. Peruspalveluiden saanti.
Tässä iässä pitäisi myös ystävien muuttaa.
Paremmat kunnalliset palvelut
Pienempi veroäyri.
Muutin muutama kuukausi sitten Harjavaltaan poikaystävän perässä. Viihtynyt tosi hyvin, tosin töitä
täältä oisi kiva saada.

Olemassa olevia vetovoimatekijöitä:

Hyvät harrastusmahdollisuudet sekä aikuisille & lapsille. Viihtyisä kaupunki, hyvät
liikennemahdollisuudet & julkiset.

Pieni ja viihtyisä kaupunki

Hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kokemäenjoki kalastusmahdollisuuksineen,
Hiittenharjun laskettelurinne, kaikki on lähellä ja asiointi helppoa (ei tarvitse jonottaa), uimahalli hieno,

Lyhyt työmatka. Rauhallinen asuinalue.

Paikkakunnan pienuus viehättää.

Tuskin mikään.

En muuttaisi, koska miehellä on työpaikka Porissa ja hän ei ole halukas muuttamaan.

Ystävä ilmoitti avoimesta työstä.

Perhetilanteen vuoksi ei mahdollista tällä hetkellä.

En muuttaisi tällä hetkellä Harjavaltaan, koska ystävät ja lähisuku ovat Raumalla. Mutta mielestäni
Harjavallan sijainti on hyvä (ison tien varressa, hyvät kulkuyhteydet suurempiin kaupunkeihin).

Myös raideyhteys (henkilöliikennöinti junalla) on hieno juttu.

Jokialue on todella kaunis, ja Kultakoukku ainutlaatuinen (uimaranta aivan keskusta-alueen
tuntumassa).

Myös vankka tehdaskaupungin maine positiiviset asiat huomioituna on hyvä asia (BASF akkutehtaan
tulo tuo lisää varmuutta kehittyvänä ja työpaikkoja tarjoavana paikkakuntana).

Liikuntapaikat ja -mahdollisuudet ovat Harjavallassa hyvällä mallilla.

Miehen työ


-
Hyvät palvelut, hyvät kulkuyhteydet, edulliset asumiskustannukset esim. tontit

Viihtyisä keskusta-alue ja halvat asunnot/tontit

Omat syyt muualla asumiseen liittyvät perheeseen ja omaan asuntoon muualla. Perhe on juurtunut
omalle paikkakunnalle, joten muutto olisi vaikeaa.

Luultavasti ei mikään

Työpaikat, viihtyisät ulkoilu- ja puistoalueet, palvelut, liikenneyhteydet,

Olen paluumuuttaja 30 vuoden jälkeen takasin kotikuntaani Harjavaltaan, Syynä muuttoon oli "tuttuus" ja
vahva kulttuurielämä. Sekä kotoisuus johon lapsesta ja nuoresta olen kasvanut, eipä paikkakunta paljon
siitä ollut muuttunut 30 vuoden aikana.

Pienimuotoisuus ja turvallisuus on yksi asia mikä täällä on valttina. Eipä tule lukittua auton ovia
kaupassa käydessä.

Toimiva keskustan ympäristö

Ei oikeastaan mikään ja välimatka on lyhyt Harjavaltaan.


Lyhyt työmatka

Olen muuttanut Poriin kaksi vuotta sitten Harjavallasta. Syynä muuttoon oli miehen kanssa yhteen
muutto. Porissa palvelut ja harrastukset ovat lähempänä. Takaisin minut saisi muuttamaan perhe ja
tukiverkosto.

Hyvä sijainti.

Sekä minun että vaimoni työn pitäisi olla Harjavallassa tai naapurikunnissa. Tarjolla pitäisi olla
laadukasta omakotitaloasumista mieluummin järven rannalla.




Tällä hetkellä ei juuri mikään, koska muutin juuri pois Harjavallasta.
Se, että olisi lyhyen matkan päässä hyvät päiväkodit ja koulut. Päiväkodit ja koulut rakennuksina uusia ja
terveitä, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Turvallisia ja siistejä leikkipuistoja, uimarantoja.
Tarpeeksi palveluita, kaupat, lääkärit yms. Tienvarsien ja katujen siisteys, hiekotus talviaikaan ja
katulamput toiminnassa.
Ei mikään
Muutamme Harjavaltaan (olemme jo päättäneet) kun olemme tarpeeksi iällä, emmekä jaksa enää hoitaa
omakotitaloamme ja sen ympäristöä. Nyt asumme Kokemäellä sukutilalla, niin kauniin luonnon keskellä,
ettemme tule muuttamaan sieltä pois ennen kuin on aivan pakko.
Harjavallassa sinällään ei ole mitään vikaa asuinkuntana. Olemme aikoinaan asuneet täällä ja
viihdyimme.
Muutimme Kokemäelle, koska muuten sukutila olisi mennyt myyntiin. Kokemäki on kallis paikka asua.
Veroprosentti huima
Voisin harkita Harjavaltaan muuttoa, mikäli lapset olisivat jo muuttaneet pois kotoa. Tällä hetkellä muutto
ei ole mahdollista toisen ollessa yläkoulussa ja toisen lukiossa.







8. Miten sinun mielestäsi Harjavalta voisi houkutella lisää asukkaita?
Harjavalta saa lisää asukkaita, mikäli pidämme etenkin lasten, nuorten ja
lapsiperheiden palvelut laadukkaina. Toisen asteen koulutustarjonnan vähäisyys
pakottaa nuoret muuttamaan toisaalle. Kaupungin mainetta pitää saada paremmaksi
markkinoinnin ja brändityön kautta. Muuttajat tarvitsevat laadukkaita vuokra-asuntoja
ensi alkuun. Liikekeskus sai useita kielteisiä mainintoja tässäkin kohtaa.
”Harjavaltaa tulisi markkinoida pienenä rauhallisena kaupunkina, jossa palvelut ovat lähellä,
ihmisestä pidetään huolta, luonto on puhdas ja moninainen. Harrastusmahdollisuuksia on
kuin Keski-Euroopassa ja niihin pääset likimain kotiovelta. Täällä saat kulkea rauhassa ja
rentoutua ilman suuren kaupungin hulinaa. Harjavalta on uinuva lähiö sen kaikkein
positiivisimmassa merkityksessä. Siksi minä viihdyn täällä, enkä muualle haikaile. Olen
maailmaa kiertänyt, mutta ah kuinka ihanaa on palata takaisin ja rauhoittua.”
Vastaajien määrä: 131














Lapsiperheille jonkinlainen kuntalisä. Tai vauvalisä tms.
Satsaamalla lapsiperheisiin ja vanhuksiin. Nuorisolle tiloja ja mielekästä tekemistä!
Liikekeskus matalaksi ja nättiä ja toimivampaa tilalle, lukiokoulutuksen taso paremmaksi (parempia
opettajia), kaupungin markkinointiin uusi ote, räväkämpää ja oivaltavampaa viestintää ja sosiaalisen
median kanavat tehokäyttöön.
Tänne tarvittaisiin paljon uusia, asukkaita palvelevia kauppoja. Kaikkea ei toki kuulu ja voi saada omalta
paikkakunnalta, mutta otetaan esimerkkinä Lasten vaatteet. Niitä ei täältä juurikaan saa. Tokmannin ja
säästöhallin valikoima on hyvin suppea. Rautakauppavalikoima myös kyseisissä hyvin niukka.
Paljon on keskustassa tyhjiä liikehuoneistoja, joten niissä vuokrat kohdilleen / myyntihinnat kohdilleen ja
täyttää niitä sopivilla palveluilla / liikkeillä. Partureita ja hierojia täällä kyllä löytyy liiaksikin.
Viihtyvyyteen voisi myös panostaa. Joen penkereitä siistiä myös keskustan puolelta ja maisemoittaa
molemmin puolin viihtyisimmäksi.
Kultakoukkua voisi kehittää esim. vesitrampoliinein ja hyppytorneineen. Mikä idea on sillä vihreällä
"kiipeilyjutulla"? Kukaan ei sitä käytä, se vaihtoon! Ja jokin parempi juttu pienille tilalle.
Myös Hopearannan uimarantaa voisi siistiä ja pohjasta poistaa mudat.
Jouluvalot voisi yltää sillalle asti, jopa Vinnarin risteykseen. Pohjoispuoli on kovin pimeää. Silta
ehdottomasti vielä valaista jouluna!
Harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Hiittenharjulle esim. pitkät portaat joissa voi harrastaa
porraskiipeilyä.
Kesä- ja talvitapahtumien järjestämistä.
Veroprosenttia pienentämällä
Lisää kauppoja.




































