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TärkeiTä nUmeroiTa

yleinen hätänumero 112

Terveysasema
Haminan terveysasema, Reutsinkatu 1, 
kiirevastaanotto klo 8-22, puh. 05 749 3217
Yöpäivystys Kymenlaakson keskussairaala klo 22-08, 
puh. 020 633 1000

apteekit
Haminan Keskusapteekki, Satamakatu 9, puh. 05 344 0172
Haminan Uusi Apteekki, Sibeliuskatu 34, puh. 05 757 7700
Itäväylän apteekki, Helsingintie 1, puh. 05 345 5120

Taksi 
Rautatienkatu 2, puh. 0100 842 90

linja-autoasema
Rautatienkatu 2 (ei lipunmyyntiä)

autovuokraamo
Hamina Scandia Rent, Helsingintie 1, puh. 020 789 0434

polkupyörävuokraus
SpaHotel Hamina, Sibeliuskatu 32, puh. 05 353 5555
Veneasema Rampsi, Tervasaari, puh. 050 558 2880

Yleisö-wc avoinna Kauppatorin palvelurakennuksessa klo 7-17



Hamina on aina ollut kohtaamisten kaupunki. Kaupunki on kautta aikojen ollut 
idän ja lännen kohtaamispaikka, sijaiten milloin milläkin puolella valtakuntien rajaa. 

Täällä kohtaavat maa ja meri, talven aikaan toisiinsa lumisina kietoutuen, 
kesäaikaan laineiden ja tyrskyjen helliessä rantahiekkaa ja saariston kalliorantoja. 
Täällä kohtaavat ympyräkaupungin ainutlaatuinen linnoituskeskustan historia ja 
kaunis maaseutu, joka tuo tuoreet ja puhtaat lähiherkkunsa eläväiselle torille.
Täällä kohtaavat iloiset ihmiset – kesäpäivän aurinkoisilla kaduilla ja festareilla, 
patikkapoluilla luonnon rauhassa, syksyn ja talvenhämärän tunnelmallisissa 
tapahtumissa. 

Mitä, kenet ja milloin sinä haluaisit kohdata Haminassa?

hyvä päivä 
kohdaTa haminassa

jaa iloiseT 

kohTaamiseT!

#kohtaamistenhamina

#visithamina

#visitkotkahamina
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Tervetuloa haminaan kohtaamaan kaupunki 
omalla tavallasi, mihin vuodenaikaan tahansa!
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joiTa ei mUUalla ole

Kohtaa vallien kätköissä tähdenmuotoinen linnoituskaupunki, 
joka on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Löydä Linnoituksen 
mielenkiintoiset, historiaa huokuvat kohteet kävelymatkan päässä 
toisistaan. Ihastu tunnelmallisiin puukortteleihin ja pistäydy vieri 
vieressä sijaitseviin erityylisiin kirkkoihin ja museoihin. 

Näe kaiken maailman lippujen hulmuavan Lippupuistossa. Piipahda 
Tervasaareen ihastelemaan merta, haistelemaan suolan tuoksua 
ja kohtaamaan kesää viettäviä iloisia ihmisiä. Lähde seikkailemaan 
myös ympyröiden ulkopuolelle – kauniille maaseudulle ja 
saaristoon.

kohtaa haminan linnoitus, maaseutu ja 
meri mihin vuodenaikaan tahansa!

Raatihuoneentori4



Tiesitkö, että voit kohdata rauhoitta-
van luonnon ihan keskellä Haminaa? 
Haminan linnoitusvallien lomitse 
kulkee 4,5 kilometrin mittainen Lin-
noituspolku, jota kulkien voit kiertää 
lähes täydellisen ympyrän kaupungin 
keskustaa ympäröiviä linnoitusvalleja 
pitkin. 

Pääset kulkemaan läpi jännittävien 
holvikäytävien, yli rakennettujen valli-
en ja ohi entisöidyn Hamina Bastionin 
kasemattiholveineen. Välillä vallit 
katoavat, jolloin voit ihastella Haminan 
upeita merkkirakennuksia. Voit kiertää 
myös vaikka vain osan polusta.

Linnoituspolun varrella voit virkistää 
muistiasi siitä, mitä biologian tun-
nilla opetettiinkaan! Polun varrella 
on harvinaisia lajeja, joita kasvaa vain 
täällä – ethän siis tallaa kasvillisuutta. 
Polun varrella kasvaa myös syötäviä 
luonnonyrttejä.

haminan lippumaailma on kaupungin uusin vetonaula, jonka Lippupuiston ensimmäiset 
osat avautuvat toukokuussa 2018. Tulevina vuosina YK:n jäsenvaltioiden 193 jäsenlippua 
hulmuavat ympäri kaupunkia, ja maailman suurin Suomen lippu liehuu arvoisessaan salossa! 

haminan kaupunginmuseon Kivikautta Kaakonkulmalla - ja Nuoruus ympyröillä -näyttelyt 
elokuun loppuun asti.

kauppiaantalomuseo esittelee 1900-luvun alun suomalais-venäläistä kauppiasperinnettä vanhoine puoteineen sekä 
käsityöläisen arkista elämää pihapiirin asuntoineen ja talousrakennuksineen.

kolme kirkkoa keskellä kaupunkia: Johanneksen kirkko, Marian kirkko ja Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko

saaristoon merirosvoaarretta etsimään! Lasten jännittävät Merirosvoristeilyt joka kuukausi Tervasaaresta. 
Nouse laivaan 20.6., 18.7. tai 8.8. klo 10! Lisätietoja meriset.fi

Täällä paikalliseT 
kohTaavaT!