Laadukkaat asumisolosuhteet ja ihmisläheiset ja -lähtöiset palvelut.
Siistimällä keskustan ja Torttilan alueen kaavoja / tehdasnäkymää. Kehittämällä keskustan infraa.
Satsaamalla lisää päiväkoteihin (päivähoitopaikkoja aika vähän) ja erityisesti kouluun. Oma erityiskoulu
(johon voisi sitten ottaa muualtakin oppilaita, jos Harjavallasta ei riitä) olisi varmasti hyvä vetonaula.
Myös aamu- ja iltapäivähoitoa erityisoppilaille pitäisi parantaa. Mikäli erityiskouluun ei olla valmiita
satsaamaan, niin huomattavasti enemmässä määrin tarvittaisiin pienryhmiä ja oppilaille henkilökohtaista
apua kouluun mm. estämään näiden lasten "valumista" lastensuojelun piiriin.
Saada tuota vanhan kauppakeskuksen aluetta näyttämään siistimmältä, samoin vanhat autiot rakennukset
uusia tai poistaa, esimerkiksi Harjavallan kadulta. Paljon rakennuksia, mitä eivät oikein silmää miellytä.
Aktiviteettiä aika hyvin jo täällä päin on. Hiitenharjua voisi vähän saada esille. Pääasiassa rakennusten
julkisivua parannella.
Lisää erikoisliikkeitä. Rautakauppa puuttuu, kenkäkauppa puuttuu. Liikekeskus autio.
Laadukasta vuokra-asumista? Myös perheille. Tämän hetkinen vuokra-asunto tilanne vaikuttaa niin
vanhalta ja huonokuntoiselta, ettei se ainakaan houkuta perheellisiä Harjavaltaan.
Päivähoitoon panostaminen.
Markkinointi ja mainostaminen, tapahtumia ja hyvää mieltä. Sana kiirii varmasti ajan kanssa.
Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, yritysystävällisyys, kulttuuri, siisti keskusta-alue
Peruspalvelujen ylläpito.
Lapsiperheille kuntalisä.
Korostaa sitä, että Harjavalta on ihmisen kokoinen kaupunki, ja paikka jossa on hyvä asua vauvasta
vaariin.
Meidän on turha lähteä kilpailemaan Porin kanssa ja Porin palveluiden kanssa. Harjavaltaa tulisi
markkinoida pienenä rauhallisena kaupunkina, jossa palvelut lähellä, ihmisestä pidetään huolta, luonto on
puhdas ja moninainen. Harrastusmahdollisuuksia on kuin Keski-Euroopassa ja niihin pääset liki main
kotiovelta. Täällä saat kulkea rauhassa ja rentoutua ilman suuren kaupungin hulinaa.
Harjavalta on uinuva lähiö sen kaikkein positiivisimmassa merkityksessä. Siksi minä viihdyn täällä, enkä
muualle haikaile. Olen maailmaa kiertänyt, mutta ah kuinka ihanaa on palata takaisin ja rauhoittua.
Miten imago saadaan muuttumaan?
Naisten työpaikat pikemminkin vähentyneet.
Kouluttautumismahdollisuudet vähentyneet.
Lukiokoulutuksen taso….
Yrittäjät avainasemassa
Mahdollisuuksien mukaan parantaa infraa keskustassa ja muutenkin ympäristöä voisi katsella ”sillä
silmällä”.
Ei unohdeta haja-asutusalueita
Kunnan lapsilisäetu olisi yksi, millä saisi lapsiperheitä muuttamaan tänne. Esim. Eurajoen kunta maksaa
kuntakohtaista lapsilisää 200€/lapsi ja Pori 80€/lapsi.
Lapsiperheistä suurin osa osaa tutkia asuinympäristöä kokonaisuutena. Jos tänne halutaan houkutella
työllisiä lapsiperheitä, tulee myös viestittää arvostusta heille suunnattuja palveluja kohtaan. Harjavallan
valtit ovat hyvät palvelut lähellä. Iso miinus on aikansa elänyt koulurakennus sekä puute ajanmukaisista
opetusvälineistä sekä kalustosta.
Vuokra-asunnot ovat samanhintaisia melkein kuin Porissa, tämä on varmaan yksi syy miksi täällä ei asuta.
Kaupungin kotisivut ovat muinaisjäänne, tulossa kai uudet. Sosiaalisen median käyttö, onko käytössä ja
onko viestintä nykyaikaista? ei ole tietoa.
Ruokaravintoloita ei ole, niitä lisää
Kadut, varsinkin jalkakäytävät keskustassa surkeita, kapeita ja kuoppaisia. Kokemäelle vievä rantatie aivan
kamalassa kunnossa. -> kuntoon
Liikekeskus kuin suoraan Venäjältä -> kuntoon
Ainoa tapahtuma on Karmarock, pitäisi saada tunnettavuutta lisää
Vauvakampanja?
Täällä on mielestäni vaan odoteltu ja menty viereisten kaupunkien imussa eteenpäin. Luotettu, että kaikki
menee eteenpäin eikä mitään tarvitse tehdä. Se on kai teollisuuspaikkakuntien kirous. Jotain omaa olisi
syytä kehittää muutakin kuin nuo tehtaat, mitä se sitten on, ken tietää.
Kuntapuolen pitää tarjota laadukkaita palveluja esimerkiksi sivistyspuolella hyvä kirjasto ja koulutus
varhaiskasvatuksesta lukioon. Toiveena myös, että Harjavallassa olisi toisen asteen muutakin koulutusta.
Yrityspuolella Harjavallassa on hyvin teollisuusyrityksiä, mutta erilaisia kauppaliikkeitä tai jopa
kauppakeskuksia kannattaisi houkutella. Harjavalta on kuitenkin sijainniltaan loistavassa kohdassa Euran



ja Helsingin tien risteyksessä. Ruokaravintolat, kahvilat ja muut piristäisivät.
 Panostamalla rohkeasti varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen niin sisältöjen kuin rakennustenkin
osalta.
 Lisää tapahtumia ja aktiviteetteja kaupungin puolelta.
 Panostus kaupungin hyvien puolien mainostamiseen.
 Erinomaisilla palveluilla. Panostamalla koulujen laadukkaaseen opetukseen kaikissa oppilaitoksissa.
 Tarjoamalla muuttajille esim. tonttibonusta, eli edullisemmin saisi hankittua tontin ja tarjoamalla
lapsiperheille vaikka jonkinlaisen muuttorahan.
 Lisää vapaa-ajan toimintaa, myös vuorotyö huomioon ottaen
 Kehittämällä lapsiperheiden palveluja (vuorohoito, päivähoito, iltapäivätoiminta)
 Tukemalla pienten liikkeiden toimintaa
 Mainostamalla liikuntakohteita, museota
 Julkinen liikenne paremmaksi.
 ???
 järjestämällä musiikkitapahtumia
 Pitämällä veroprosentin alhaisena, lapsiperheille tarjottaisiin kotihoidontuen lisäksi Harjavalta-lisää,
rakennettaisiin hyvätasoisia vuokra-asuntoja lisää
 Edullinen ja väljä rakentaminen; tontit, luonto
 Työpaikat
 Veroprosentin pysyvyys
 Lapsiperheiden palvelut ja niiden toimivuus
 "Terveet" koulurakennukset, päiväkodit
 Positiivinen ja aktiivinen mainonta
 Kerrotaan palveluista mediassa ja kaikissa muissakin yhteyksissä. Täällä pitää järjestää tapahtumia, joiden
vuoksi tänne on tultava käymään ja siinä sivussa huomataan kaupungin vehreys ja palvelurakenne.
 Tänne on saatava väkeä käymään, jotta kaupunki tulisi tutuksi. Pelkkä Hiittenharjun laskettelurinne ei riitä.
Nuorisolla on Karma-rock, mitä aikuisille voisi olla? Tanssipaikka Valtatie 2 on Valtatien varressa, silloin ei
tarvitse tulla varsinaiselle kaupunkialueelle, joten sillä ei saada näkyvyyttä. Markkinat on, mutta jotain
muutakin tarvitaan.
 Dragon-melonta oli aikanaan kova juttu. Jotain vastaavaa kaivataan.
 Talvi-urheilumahdollisuuksia edelleen kehittämällä
 Harjavallan imago houkuttelevammaksi
 Enemmän kohtuuhintaisia, perheellisille sopivia vuokra-asuntoja rivitaloissa. Kalevan ja Piispan "slummit"
ei houkuttele.
 Keskusta-alue on varsin hajaantunut ja se voi tuntua oudolta etenkin muualla asuville. Myös Harjavallassa
itse asuvalle keskusta tuntuu ajoittain hieman epäkäytännölliseltä, eikä se houkuttele kävijöitä.
 Rapistuneen liikekeskuksen tilalle jos saataisiin uusi kauppakeskus, niin se voisi yhtenäistää keskustaaluetta mukavasti, sekä tietysti modernisoida sitä. Sen vaikutus Harjavallan houkuttelevuuteen
asuinpaikkakuntana voisi olla todella merkittävä.
 Keskusta-alueet ovat kunnissa hyvin merkittävässä asemassa kaupungin yleisen viihtyvyyden kannalta.
 Halvempi veroäyri
 Halvalla asumisella. Yrittäjille enemmän porkkanoita esim. halpoja liiketiloja. Nykyisellään liikekeskus on
lähinnä vitsi.
 Monipuolistaa palveluja. Nuorille lisää ajanviettopaikkoja. Lasten leikkikenttää keskustassa voisi
monipuolistaa ja laajentaakin.
 Lisää erikoisliikkeitä, joilla kilpailukykyiset hinnat, rautakauppa.
 Asukkaiden vaikutusmahdollisuuden omaan kuntaan paremmaksi
 Koulujen koko pienemmäksi. Suuri ei ole aina paras!!
 Tonttien ja asuntojen edullisuuden voisi tuoda paremmin esille, kuten myös sen, että Harjavallasta on
todella helppo liikkua moneen suuntaan ja Porin palvelut ovat lähellä. Eli markkinoida paremmin ja
enemmän Harjavaltaa ja sen vahvuuksia. Kaikenlaiset rahalliset kannustimetkin lapsiperheille ja muillekin
ovat mielestäni tänä päivänä hyviä houkuttimia.
Meidän perhe muutti XXX:sta (isompi kaupunki) Harjavaltaan minun uuden työpaikkani vuoksi. Kaipaan
julkista liikennettä kaupungin sisällä, jouduimme hankkimaan toisen auton lapsen kuljetusta varten.
Olisimme mieluusti ostaneet päiväkoti - ja koulukuljetukset hänelle.
 Julkinen terveydenhuolto toimii arkena suht hyvin, kaipaan ilta- ja viikonloppupäivystystä joko julkisella tai
yksityisellä terveysasemalla.

 Harjavallan julkisivu kaupunkiin saavuttaessa on ankea. Liikekeskus tulisi purkaa välittömästi, rumentaa
koko kaupungin.
 Sosiaaliset ongelmat näkyvät liiaksi katukuvassa. Esim. nuorten ryhmät kauppojen pihoilla, juopuneet
torilla jne.
 Katuralli tulisi saada loppumaan
 Keskustan viihtyvyyteen voisi panostaa, hyvät harrastusmahdollisuudet.
 Kerrostaloalueita onkin alettu jo peruskorjailemaan ja muutama uusikin on rakennettu. Varsinkin vanhojen
kerrostalojen ulkonäkö on ollut hyvinkin sellainen, ettei ole kauheasti houkutellut asumaan niihin.
 Liippari alkaa olemaan myös hyvin aikansa elänyt.
 Nyt nuoriso joutuu muuttamaan pois viimeistään lukion/ammattikoulun jälkeen, jos haluavat opiskelemaan.
Esimerkiksi jos oppisopimuspaikkoja olisi nykyistä enemmän tarjolla, muuttaminen ei välttämättä olisi
pakollista. Tai jos Harjavaltaan saisi nykyistä laajemman koulutustarjonnan ylipäätään.
 Somessa markkinointi!
 Harjavallassakin ilmeisen paljon tyhjillään olevia liiketiloja ja niistäkin kun ilmoittaisi kunnolla jossain (itse
en ole törmännyt koskaan), voisi rohkeat uskaltaa tarttua tilaisuuteen yrittäjinä. Ja yrittäjälle enemmän
porkkanaa kuin keppiä. Joku bonus tmv.
 Täällä ei todellakaan olla suvaitsevaisia.
 Täällä ei ole töitä tarpeeksi.
 Terveydenhuolto on surkeaa.
 Terveet päiväkoti- ja koulurakennukset hyvän koulutuksen ja kasvatuksen tueksi.
 Kauniista jokimaisemista koko kaupungin yhteinen tapaamis- ja ajanviettopaikka varsinkin kesäisin.
Palvelut vaikka ulos, vähän mielikuvitusta ja rohkeutta! Tapahtuma-aukiolle vaikka pop-up-virastoja jne.
 Kaupungin keskusta pitäisi saada viihtyisämmäksi ja keskittyä kaupungin turvallisuuteen myös
kaupunkisuunnittelussa
 Palveluiden laajentuminen, halvat hyvät tontit. Lapsiperheiden huomioiminen paremmin.
 Mainostaminen hyvänä kaupunkina.
 Harjavallan hyvistä puolista kerrottava enemmän.
 Vielä lisäämällä harrastusmahdollisuuksia tai ainakin infota niistä kaikista paremmin.
 Halvoilla tonteilla
 Houkutella mahdollisia uusia asukkaita ihan lähestymällä heitä suoraan kirjeitse. Esim.
Suurteollisuuspuistoon kysely työntekijöille, että ketä ei asu täällä ja onko harkinnut tänne muuttoa. Jos
jättää kyselyyn positiivisen vastauksen ja on kiinnostunut ajatuksesta muuttaa niin kaupungilta rohkeasti
yhteyttä heihin.
 Rakentaa joelle venelaituri josta saisi halutessaan vuokrata paikan omalle veneelleen.
 Mainostaa kaupunkia lapsiperheet edellä (he ovat pitkäaikaisia veronmaksajia).
 Puhdistaa Harjavallan ikivanha maine likaisena teollisuuskaupunkina ja alkaa rakentaa tästä eko ja sähkö
kaupunkia, minkä puhtautta ihmetellään ja ihastellaan 10 vuoden kuluttua.
 Korjaamalla perusteellisesti tai rakentamalla uutta päiväkotia ja koulua. Puhtaat, uuden
opetussuunnitelman mukaiset ja ehdottomasti terveet rakennukset ovat ensisijaisesti varmistamassa
lapsiperheiden muuton paikkakunnalle. Ne kunnat, jotka nyt panostavat tähän, saavat myönteistä
huomiota. Kuten Eura. Jos nämä asiat on kunnossa, on työntekijät sekä uudet asukkaat mahdollista
houkutella tänne.
 Lisäksi pitää huolta muistakin rakennuksista, siististä viihtyisästä ympäristöstä. Jokinäkymän hyväksikäyttö,
esim kiva kahvila rantaan.
 Liikekeskuksen korjaus ja rakennus jossa ollut Kuntolliikis ja Titta, purkaminen, haisee homeelle ja on
epäsiisti.
 Liikekeskus kuntoon.
 Kiinteistö- ja muut verot alhaisiksi.
 Innovatiivinen, rohkea ja myönteinen asenne ja toiminta.
 Liikekeskuksen viihtyvyyteen panostaminen.
 Nuorille paikkoja kokoontumiseen, ym toimintaa.
 Erilaisia palveluita, tukea yrittäjyyteen.
 Erilaisia tapahtumia, kaupunki tukisi.
 Vanhuksille toimintaa.
 Markkinoimalla em. vahvuuksia.
 Tuet lapsiperheille, esim. ilmainen päivähoito, tuki ensiasunnon tai tontin ostoon Harjavallasta, vauvabonus
 Yritysten houkuttelu Harjavaltaan, esim. Karvian malli https://karvia.fi/yrittajien-karvia/kunta-


































yrittajalle/kunnan-tukimuodot-yrittajille/ ja kaikki muu mahdollinen tehtävissä oleva yritysten tukemiseen.
Uusia taloja, kerrostalot, rivitalot, tontit. kiinteistöverot alas.
Linja-auto- ja juna-aikataulut paremmiksi, lisää mahdollisuuksia käyttää julkisia kulkuneuvoja. Taksi
takaisin päivystämään myös yöaikaan.
Lisää liikkeitä keskustaan ja siistiä liikekeskusta.
Palveluita pitäisi lisätä, ja kauppojen monimuotoisuutta.
Täältä ei saa ostettua edes kenkiä, ellei sitten halua ostaa Tokmannilta halpalaatuisia kenkiä. Kyllä täältä
elintarvikkeita saa, mutta jos haluaa ostaa jotain muuta, on pakotettu lähtemään johonkin muuhun
kaupunkiin, ellei sitten hyvällä tuurilla säästöhallista tai Tokmannilta löydy tarvittua tavaraa.
Autioituva liikekeskus ränsistyvine rakennuksineen on kaupungin häpeäpilkku. Tori ei myöskään
houkuttele.
Nuorilla ei ole muuta tekemistä kuin polttaa kumia ympäri kylää keskellä yötä.
Harjavalta on todella huonojen julkisten liikenneyhteyksien päässä. Jos haluat illalla Porista takaisin
Harjavaltaan, niin ei onnistu. Tämän vuoksi ei Porissa voi käydä iltaisin töissä tai elokuvissa.
Lääkäriin ei saa aikoja. En tiedä kuka kaikki lääkäriajat aina vie, mutta itse en sinne ainakaan tunnu
pääsevän, vaikka olisi jokin sairaus, johon oikeasti tarvitsisin apua. Ehkä en vaan osaa heittäytyä
marttyyriksi, ja voivotella surkeaa oloani oikein olan takaa?
Harjavalta olisi muuten ihan kiva paikka elää ja asua, mutta koska täällä on hyvin vähän vapaaajanviettomahdollisuuksia (ellet halua liittyä urheiluseuraan), eikä täältä pääsee illemmalla muihin
kaupunkeihin harrastamaan (ellet omista omaa autoa), niin en ihmettele, jos ihmiset muuttavat pois. Juuri
nyt Harjavalta näyttää ja tuntuu kuolevalta kaupungilta.
Tietoliikenneyhteydet paremmiksi. Joen hyödyntäminen. Liikekeskuksen käytävien kattaminen.
Panostamalla edelleen nuorten perheiden palveluihin ja hyvinvointiin, tontteja läheltä keskustaa esim
Satakunnantie varrelta Nakkilan puolelta. Mainostaa maakunnallisesti loistavia liikuntamahdollisuuksia
Laittamalla lastenhoitoasiat kuntoon! Harjavaltaan on turha houkutella lapsiperheitä, kun nykyisillekään
asukkaille ei löydy paikkoja päiväkodista, vaan pitää perustaa satelliittiryhmiä. Tämä asia ja tieto leviää ja
tiedän ihmisiä, jotka eivät perheineen tänne tämän takia muuta! Tuon asian kuntoon laittaminen on yksi
tärkeimmistä, jos tänne oikeasti halutaan houkutella perheitä ja lisää asukkaita!
Lisää palveluita, ammatillista koulutusta tarjolle.
Toivottavasti tähän kyselyyn vastaisi heitä, jotka käyvät Harjavallassa töissä ja asuvat vielä muualla.
Järjestämällä tutustumiskierroksia ihan konkreettisesti, jossa kerrotaan paikkakunnan tarjonnasta ja
näytetään esim tyhjiä tonttialueita. (Linja-auto kierrokset)
TV mainonta esim liikuntahallista joesta (vesiurheilu) Hiittenharjusta (laskettelu) luontopolusta ja museosta
sekä kirjastosta ja koulumaailmasta.
Järjestämällä erilaisia rekrytointimessuja.
Työpaikat varmaan ykkösasia, mutta hyvänä kakkosena viihtyisyyden ja palvelujen lisääminen. Esimerkiksi
kauppatarjonta, ruokakauppoja lukuun ottamatta, on melko surkea.
Hoitamalla koulu-asiat mallikkaammin kuin muut! Terveys ja satsaukset edellä, pohjoispuolen koulun
turvaaminen.
Hyvillä tonteilla ja palveluilla
Jos tuon jatkuvan yörallin saa kuriin voin itsekin jäädä Harjavaltaan, nyt muutto muualle.
Fakta valitettavasti on, että moni käy Harjavallassa töissä, mutta eivät halua asua tehtaan "vieressä". Myös
verojen korotus syö sitä vähäistä muuttohalukkuutta tänne. Itsekin miettinyt asunnon myymistä ja
muuttamista halvemman veroäyrin kuntaan.
Palvelujen lisääminen, keskusta on lähes kuollut. Tyhjät liikehuoneistot masentaa. Nuorisolle tiloja ja
toimintaa enemmän. Ruokapaikat ja kahvilat houkuttelee.
Senioriasuntoja lisää keskustaan. Lapsiperheille kohtuuhintaisia asumismuotoja.
Lisää tekemistä nuoremmille ihmisille. Lisää harrastusmahdollisuuksia. Lisää kahviloita. Enemmän
palveluita Harjavaltaan, ettei tarvitse esim. Poriin saakka lähteä.
Perusasiat ovat kunnossa paremmin kuin monessa muussa paikassa. Esteet taitavat olla mentaalipuolella.
Tällä hetkellä liikekeskus on vajaakäytöllä ja luo huonoa ilmettä keskustaan.
Keskustelu asiaa tuntevien kanssa liikekeskuksen kehittämisestä toi sellaisen näkökulman, että siihen
rakennettaisiin nykyaikaisia kerrostaloja, joiden alapuolella olisi liikehuoneistoja tuntui hyvältä ratkaisulta.
Esteenä mahdollisesti suunnitelman toteuttamisessa oli se, että joku kiinteistöjen omistajista ei ollut
halukas myymään omistustaan. Saataisiinko hänet houkuteltua uuteen suunnitelmaan mukaan.
Liikekeskusympäristön kohentaminen tällä tavoin olisi todella paikallaan.
Kaavoituksessa on tehty oikeita ratkaisuja.




