#haminantori
Torikahvit munkkeineen ykköseltä, leipää ja kalaa kakkoselta, 
kukkia kolmoselta! Haminan Kauppatori on entinen pesä-
pallokenttä, nykyisin viihtyisä torielämän keskus viisi kertaa 
vuodessa järjestettävine markkinoineen. Täältä löydät paikal-
listen tuottajien mehukkaat mansikat, tuoreet vihannekset ja 
herkulliset leivät!

#rampsinkari #tervasaari
Tervasaari ja Rampsinkari vierasvenesatamineen, kahviloineen, 
terasseineen, museolaivoineen, uimarantoineen ja piknikmah-
dollisuuksineen on kesän kiehtovin kohtaamispaikka! Täältä 
lähtevät myös risteilyt Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon, 
Ulko-Tammion saareen ja Tammion saaren idylliseen kalastaja-
kylään.

#oranssipaidat #vallikenttä
Kiihkeitä kohtaamisia voi todistaa ja tunnelmaan sulautua 
Vallikentällä, Haminan Palloilijoiden päihittäessä kotikentällään 
vastustajansa, jonka räpylä välttelee kohtaamasta oranssipaito-
jemme pystäriä...

haminan

lippUmaailma

avaUTUU 

Tänä kesänä

lue lisää:

haminanlippumaailma.fi
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Nauti ryhdikkäästä ja letkeästä menosta Hamina Tattoo -sotilas-
musiikkifestivaalissa. Inspiroidu upeista Linnoituksen puutalojen 
puutarhoista, jotka aika ajoin avaavat porttinsa yleisölle. Iloitse 
syksyisen Valojen Yö -kulttuurifestivaalin tuhansien tuikkivien 
valojen loisteessa. Tunnelmoi Wanhan Holviston Joulu -tapahtu-
massa Hamina Bastionin hämyisissä holveissa.

Piipahda Haminaan toki myös muulloin kuin suurten tapahtumi-
en aikana. Viehäty konserteista, Haminan Teatterin esityksistä, 
rennoista bändi-illoista ja Kauppatorin esiintymislavan viihteestä.

Tapahtumat ja yleisö kohtaavat haminassa 
ympäri vuoden! 

kohTaa iloisia ihmisiä 
kivoissa TapahTUmissa

Hamina Tattoo

Wanhan Holviston 
Joulu 8 .-9 .12 .

Puistokonsertti Kesäpuistossa 
Hamina Tattoossa .
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19.5. Virrat kaakkoon! Koko perheen 
 kevättapahtuma.
26.5.  Hamina Bastioni Gun Show
28.5. Suomen lippu 100 vuotta -juhla
9.6. Hamina Street Cars, harrasteauto- ja 
 moottoripyöränäyttely
15.-16.6. Hamina soi -musiikkitapahtuma: Neljänsuora,   
 Lauri Tähkä, Laura Voutilainen, Ressu Redford,   
 Arttu Wiskari, Jari Sillanpää ja Juha Tapio

hamina Tattoo 30.7.-4.8.
Upeita univormuja, sykähdyttävää marssimusiikkia ja letkeän 
jazzahtavaa meininkiä! Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifesti-
vaali järjestetään taas 30.7.-4.8.2018, päätapahtuma-aree-
nana Hamina Bastioni. Upeiden marssishow-esitysten lisäksi 
lukuisia ilmaiskonsertteja ja oheisohjelmaa kaikenikäisille 
kaupungin kaduilla, kujilla ja puutarhoissa. Nyt on korkea aika 
kohdata kesän siistein festari, jos et ole ennen käynyt!

linnoituksen Wanhat pihat 31.7.-4.8.
Viisitoista upeaa pihapiiriä avaa porttinsa yleisölle Hami-
nan vanhassa linnoituskaupunginosassa. Pihoilla voi nauttia 
vehreyden ja kukkasten lisäksi pop up -kahviloiden herkuista, 
taidenäyttelyistä ja pihakonserteista sekä tehdä löytöjä kirp-
putoreilta. Puutarhat ovat avoinna tiistaista lauantaihin klo 
12-18 ja niihin on vapaa pääsy.

valojen yö -kaupunkifestivaali 14.9.
Valojen Yö on ilta, jolloin kaikenikäiset kohtaavat ihanassa 
hämärtyvässä syysillassa. Kaupunki täyttyy kimaltelevista 
valoista, tulien hehkusta ja yllätyksellisestä ohjelmasta. 
Museot, putiikit ja kirkot ovat avoinna yömyöhään. Hamina 
Bastionissa on ohjelmaa koko illan, ja ilta huipentuu näyttä-
vään ilotulitukseen. Syksyn paras tapahtuma!