Tärkeää on hyvät nettiyhteydet Harjavallassa.
Tuota mentaalipuolta muuttamaan tarvitaan näkyvyyttä hyvillä asioilla. Eli tapahtumia, joissa Harjavallan
parhaat puolet tulevat esiin koko maakunnassa. Saisi syttymään sellainen mielikuva, että täällä tapahtuu
hyviä asioita. Homma on vaikea.
Urheilukentät ja -tilat avaavat kaikenlaisille kisoille mahdollisuuksia.
Tapahtuma-aukio on LAHJA jota kannattaa hyödyntää. Harjavallan tiivis koko tekee siitä aarteen.
Kohtalaisen iso tapahtuma voidaan järjestää ydinkeskustan tuntumassa niin, että kävelymatkan päässä
ovat kaikki kaupat ja ravintolat ja muut palvelut, juna-asema ja linja-autoasema. Huomasin tämän
erinomaisuuden vuonna 2003 kun Harjavallassa järjestettiin seurakunnan ja SLEY:n toimesta
evankeliumijuhlat.
Porin Jazz on menestys osittain juuri siksi, että Kirjurinluoto on keskellä kaupunkia. Kauniiseen puistoon
pääsee kävelemällä ja sieltä on lyhyen matkan päässä ravintolat etc.
Tapahtuma-aukiolla on nyt Karmarock. Jotakin muuta isompia massoja liikuttavaa voisi ajatella – ehkä
lapsiperheiden massatapahtuma kesällä.
?
Harjavallan vt 2 ympäristöä tulee kehittää ja siivota, Euran tien risteysalueelle viheralueita, ja kesäisin
esim. istutuksia. Jokin Emil Cedercreutzin iso patsas voisi myös olla kaunis maamerkki siinä isojen teiden
risteyksen lähellä.
Viime kesänä ihmettelin, ettei Harjavalta mainostanut itseään tienvarsiosuudella, kun Porissa oli
suurtapahtumien kesä. Teollisuusalueen risteyskohta Torttilassa on paremmin hoidetun näköinen kuin ns.
pääristeys mistä kaupunkiin tullaan.
Siihen olisi minulla monta ideaa, ja olisin valmis tulemaan jopa ympäristö-maanrakennustalkoisiin jos
aluetta kehitetään.
Maisemanhoito tulisi budjetoida kaupungin talousarvioon ja joskus aiemmin olen ajatellut, että Hiittenharjun
edestäkin kannattaisi karsia muutama puu, jotta laskettelurinne näkyisi vilkkaalle tieosuudelle. Se on niin
sanotusti "hiljaista mainontaa" kun kaikki autolla ja bussilla kulkevat näkevät jotain kaunista ja hyvin
hoidettua Hiittenharjun risteyksen ja Torttilan risteyksen välillä, mikä jättäisi ohikulkijoille positiivisen
näkemyksen alueesta. Joen virtaus ja luonnonpuistot kun ei näy tiellä liikkuville. Niistä kertova
valokuvaseinä/maalaustaide voisi olla mm. havaintoesimerkki mikä saattaisi sopia ison tien viereen "puistoosuudelle". Ja Harjavallan slogan " Harjavalta hyvä paikka asua" -plakaati voisi olla kiinnitettynä sillan
kupeessa niin että teksti näkyisi molemmista suunnista kulkeville.
Monipuolisempaa toimintaa eri ikäluokille, varsinkin nuorille ja työikäisille aikuisille.
Keskustan kehittämisellä - palvelujen saatavuuden turvaamisella (nopeita toimenpiteitä vanhan ostarin
osalta). Asuinalueiden maineella ja sijainnilla.
Samassa elämätilanteessa olevat ihmiset arvostavat asuinalueellaan lähiympäristöä (kevyenliikenteen
kulkuyhteydet, lenkkipolut, lähipalvelut, jne). Siispä olisi tärkeää käyttää tehokkaasti hyödyksi mm. jokea ja
turvata lähivirkistysalueiksi kaavoitetuiden alueiden säilyminen yhteiskäytössä rakentamalla ulkoilupolkuja
kaupungin toimesta. Nyt kaavoitetuilla alueilla vain rantatontit menevät kaupaksi. Myös joen
virkistyskäyttöä tulisi lisätä (vierasvenelaituri keskustan tuntumaan?).
Hinta/laatusuhde asuntomarkkinoilla erittäin hyvä verrattuna naapurikuntiin.
Työpaikat.
Ensisijainen asia olisi uudistaa tai rakentaa uusi liikekeskus. Yrityksillä ei ole kunnollisia tiloja eikä
liikekeskus nykyisellään houkuttele asiakkaitakaan. Ymmärtääkseni omistussuhteet liikekeskuksessa ovat
yksi isoimmista ongelmista/esteistä uudistamiselle. Kaupungin puututtava asiaan.
Ihmiset eivät enää niinkään muuta työn perässä (kulkeminen helppoa kauempaakin) vaan arvostavat
enemmän pehmeitä arvoja. Ihmisten tunnettava itsensä tervetulleeksi ja pienen kaupungin on annettava
itsestään ns. kotoisa sekä huoliteltu kuva. Erilaiset (leikki-, koira- ym.) puistot esimerkiksi hyviä. Vanhat
keskeiset rakennukset uudistettava tai rakennettava uusia.
Yksi keino voisi olla panostaa selkeästi muita enemmän esimerkiksi lapsiin ja nuoriin. Uusi päiväkoti sekä
uudistettu "nuorisotila" vanhalla ammattikoululla hyviä, mutta tuodaanko niitä tarpeeksi esiin? Lisää tietysti
tarvitaan myös. Vanhemmat tekevät muuttopäätöksen helpommin, jos kokevat että heidän lapsensa
saavat selkeästi parempaa palvelua Harjavallasta mitä muualta.
Avustaa yrittäjiä, että saataisiin tuo kuollut liikekeskus eläväksi. Nyt melko surullinen näky.
Työkavereita kuultua, Harjavalta näyttää sisään tultaessa valtatieltä varsin ankealta ja monelle syntyy kuva
paikkakunnasta jo siitä, koska monet eivät ole edes käyneet joen pohjoispuolella tai edes joella.
Myös vanha maine vaikuttaa ja tähän vielä tämä öljypäästö päälle.
Harjavallan maine on huono. Keskustan alueen ja muuallakin tapahtuva öinen häiriköinti (autoilu, mopoilu
ja ilkivalta) pitäisi kitkeä pois.



































Harjavallan asuntotarjonta on pääosin vanhaa ja nuhjuista, varsinkin keskustan, Kalevan alueen ja
Piispankadun alueet. Nämä ovat kuitenkin haluttuja asumispaikkoja ja lähellä palveluja.
Perusteellista remontointia ja imagon kohotusta koko kaupunkiin.
Harjavalta kaipaa myös lisää palveluja. Harjavallasta on hävinnyt paljon kauppoja eikä erikoisliikkeiden
pitäminen enää kannata. Asukkaiden oma ostovoima pitäisi pystyä siirtämään takaisin Harjavaltaan.
Keskustan vanhat liiketilat pitäisi purkaa ja rankentaa tilalle uusi yhtenäinen kauppakeskus, josta löytyisi
palvelut laidasta laitaan. Tilaa tällaisen rankentamiselle kuitenkin olisi ja uskoisin tällaisen vetävän
ostovoimaa myös naapurikunnista.
Harjavallassa on jo paljon erilaisia tapahtumia, mutta niiden lisääminen ei mielestäni saa ketään
muuttamaan tänne.
Kaiken ikäisten harrastusmahdollisuuksia pitäisi lisätä, ei aivan päättömästi, mutta yrittää edes vastata eri
harrastusten kysyntään jos esim. vaaditut ryhmäkoot täyttyy.
Pitämällä keskustan yleisilmeen siistinä ja houkuttelevana.
Hinta-laatusuhteeltaan hyvät tontit.
Varhaiskasvatuksen pitää olla laadukasta ja hoitopaikkoja oltava riittävästi, soraäänet kulkevat
puskaradiossa nopeasti, eikä luo hyvää mainetta.
Nykyisen liikekeskuksen autioituminen saa kaupungin sydämen näyttämään aika karulta.
Terveet rakennukset
Uusi alakoulu
Houkuttelevia tapahtumia
Liikekeskuksen elävöittäminen, esim. vaatekauppoja tms, mitä jo Porista löytyy. Myös 24/7 pieni kauppa,
josta saisi myös tupakkatuotteita olisi hyödyllinen, sillä lähimmät tällaiset paikat ovat Raumalla ja Porissa.
Lapsiperheitä tänne saataisiin, jos koulut kunnostettaisiin. Olen kuullut huhua koulujen sisäilmaongelmista,
joten ne olisi nyt jos koskaan hyvä hoitaa kuntoon. Kuka tahtoisi muuttaa paikkaan jossa on koulu, minkä
sisäilma on huonolaatuinen?
Myös öljyn sun muun haitallisen aineen päästö Kokemäenjokeen on iso miinus. Se, että täällä olisi joki ja
uimaranta, jonne uskaltaa mennä ilman pelkoa kaikista joessa olevista myrkyistä, olisi jo iso juttu.
Harjavalta antaa itsestään hieman synkän kuvan. Harmaita ja tyhjiä liiketiloja kaikkialla. Jos kaupunki
panostaisi esim. liikekeskuksen ulkosivun piristämiseen, voisi se näyttää viihdyttävämmältä ja puoleensa
vetävämmältä. Liika harmaus masentaa.
Kerrostaloasunnot, varsinkin vuokralla olevat sellaiset, ovat suurimmaksi osaksi (varsinkin Kalevan
alueella) enemmänkin poistyöntäviä kuin kutsuvia. Asuntoja voisi remontoida hieman nykyaikaisemmaksi
tai edes parempaan kuntoon. Vihreät vessan seinät tai keltaiset keittiökaapit eivät houkuta ihmisiä
(ainakaan suurinta osaa) muuttamaan.
Vanhan Salen tilalle olisi myös hyvä saada jotain kauppatoimintaa!
Huolehtimalla kaupungin yleisilmeen kohentamisesta, nykyisellään tunnelma on "kai viimeinen sammuttaa
valot".
Tarjoamalla monipuolisia kilpailukykyisiä palveluita, lisää joenrantatontteja.
Veroprosenttia pitäisi laskea ei nostaa!!!!!!
Pitäisi pitää kiinni koulutusmahdollisuuksista. Amis (nuorten koulutus) esim. annettiin siirtyä Kokemäelle.
Iltaisin täällä on oltava kotona ja vkonloppuisin lähdettävä Poriin. Koskee myös nuorisoa, siis ettei täällä ole
mitään virikkeitä tai tekemistä iltaisin. Nämä asiat pitäisi muuttua jotenkin, ei tänne kukaan halua vain kotiiltoja viettämään.
Lasten päivähoitomaksut siedettäviksi. Harjavallassa kuulemma paljon korkeammat kuin lähikunnissa.
Mainostamalla liikuntamahdollisuuksia.
Pitämällä ostosmahdollisuuksista kiinni, eikä lisäkaupoista olisi haittaa. Liikekeskusta voisi ehostaa
jotenkin, ja vaikka yhdistää liikekeskus ja Harjavallankatu jotenkin.
Nähdäkseni kohderyhmänä voisivat olla nimenomaan omakotitaloasumisesta pienellä
paikkakunnalla/maaseudulla kiinnostuneet lapsiperheet ja miksei myös lapsettomat parit, jotka arvostavat
luonnon läheisyyttä ja rauhallista asuinympäristöä.
Vetovoiman kannalta olennaisia ovat myös riittävät koulutuspalvelut; laadukas perusopetus ja lukio.
Missään tapauksessa ei saa tulla homekouluja, esimerkiksi Akaan koulujen tilanne on johtanut sinänsä
vetovoimaisen pikkukaupungin asuntomarkkinoiden täydelliseen lamautumiseen useiden koulujen ollessa
suljettuna sisäilmaongelmien takia.
Kaupungin imagoa pitäisi jotenkin kehittää, mikä on kieltämättä haastava tehtävä. Mielikuvaa ankeasta
teollisuuskaupungista pitäisi saada muutettua enemmän perinteisen maaseutupaikkakunnan suuntaan.
Luulisin, että realistisimmin kaupunkiin houkuteltavissa olisivat täällä kasvaneet, mutta nykyään muualla












































Satakunnassa asuvat ihmiset.
Perheiden muuttaminen on aina haasteellista, kun täytyy ajatella asiaa monen ihmisen näkökulmasta.
Ehkä edullinen asuminen ja hyvät kulkuyhteydet voisi houkutella? Koulutuksen tai päivähoidon
erinomaisuus?
Tarjota jotain ekstraa.
Panostamalla lapsiin ja nuoriin, nuorten hyvinvointi ja mahdollisuudet illan viettoon liittyvät asiat, on
varmasti tärkeä vanhemmille.
Myönteiset kirjoitukset Satakunnan Kansassa.
Jutut Satakunnan radiossa tai Radio Porissa.
Liikunnasta on juttuja välillä päivittäinkin Satakunnan Kansassa. Aiheena voisi olla joskus kaikki
Harjavallan liikuntamahdollisuudet luontopolusta vesihiihtoon, curlingista mäkihyppyyn ja retkiluistelusta
kirkkovenesoutuun.
Harjavalta - patsaitten kaupunki. Sanomalehden kulttuurisivulle esittely Harjavallan patsaista.
Juttua Harjavallan päiväkodeista.
Lyhyet etäisyydet, esim. suurteollisuuspuistossa pystyy käymään pyörällä töissä, jos asuu vaikkapa
pohjoispuolen uusilla alueilla.
Juttua kauniista kirjastosta ja sen vireästä toiminnasta unohtamatta pysyvää veteraaninäyttelyä.
Enemmän toimintaa vauvaperheille.
Liikekeskus pitäisi saada täyteen ns. kivijalkakauppoja, tässä kaupunki voisi tulla vuokra-avustuksilla
vastaan.
Iltatori edes kerran kuussa, tavallinen työläinen ei pääse torille kuin kesälomalla. Myös käsityöläiset esille.
Monipuolisten harrastemahdollisuuksien mainonta kannattaisi, etenkin syyspimeillä ajoilla.
Homekoulu ja koulurakennuksen huono kunto ovat mietityttäneet joitain tuttujani, jotka ovat pohtineet
asunnon ostamista Harjavallasta. Asia on ainakin lapsiperheille tärkeä.
Juurikin palveluja lisäämällä ja lisää vuokra-asuntoja. Tälläkin hetkellä ei kovin montaa vuokra-asuntoa ole
ja jos on niin ovat vain kerrostaloja.
Kunnon koululla.
Yritykset käyttäisivät paikallisia yrityksiä!!!
Laadukkaat palvelut.
Myönteisempi julkisuuskuva (toteuttaminen???)
Päätöksenteon täysi läpinäkyvyys, TIEDOTUS, hyväveli-verkostojen ja kaikenlaisen suhmuroinnin
lopettaminen.
Harrastusmahdollisuudet maksuttomiksi. Enemmän massatapahtumia työssäkäyville perusihmisille, joita ei
taide ja/tai korkeakulttuuri kiinnosta.
Ihmiset/perheet ovat nykyaikana helpommin liikkuvia. Kaupunki voisi tarjota muuttorahaa, esim., jos yksi
perhe (4henk) saadaan muuttamaan, tulee vähintään yksi täällä työskentelevä jopa kaksi, vaihtoehtona
Harjavallassa asuva, joka käy töissä naapurikunnassa, pari koululaista jne . Muutto maksaa tonnista
kahteen, ei mene kauaa, kun tulee verorahoina takaisin!
Asuntotuotanto, liikuntamahdollisuuksien markkinointi sekä liikenneyhteydet.
Perheiden palvelut ovat hyvällä tasolla.
Meillä pienet välimatkat asioiden hoitamiseen, auto ei välttämätön.
Hyvät palvelut erityisesti lapsiperheille: ohjelmaa ja tekemistä, houkuttelevat ja laadukkaat päiväkodit ja
koulut.
Monipuolinen kulttuuritarjonta.
Ilmanlaadun parantaminen.
Rantatontit.
Paremmilla kaupallisilla palveluilla. Halvoilla rantatonteilla.
Panostamalla lapsiperheiden palveluihin!
Asuntotarjonta on luokatonta eikä rakentaminen kiinnosta, joten vaikeata on.
Pitäisi rakentaa nykyaikaisempia vuokrakerrostaloja, sellaisia missä asukkailla olisi oma sauna.
Keskusta on aika karun näköinen, sitä pitäisi saada vehreämmäksi.
Joen virkistyskäyttöä 95% lisää.
Matalalla kunnallisveroprosentilla ja kiinteistöverolla.
Luomalla positiivista ja elinvoimaista imagoa kaupungista hyvänä paikkana elää ja yrittää.
Ravintola-aspekti ehdottomasti tärkeämmäksi kuin nyt
Modernimpaa kerrostaloasumista ja/tai päivitystä nykyiseen
Luonto- ja/tai kävelypolkuja olisi hyvä olla enemmän kaavassa asti, miksei rantoja ole pyhitetty lähes




































kokonaan ulkoilulle ja luonnolle, kuten nyt Kreetala-Kirkko väli? Jos yhdelle myy rantatontin, se on kaikilta
muilta pois - myös mahdollisilta tulevilta muuttajilta - ja pitkäksi aikaa.
Rumien ja asuinkelvottomien rakennusten purkamisella.
Sähkö (siirto) voisi olla halvempaakin ottaen huomioon kulutuksen määrää sekä asutuksen tiheyttä.
Turha autoilu kuriin, jotta ihmiset voivat olla ulkona rauhassa (ylinopeus ja meteli).
Tonttitarjonta voisi olla monipuolisempaa (jokialue pois lukien), sekä en usko, että monikaan haluaa 10002000m2 kokoista omakotitalotonttia juuri Harjavallasta (monesti keskeltä peltoa) nykyisellä kaavoitustyylillä,
johon ei kuulu perusinfran lisäksi mitään muuta kuten esimerkiksi kevyen liikenteen väyliä tai puita
yleisestikään.
Paremmat palkat ja pienet koulut säilytettävä.
Täällä ei ole juurikaan mitään millekään ikäpolvelle. Sentään uimahalli uutena, se on plussaa.
Panostamalla lapsiin ja nuoriin, heille enemmän toimintaa. Toiminnan ei tarvitsisi olla ilmaista, mutta
edulliset harrastukset ja muu toiminta olisi tervetullutta.
Laadukkaat, mutta järkevänhintaiset rivitalo/omakotitalo vuokra-asunnot. Kaikki eivät halua ostaa omaa tai
asua kerrostalossa.
Mainostamalla hyviä palveluita ja muita edellä mainittuja asioita.
Siistimällä ympäristöä, roskaamista aivan liikaa.
Asuntotarjontaa tulisi lisätä: vuokra-asuntoja pitäisi olla tarjolla lisää. Pohjoisrannalle kaavoitettava lisää
omarantaisia tontteja.
Korostetaan markkinoinnissa edellä lueteltuja vahvuuksia.
Palvelutarjonta on kaiken a ja o. Uskon, että lapsiperheitä houkuttelevat hyvät hoitopaikat ja kaikki se
toiminta, jota lapsiperheille järjestetään. Hyvänä esimerkkinä syys- ja hiihtolomaviikkojen tarjonta, jollaista
ei monella paikkakunnalla ole. Meidän Olkkari on hieno uusi palvelukokonaisuus, liikunta- ja
harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset, kirjasto- ja kulttuuripalvelut monipuolisia ja tarjonta runsasta.
Luonnollisesti myös edullinen ja houkutteleva tonttitarjonta, joustavat ja nopeat rakentamiseen liittyvät
palvelut ja hyvä infrastruktuuri houkuttelevat uusia asukkaita.
Positiivisen mielikuvan rakentaminen kaiken kaikkiaan on tärkeää, jotta saadaan pimentoon ikävät uutiset,
kuten tankinpuhkojat, öljyvahingot yms.
Uskon, että kaupungin toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja juhlavuosi toimii piristysruiskeena koko
kaupungille.
Aktiivista markkinointia muualle opiskelemaan lähteneiden suuntaan, vuokra-asuntorakentaminen
Peruspalveluiden säilyminen
Joen pohjoispuolelle tehdä asuntoalue, jossa viherkaistat tonttien välissä valmiilla puustolla.
Pienempi verotus suhteessa naapurikuntiin.
Tukemalla myös pitkäaikaistyöttömiä ja -sairaita taloudellisesti
Lapsiperheitä pitäisi houkutella erilaisilla Harjavalta-rahoilla syntyvyyden mukaan, myös Harjavallassa jo
asuvia.
Hyvä sijainti.
Julkinen liikenne
Harjavallan pitäisi saada kaupallisia palveluita esim. perhemarket.
Panostamalla nuoriin ja lapsiperheisiin esim. vauvarahaa, ilmaista päivähoitoa ja uudistamalla vanhoja
palveluita.
Pitää monipuolistaa Harjavallan liike-elämää. Erikoisliikkeitä lisää. Todellisen hyvän asumisen tieto yleisiin
tiedotusvälineisiin sekä harjavaltalaisten omiinkin ajatuksiin.
Halvempi veroäyri.
Selvitys, miksi Hvallassa on työttömyysprosentti korkea, vaikka teollisuus etsii työntekijöitä.
Pitäisi tehdä syvällisempi selvitys siitä, miksi ihmiset eivät muuta tänne.
Vuokrarivitaloja lisää.
Liikekeskus uudistettava, ettei se ole kuin Baltian maissa. Katujen kunnossapitoa parannettava.
Työpaikat, hyvät palvelut ja monipuoliset liikuntapalvelut.

9. Muita kehittämisajatuksia:

Vastaajien määrä: 72

Vanhat mainos- ja palvelukyltit korjata ja päivittää.

Kaupungin nettisivut kaipaisivat jotain piristystä ja uudistusta.

Ei mulla muuta.

Pääasiassa rakennusten julkisivua parannella.

Jokea pitää saada hyötykäyttöön. Karmeat vesihiihtäjien rakennukset on purettava.

Jokialueen kehittäminen ja korostaminen kaupungin helmenä entisestään. Esim. Kultakoukkuun kesäkioski,
































mikäli yrittäjä löytyy, tai jokin kaupungin tukema ja nuorten pyörittämä. Jonkinlainen suihku"lähde" ja
valaistus.
Viihtyisä kahvila & terassi.
Hiittenharjun markkinointiin lisää volyymia & mahdollisesti sen lähiympäristön kehittämistä.
Paratiisipolun kunnossapito ja mahdollisesti joinain päivinä vuodessa jotain ohjattua toimintaa.
Suvaitsevaisuuden lisääminen yhteisössä.
POSITIIVINEN ASENNE KAIKILLE TAITAA OLLA HELPOMMIN SANOTTU KUIN TEHTY !
Torin aluetta ei ole kehitetty eikä markkinoitu yhtään, se on suuri häpeä. Siellä kuitenkin käy kauppiaita
2 X viikossa.
Torilla oleva torinvalvojien pömpeli olisi syytä ehostaa ja muuttaa sellaiseksi, että siellä olisi toimintaa.
Siellä voisi toimia esim. nuorisokahvila Walkersin tyyppinen, että saataisiin nuoret häiriköt kuriin ja ehkä
ohjattua nuorisotyön piirin.
Lisäksi erilaiset järjestöt ja mikseivät yrityksetkin voisivat pitää siellä Pop up -tyyppisiä tapahtumia, myyjäisiä
tms.
Ympärille pitäisi rakentaa terassi ja kesäisin siellä voisi olla nuoria töissä mm. esim mansikoita tms.
myymässä tai tilamyymälä voisi olla kesäisin tai ihan mitä vaan.
Tilassa voisi olla myös ikääntyneille toimintaa tai kahvila ainakin toripäivisin.
Torilla ollaan jämähdetty markkinoihin kerran vuodessa, todella typerää.
Meillä on paljon maataloustuotantoa ja lähiruoka on taas nostamassa päätään.
Voitaisiin alkaa kehittymään myös ruokatuotannon puolella. Lähiruoka ja yleensäkin ruoka kiinnostaa nyt
ihmisiä. Miksei tähän ole mitään hankkeita?
Pienyrittäjyyttä voisi tukea, isojen kanssa menee jo ihan hyvin. Painopisteen voisi siirtää pienyrittäjyyteen.
Näkyvyyttä myös 2 tielle, keskusta on kuitenkin ihan vieressä eikä mitään plakaatteja ole kuin viralliset
opasteet -> jos mainoksia niin myös toimintaa esim. juuri siinä torilla
Kaiken ei tarvitse keskittyä sen kaupungintalon eteen, se alue on kyllä viihtyisä
Voisi miettiä mikä se oikea keskusta on? Minusta luontaisin paikka on tori koska siinä on se liikekeskuskin
vieressä sekä linja-auto- ja juna-asema.
Juna-aseman seutu on kuin slummia, sitä pitäisi kehittää ja mainontaa sinne myös kaupungin palveluista?
Pitäisikö mennä ajassa taaksepäin? Vesihiihtokeskus oli, oli tennishallia ja mitä kaikkea olen kuullutkaan.
Nuoria lisää päätöksentekoon, onko nuorisovaltuustoa?
Asiakasraateja asukkaille ja aitojen hyvien ideoiden toteuttaminen. Ilman taloudellista panostusta ei synny
mitään uutta.
Tonttien lisääminen ei tuo ulkopaikkakuntalaisia mielestäni lisää, muun infran pitää ensin olla kunnossa
Kuntapäättäjille koulutusta, päättäjien ikää alemmaksi
Enemmän toimintaa myös joen pohjoispuolelle, siellä paljon asukkaita ja lapsia, ei mitään toimintaa.
Ainut joka siellä järjestää joskus jotain on Pirkkalan koulun vanhempainyhdistys.
Eipä tule mieleen.
Työuran jälkeen varmaan suuntaamme kuitenkin muualle.
???
Erikoisliikkeiden (esim. vaateliikkeet, kenkäkaupat, rakennustarvikeliikkeet, valokuvaamo, ym) houkuttelu
paikkakunnalle olisi hieno asia.
Osa tehtaiden "isoista" herroista saattaa vierastaa teollisuus- ja työläiskaupungin statusta. Poliittinen rakenne ei
houkuta konservatiivista ajattelua harrastavia ihmisiä. Myöskin vihreitä ja kepulaisia on liian vähän. Joku voi
olla varauksellinen, että kun demareilla on niin suuri osuus äänestäjäkunnasta ja myös päättäjistä, ettei muulla
lailla ajatteleville ole kysyntää.
Miten saada Harjavallasta "kaikkien" kaupunki? Tänne ei juuri suurituloisia muuta. Muuttajat löytyvät
ennemminkin sosiaalitoimen asiakaskunnasta. Tehtaiden johtajat käyvät täällä töissä ja rakentavat asuntonsa
Porin eliittialueille. Jokivarren tonttien kaavoitus on oikean suuntaista toimintaa. Tuoko se sitten naapurikuntien
asukkaita tai esim. porilaisia tänne? Hillitsee sentään poismuuttohaluja. Uusia työssä käyviä asukkaita voisi





































tulla, jos kaupungin "pitkäpiippu"-imagoa saadaan kirkastettua. Yhtään uutta päästövahinkoa Harjavalta ei
kestä.
Näin joulun alla myöskin jokisillalle jouluvalaistusta. Parantaisi osaltaan houkuttelevuutta. Synkkiä talven
hetkinä, joki ikään kuin unohtuu.
Lisää tapahtumia, myös nuorisolle!
Joen virkistyskäyttömahdollisuuksia pitäisi lisätä. Nyt rannat on peltoa tai pöheikköä. Lisää maisemapolkuja
rantaan.
Kauppakeskus, jossa h&m ym kauppoja. Suihkulähde jokeen kuten porissa. Venelaituri. Skeittiparkki
keskustaan. Nuoret haluaa oleskella keskustassa, ei missään syrjässä piilossa.
Kakkostien liittymä kauniimmaksi, jotta sieltäkin näkee, että tässä kohtaa on kaupunki eikä vain mäntyjä ja
tehdasaluetta.
Julkinen liikenne paremmaksi! Nykyään tänne ei pääse julkisilla Porin suunnasta kuuden jälkeen iltaisin.
Koulut viihtyisämmäksi ja koulujen varustelu nykyaikaiseksi.
Olisi hienoa, jos keskustan leikkipuiston läheisyyteen rakennettaisiin jotain myös nuorisolle, kuten jonkinlainen
Parkour-rata.
Tuokaa esille kaupungin vahvuuksia, kiillottakaa julkisuuskuvaa tapahtumilla ja mainostakaa hyvin toimivia
palveluja.
Kehittäkää julkista liikennettä niin, että yksityisautoilua saadaan vähennettyä.
Lapsille ja nuorille ns. harrasteseteli syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Nuorille töitä ja ajanvietettä enemmän.
Vanhuspalvelut kuntoon.
Aurat ajamaan enemmän, kun talvi tulee
Myös on todella kamalaa lähteä lenkille koirien kanssa, kun jossain paikoissa ei edes katuvaloja pidetä päällä
tai ainakaan kaikkia, hyvähän se pimeässä on elää vai..?
Jokea voitais hyödyntää enemmän. (Dragon-melonnat, soututapahtuma, Joki-Topi)
- venelaituri joelle
- kaupunki voisi vetää vuosittaisessa palveluiden kilpailuttamisessa hiukan enemmän omaan kylään päin eikä
viedä olemattomien erojen vuoksi ostopalveluita naapurikuntiin.. !! Oman kaupungin yritykset tuo verotuloja!
Säästäminen niin, että rahat riittävät, kunnollinen suunnittelu ja avoin, myönteinen tiedotus. Uusi
kaupunginjohtaja on saanut paljon hyvää aikaan. Iso kiitos siitä. Kehittämisideoita: turhat väritulosteet pois,
esim. ruokalistat jne. voivat olla ilman kuvia, monta värikuvaa viikon esillä olevassa listassa on turhaa
värikasettituhlausta. Värikasetit kalliita, vaikka pieni asia, niin pienistä puroista kasvaa suuri virta. Myös
tietotekniikan käyttö, turhat paperitulosteet pois, kokouslistat ja pöytäkirjat voivat olla netissä, pilvessä. Ilmaston
säästäminen tässä myös, rahan säästämisen lisäksi.
Selkeämpi seuranta tilauksiin ja rahan kulumiseen.
Tuntikehykset koulussa?
Useat ihmettelevät, missä rahat, Harjavalta kuitenkin saa isot yhteisöverot, mihin raha kuluu, kun taloustilanne
tämä nyt??
Päätökset selkeäksi, ei edestakaisin vetoja, jos on esim. työvuoro ohjelma niin se on, ei veivata edestakaisin.
Joulujuhla kiva, yhdistää työntekijöiden yhteishenkeä, mutta alkoholitarjoiluun riittää lasi viiniä ruoan kanssa,
loput juomat jokainen voi maksaa itse. Se on linjassa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta.
Itse maksamme juomat muuallakin. Tästä säästynyt raha voi mennä suoraan vaikka ennaltaehkäisevään
nuorten päihteiden käytön estämiseen tai työntekijöiden koulutukseen.
Yhdessä, kunnolla asioihin perehtyen ja työntekijöitä ja kuntalaisia kuunnellen järkevät selkeät päätökset.
Uusi tehdas hyvä juttu!! Kiitos siitä. Nyt huomio kaupungin hyvään ja rakentaa uusi päiväkoti, kaupungin omana
palveluna, niin saadaan asukkaita.
Nykyinen liikekeskus tyhjine liiketiloineen on masentava näky.
Ensimmäinen prioriteetti yleisen viihtyvyyden kannalta olisi liikekeskuksen vaiheittainen purkaminen, alueen
uusi suunnittelu ja rakentaminen. Nykyisille liikekeskuksen yrityksille tulisi tarjota uudet tilat. Harjavallassa eivät
kaikki kivijalkamyymälät menesty, joten tulisi tarjota tukea myös verkkomyynnin kehittämiseen ja tehokkaaseen
logistiikkaan. Lisäksi uudessa keskuksessa voisi olla esim. kokous-, juhla- ja toimistotiloja.
Joen käytön mahdollisuudet, vesihiihtorantaan avoin siisti kesäkahvila, ja ehkä Jokitopi-tyylinen
venemahdollisuus.
Koulut ja päiväkodit kuntoon.
Kaupunginjohtaja tuo positiivista virettä ja hyvää tuulta koko kylälle!
Sillan viereen jokea pitäisi entisestään hyödyntää vesipatsain tai muuten sillan viereen jotain katsottavaa.

 Hakuninmäen ravintolasta voimalaitokselle rantaan maisemapolku kävelijöitä varten. Koulukeskuksesta lähtevä
maisemapolku jatkumaan Merstolaan saakka, mahdollisuuksien mukaan museolle asti.
 Satalinnan Paratiisin luontopolku hiukan parempaan kuntoon, kaitein, portain jne. Turvallisuus lisääntyisi ja
opastaulut osittain uusittava. Metsähallituksen hommia, mutta kaupunki voisi hiukan "vauhdittaa"
 Liikekeskus maan tasalle ja siihen rakennettaisiin kerrostaloja jossa alakerrassa kivijalkakauppoja. On
masentava nähdä nyt olemassa oleva "liippari" tyhjine liikehuoneistoineen tai kirpputoreineen.
 Vanhan keskustan elävöinti. Harjavalta "purki" liikaa vanhoja rakennuksia ja nyt se tuntuu niin autiolta, jotain
kauniita puurakennuksiakin saisi sinne kyläraitin varrelle rakentaa. Autioita rakennuksia reitin varrella.
 Srk ja kaupungin kulttuuripuolen "yhteistyö" Nyt monta kertaa päällekkäisiä tapahtumia.
 Koulukeskuksen / kirjaston autoliikenne hiukan selvemmäksi. Nyt on vaarallinen sumppu, vielä tapahtuu jotain
kamalaa.
 Kokemäenjoki on täysin hyödyntämättä, tai onhan sentään Kultakoukku. Esimerkiksi tapahtumapuisto on lähes
hyödytön nurmikenttä. Alueesta voitaisiin saada Harjavallan tunnusmerkki ja vetonaula, jos koko alue, myös
koulun takana oleva hiekkakenttä, suunniteltaisiin viihtyisäksi rantapuistoksi. Puistossa olisi hiekkapolkuja,
istutuksia, ehkä pari lampea jne. Ranta pitää raivata pusikoista ja tehdä sinne hyvä uimaranta. Lisäksi ja ennen
kaikkea, vesihiihtäjien Neuvostotyylinen alue pitää ottaa kaiken kansan käyttöön ja rakentaa sinne esim.
viihtyisä kahvila, yleinen ympärivuotinen sauna tms. Vesihiihtäjien alue on todella rivon näköinen ja vain hyvin
pienen porukan käytössä ja kuitenkin kaupungin paraatipaikalla.
 Lisäksi kannattaa miettiä, onko vielä mahdollista saada joko Harjavallankadun tienoosta tai liikekeskuksen
tienoosta viihtyisä kaupunkikeskusta. Tällä hetkellä kumpikin on ERITTÄIN ankea, kerrostaloja ja kauppoja ym.
on sikin sokin ilman järjen häivää. Tämä on varmasti hyvin vaikea asia vuosikymmenten suunnitteluvirheiden
jälkeen, mutta kannattaa yrittää.
 Kun vieras tulee Harjavaltaan, niin hän varmasti ihmettelee missä se joki on, pääseekö sen rantaan ja mitä
siellä voi tehdä. Samoin hän ihmettelee, mikä on Harjavallan keskusta ja kun joku sen hänelle kertoo hän
varmasti hymähtää hiljaisesti, että ei helvetissä!!!!
 Yksi asia ihmetyttänyt todella. Kun koulut menee lomalle ja harrastukset tauolle, niin Harjavallassa laitetaan
uimahalli kiinni!!! Vanhemmillakin saattaisi olla ylimääräisiä vapaapäiviä joulun aikaan ja ulkoilukelit usein
kehnot.
 Kts. kohta 8
 Kaupunki voisi ottaa huomioon uudet pienyritykset, tukea niitä ja antaa näkyvyyttä. Liikekeskuksen vuokrat ovat
myös erittäin kalliita, joten olisi hyvä saada eloa näihin liikehuoneistoihin pidemmäksikin aikaa, kun hintoja
laskettaisiin.
 Liikekeskusalue... Vanha maan tasalle ja uutta tilalle.
 Aikoinaan nauhakaupunki ja muut kuntaliitosvalmistelut ovat kariutuneet. Olen sitä mieltä, että näitä pieniä
kuntia pitää yhdistää ja saada yksi isompi kasvukeskus. Harjavalta olisi sopiva veturiksi.
  Joku persoonallinen kahvila lisää.
 Museon näkyvyyttä ja houkuttelevuutta - Tosin tunnustettava on, että itsekin käyn siellä liian harvoin.
 Satalinnan alueen kehittäminen yhteistyössä alueen omistajien kanssa. Paratiisin luontopolku on lähellä, mutta
se ei sellaisenaan riitä. Jokin huima kuningasidea sinne tarvitaan. Joko turisteja tai vanhusten hoitolaitos.
Ongelma on tilojen kosteus/homeongelmat. Mitä niihin tiloihin uskaltaa sijoittaa.
 Pidetään kiinni koko yhteisön tapahtumista ja tempauksista (esim. joulutori) ja kehitetään niitä lisää!
 Harjavalta on osaltaan tunnettu Hiittenharjusta laskettelukeskuksineen ja sen maamerkkinä on 2-tiellä näkynyt
korkein mäkihyppytorni. Lehtitietojen valossa Haka on tornia purkamassa tulevaisuudessa. Olisiko Hiittenharjun
maastoon mahdollista saada näkötornia?
 Harjavalta näyttää yleisilmeeltään kulahtaneelta kaupungilta. Uusi ostoskeskus olisi aika hyvä juttu, nostaisi
kaupungin tasoa. Miten olisi joulutori. Olisi sellaisia kojuja torilla kuin esim. Tallinnan joulutori tai Uusikaupungin
joulutori. Siellä voisi myydä kaikenlaista käsitöitä, elintarvikkeita yms. Markkinointia kyllä vaatisi, että tulisi
tunnetuksi... ei kilpaile kauppojen kanssa...
 Tuossa niitä taisi jo tulla.
 Yrittäjiä tarvitaan lisää.
 Verkkotien päässä olevalle ranta-alueelle laavu.
 Lisää some-näkyvyyttä positiivisista asioista.
 Liikekeskus nurin ja uutta kaupunkisuunnittelua.
 Tokmanni-liike oli suuri virhe rakentaa juuri tuohon kohtaan. Siinä on kyllä luvanantaja ollut ajattelematon, eikä
ole osannut tulkita piirustuksia. Pilasi sisääntulon kylään. Ja yleensäkin houkuttelevampi kaupunkiin tuloväylä jo
kakkostieltä.
































Yhteisöllisyyttä kaupungin tapahtumiin. Kiitos yrittäjänaisille. Kaupungin kukkaistutuksille ja veistoshankkeille.
Erikoisliikkeitä tarvittaisiin.
Pitäisi saada nykyiset asukkaat mukaan, käyttämään täällä olevia palveluja, lisätä yhteistyötä toimijoiden välillä
Kehittää vuotuisia tapahtumia ja yrittää pitää nyt olemassa olevat kivijalkakaupat ja palvelut.
Tyhjä liikekeskus, enemmän tyhjiä liiketiloja kuin toiminnassa olevia, ei kierrellä enää näyteikkunoita…
Harjavallassa ei siis ole edes keskustaa.
Passikuvaan pitää lähteä muualle, kun Harjavallasta ei enää saa kun Heidikin lähti.
Ei siis edes passikuvaa saa ja tämän pitäisi olla kaupunki, hah. Tai jos yhtäkkiä tarvitsee pari ruuvia tai
mutteria, niin ei, ellei Säästöhallista löydy. Kokemäelle ajettava K-Rautaan ja passikuvankin sieltä saa.
Ja paljon muitakin liikkeitä puuttuu,1-2 x kuukaudessa käytävä Porissa ostoksilla = ei hyvä
Ai niin neuvolat:
Nyt tapetilla oleva tuhkarokon rokotekattavuus on Harjavallassa Suomen NELJÄNNEKSI heikoin prosentilla
80,7% kun THL:n mukaan se pitäisi olla ainakin 95 % ja kaikissa naapurikunnissa se onkin.
v.2015 syntyneet, Lähteenä YLE:
https://yle.fi/uutiset/3-10538485
Terveyskeskuksen ja varsinkin hammaslääkärien ajan saanti on pitempi mitä laki vaatii/ei suosittele vaan vaatii,
ei ainakaan houkuttele ihmisiä tänne.
Mielestäni kun meillä on ihana jokimaisema, jota useat luulevat järveksi, niin sitä voisi tai täytyisi hyödyntää
esim. karsia kasvustoa teiden ja joen välistä, niin että joki näkyisi paremmin teille. Maisemapolku on ihana,
mutta sielläkin on siivoamatonta rantaa.
Killankadun ja Tokmannin välinen liikenne voitaisiin katkaista Tokmannin päädyssä olevaan kevyenliikenteen
kohtaan. Se toisi turvallisuutta parkkipaikalle ja varsinkin rajoittaisi illan ja yön olevaa rallia. Meno ja meteli on
kauheaa. Nuoriso rallaa ja metelöi siellä ja ihme, että mitään ei ole vielä sattunut.
Pop up -myyntitapahtumat voisivat houkutella ostajia esim. joulun edellä.
Yläkoulun ja lukion opetuksen tehostaminen, niin että koulusta valmistuisi tulevaisuuteen aktiivisesti
suuntautuvia nuoria. Oppilaanohjaukseen ja yksilölliseen kohtaamiseen panostaminen.
Paikkakunnalle pitäisi saada esim. rautakauppa ym. erikoisliikkeitä, että ei aina tarvitse lähteä Poriin.
Tapahtumia nuorille, nuorille aikuisille, aikuisille ja vanhuksille. Yhdessä ja erikseen. Harjavallassa on hieno
Tapahtuma-aukio, Viuhka-aukio, torikin välttävä. Tapahtumilla saadaan ostovoimaa muilta paikkakunnilta.
Huomioitaisiin myös vauvaperheitä.
Syrjäkylille vähän tasavertaisempaa palvelua kaupungilta, koskien talvista teiden kunnossapitoa.
Kaikenlaisesta informaatiosta ja tapahtumista jää täysin tiedottomaksi, kun ei kelvottoman postinkulun vuoksi
halua laatikkoonsa enää ilmaisjakeluita, eikä muitakaan lehtiä. Kaupungilla voisi olla lehti, joka pakosta jaetaan
kaikille ja jossa tiedotettaisiin etukäteen, mitä tapahtumia, näyttelyitä, reissuja on tarkoitus järjestää esim.
kahden seuraavan kuukauden aikana ja samassa lehdessä voisi olla sitten jutut aiemmilta parilta kuukaudelta
jo pidetyistä tapahtumista, että miten meni, kuvien ja haastattelujen kera. Niin Nakkilassa muuten toimitaan....
ja on toimittu vuosikausia. Kaikilla ei edelleenkään ole nettiä ja kun työkseen on kahdeksan tuntia päivässä
koneen äärellä työn puitteissa, ei oikein hotsita avata sitä enää kotona, sen enempää kuin laskujen maksuun.
Jääpallo- sekä pikaluistelukenttä ja retkeilyreitistö.
Lapsiperheelle on melko vähän tekemistä kotikaupungissa. Nyt esimerkiksi perheuinnit lopetettiin ainakin
kevään ajaksi. Usein pitää lähteä vaikka Poriin tai Raumalle. Puistoja ym ja järjestettyä tekemistä voisi olla
enemmän.
Yrittäjänä olemme törmänneet, että paikalliset isot yritykset palkkaavat tehdasalueelle ulkopuolisia tekijöitä
Satakunnan ulkopuolelta. Norilsk esim otti sisälogistiikkaan Transvall yhtiön, mikä on pääomasijoittajien firma
kotipaikka Tuusula ja mikä myytiin Suomen postille.
Ei paljon lämmitä, kun kaikki pienet toimijat heitetään ulos niin se ei ainakaan kehitä Harjavallan yritysten
yhteistyötä. Enkä voi suositella kenellekään yrityksensä siirtämistä Harjavaltaan!! Tämä on iso ongelma täällä!!
Yhteisöllisyyttä kehittämällä lisää me-henkeä. Yhdistykset, seurat ym. mukaan tekemiseen!
Kaupungissa ei sinänsä ole vikaa, mutta tuo lähes päivittäinen hajuhaitta on aivan järkyttävä. Se on yksi ja
ainoa syy, minkä takia haluaisin pois täältä muuttaa. Puolet kaupunkilaisista saa varmaan elantonsa tehtailta ja
ymmärrän, etteivät halua siitä haloota nostaa työnantajaansa kohtaan. Itsellä kun ei sieltä palkka tule niin
uskaltaa arvostella.
Uimahalli saisi olla auki myös kesäaikaan, ei oikein houkuta viedä 3 pientä lasta uimaan tuonne saastuneeseen
ja mutaiseen jokeen. Ärsyttää yli kaiken paikallisten väheksyvä asenne, mitä tulee tuon joen saastumisen
suhteen. Ilmeisen sama vaikka sinne laskisi viemäritkin suoraan. Itse kun on Savosta puhtaiden vesien ääreltä
kotoisin, niin sitä osaa arvostaa.
Rakentamispuolella normien purku minimaaliseen vaadittuun tasoon, kukin tehköön/rakentakoon kiinteistöllään
mitä haluaa, kunhan naapureiden suostumus ja tolkku mukana. Erottuisi edukseen tässä nykymaailman

pykäläviidakossa.
 Vuokra-asuntoja on haastava saada tai niiden vähyys.
 Päiväkotipaikkojen lisääminen!!!
 Työmatkani kulkee Teollisuuskatua pitkin ja se onkin hyvin hoidettua ja siistiä seutua. Lukuun ottamatta
Hiirikadun ja Yhdyskadun välistä pätkää, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana päässyt pahaan kuntoon
ja on suorastaan kamalan näköinen ryteikkö keskellä muuten miellyttävää aluetta. Pistäkää se pieni
puistonpätkä kuntoon.
 Kahtena perättäisenä kesänä joessa ei ole voinut harrastaa virkistystoimintaa.
Harjavallan kaupungilta aivan pöyristyttävän idioottimainen/hölmö ja käsittämätön ratkaisu SULKEA
UIMAHALLI..........
ELÄKELÄISET JA LAPSET 1e:lla liikkumaan
 Jollain ihmeen konstilla tänne pitäisi saada enemmän pieniä liikkeitä, vaatekauppoja pari. Kenkäkauppa,
lahjatavaraliike. Kahvila-konditoria. Henkilöautojen pesupaikkoja lisää edes yksi. Eli Harjavallan kaupunki voisi
miettiä miten pienyrittäjyyttä saisi lisättyä paikkakunnalle lisää.
 Tehtaiden (sekä liikenteen) meteliä tulisi hallita nykyistä paremmin, jokainen desibelin vähennys taustamelussa
olisi tavoiteltavaa sekä terveellisempää asukkaille.
 Tehtaiden kaasupäästöt haittaavat edelleen.
 Hiiltä kuljettavat junat aiheuttavat haitallista tärinää rakennuksille.
Haitallista tärinää aiheuttavat rakennuksille myös koko keskustassa (ei vain suurteollisuuspuistoalueella)
kulkevat kaikennäköiset täysperävaunurekat ja muut raskaat ajoneuvot, jotka aiheuttavat lisäksi meteliä. Olisi
hyvä harkita 40km/h isommalle keskusta-alueelle, koska teillä ei tunnu olevan mitään painorajoitusta, ja usein
teillä siirretään raskasta kivi/maa-ainesta reilusti yli 50km/h.
 Liikekeskus pitäisi purkaa tai uudistaa ainakin 50% ellei täysin, ei ole tätä päivää.
 Uusiutuvaa energiaa kannattaisi markkinoida enemmän, sitä kuitenkin löytyy Harjavallasta.
 Tuulivoimaloita kuonakasojen päälle - jättömaalle hyötykäyttöä.
 Puitteet on hyvät, harrastusmahdollisuuksia on mielestäni riittävästi, mutta kaupat ovat kaikonneet Porin suuriin
ostoskeskuksiin.
 Lisätä jotenkin yhteishenkeä, ettei paikkoja rikota ja roskata. Alueellisia siivoustalkoita voisi järjestää.
 Ollaan menossa väärään suuntaan, kun veroäyriä joudutaan nostamaan. Verotus ei saisi olla yhtään kalliimpaa
kuin on Porissa tai Ulvilassa. Eli menot on pidettävä kurissa niin, että verojen korotuksia ei tarvita.
 Suurteollisuutta täällä on erittäin hyvin, mutta pitäisi pystyä houkuttelemaan myös pienempää yritystoimintaa.
Sievarihan on mainio alue yritystoiminnan laajennuksille.
 Vanha liikekeskus nurin ja tilalle kivijalkaliikkeitä + asuntoja, lisää perhepalveluita.
 Mielestäni kokonaisuudessaan liikekeskus, paljon olisi parannettavaa. Mallia voisi ottaa vaikka Eurasta,
Eurassa kun vanha liikekeskus paloi, nyt entistä hienompi ja viihtyisä tämä uusi liiketila. Jotain tämän
suuntaista Harjavaltaankin.
 Kultakoukkua viihtyisäksi auringonottopaikaksi, lapsiperheille uimapaikaksi ym.....
 Uusi vuokrakerrostalo, saisi halukkaat uuden asunnon.
 Työttömille 500€ verovapaata joulurahaa vuosittain.
 Vanhuksille takaisin Hopeakeidas-saunominen.
 Kotiapua lapsiperheille.
 Haja-asutusalueiden kehittäminen, mm. kaupungin viemäröinti, katuvalot.
 Keskustaa pitäisi kehittää kaupallisilla palveluilla ja uudisrakentamalla asuntoja esim. koko liikekeskuksen
alueen uudelleen rakentamisella viihtyisämmäksi ja nykyaikaisemmaksi. Mikä palvelisi nuoria, lapsiperheitä ja
vanhuksia.
 Harjavallan pitäisi tehdä enemmän mainontaa lehdissä, messuilla ja käyttää VT2 mainostilana.
 Joen ja jokimaiseman hyödyntäminen.
 Itse olen harkitsemassa tulevaa asumista, Harjavalta kallis kunnallisvero, Pori riitaisa kunnallispolitiikka,
Helsingin/Tampereen seutu ei näitä haittoja, siis sinne.
 Vinnarin koulu takaisin KOULUKSI, ettei pienten lasten tarvitse kulkea siltamatkaa.
 Välillä huomaan paljon roskia heiteltynä maahan, etenkin keskustan koulun läheisyydessä. Mietinkin,
paikkakunnalta josta muutan alakoululaiset keräävät roskia ulkoa keväisin, että olisiko sama teko täälläkin
hyvä? Lapset oppisivat pitää luonnon siistinä.
 Osat kävelytiet aika pimeinä vaikka autotien katuvalot ovat vieressä. Etenkin näin pimeällä ikävä kulkea näitä
teitä.
 Täällä on paljon ihania vanhoja taloja, pitäkää niistä hyvä huoli!

Kaupunginjohtajan ajatuksia kyselyn perusteella
Kiitos kaikille vastaajille ideoista ja kehittämisajatuksista. Jotkin niistä on toteutettavissa ilman
erityisiä resurssilisäyksiä, joita alijäämäisen tilinpäätöksen ja talousarvion laativan kunnan on
pakko etsiä. Moni asia on jo lähtenyt liikkeelle, kuten esimerkiksi Elinvoimainen taajama –
hankkeen myötä valmistuva arkkitehtisuunnitelma.
Osa kehittämisideoista liittyi toimintaan, johon kaupungilla ei ole toimivaltaa. Kaupunki ei voi
verovaroin lähetä vääristämään kilpailtuja markkinoita. Kovin houkuttelevaa ei ole myöskään
sijoittaa kaupunkilaisten varoja valtion vastuulla olevaan Kokemäenjoen siltaan tai Paratiisin
luontopolkuun. Suorat yritystuet ovat myös vähintäänkin arveluttavia. Vastaukset vahvistavat
tulkintaa siitä, että täällä asuvat ovat pääosin tyytyväisiä kotikaupunkiinsa. Tarvitaan ”räväkkää
ja oivaltavaa viestintää”, jotta muutkin sen tietäisivät.

Hannu Kuusela