Wanhan holviston joulu 8.-9.12.
Hämyisiä holveja, lahjaostoksia ja iloisia ihmisiä! Tunnel-
mallinen ja joulumieltä tuova myyjäistapahtuma Hamina 
Bastionin lämpimässä holvistossa ja talvisella Bastionipi-
halla. Jouluista ohjelmaa sekä jouluherkkuja, käsitöitä ym. 
kivaa itselle ja lahjaksi. Tule kohtaamaan yhdet Suomen 
tunnelmallisimmista joulumarkkinoista!

20.7.  Rockin’ Bastioni -festivaali: Deep Purple
29.7. Junior Tattoo ja Diandra
30.7.-4.8. Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaali
9.8. Normipäivä
17.8.-7.9. Taivaanraapijat-musikaali
14.9. Valojen Yö -kaupunkifestivaali
8.-9.12. Wanhan Holviston Joulu

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

TUlossa 2019: 
miekat, muurit ja musketit
Miekat, muurit ja musketit -historiafestivaali Hamina Bastionissa 17.-21.7.2019. 
Merkitse päivämäärä kalenteriisi jo nyt ja pysy kuulolla!

hamina BasTionin 
TapahTUmia 2018
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infoa ja lisää 

haminan 

TapahTUmia!

hamina.fi

haminabastioni.fi

haminan ja koko 

seUdUn TapahTUmia:

kymenlaaksonyt.fi

Hamina Tattoo

Hamina Bastioni Kauppiaantalomuseo
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Tai kavereiden kanssa

Yllätä ystävä tai kulta: varaa äkkilähtö Haminaan! Kierrelkää pikku-
kaupungin kivat putiikit ja kirppikset löytöjä tehden – miten olisi ihana 
koru itselle, antiikkia kokoelmiin tai uutta sisustusta kotiin? Viettäkää 
makea tauko jossakin idyllisistä kahviloista. Kierrelkää ympyräkatuja, 
ihastelkaa kaunista puutalomiljöötä ja linnoitusta, seuratkaa eloisan 
Kauppatorin elämää ja maistelkaa lähimansikoita.

Kun jalat alkavat väsyä, pulahtakaa Spa Hotel Haminan lämpöisiin 
poreisiin. Varatkaa jo ennen lomaa aika hierojalle, kampaajalle tai 
kauneushoitoon. Illastakaa päivän päätteeksi hyvässä ravintolassa, ja 
nauttikaa makeat unet hotellissa, hostellissa, mökissä tai maaseutuma-
joituksessa.

nauttikaa elämästä, nauttikaa toistenne kohtaamisesta!

Puistoshakkia Kesäpuistossa
8



kivat lahjat, herkut ja tuliaiset
#jaananlahjat
#janenlahjapuoti
#linnoituspuoti

kauneimmat kimput
#tepposenkukka

sisustusta ja kauniita vaatteita
#sisustuslaventeli

käsitöitä ja tarvikkeita
#maijukkahamina

kirpparilöytöjä
#flealaatukirppis

Reserviupseerikoulussa Haminassa järjestetään vuosittain kaksi 
reserviupseerikurssia, jotka huipentuvat RUK:n kurssijuhlaan. 
Tällöin upseerioppilaat kutsuvat seuralaisensa juhlimaan Hami-
naan kurssin päättymistä. 

Kohtaaminen alkaa näyttävällä Ruusurynnäköllä RUK:n upean 
päärakennuksen edessä ja huipentuu tanssiaisiin. Ruusuryn-
näkössä kutsutut – daamit hienoissa juhlapuvuissaan ja nuoret 
herrat tummissa asuissaan – seisovat RUK:n kentän toisella 
laidalla. Toisella laidalla malttamattomat upseerioppilaat odot-
tavat toimintakäskyä punaiset ruusut käsissään.

Lähtökäskystä kaikki 800 upseerioppilasta laittavat 
ruusun suuhunsa ja ryntäävät valtaisana joukkona kentän 
halki etsimään oman avecinsa odottavien neitokaisten ja 
nuorukaisten joukosta. 

Onpa Ruusurynnäkössä nähty ennen lähtökäskyä myös 
kosintoja keskellä kenttää, tuhansien paikalle saapuneiden 
katsojien osoittaessa suosiotaan.

Milloin sinä tuot oman avecisi Haminaan, ruusujen kera 
tai ihan muuten vaan?

kohTaamisia rUUsUrynnäkössä
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Kauppatori
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Syyskävelyllä Linnoituksessa

rUk:n 

seUraavaT 

kUrssijUhlaT ja 

rUUsUrynnäköT

7.7.2018 ja 

5.1.2019



iloiTse ysTävien kera 
ja kohTaa kUmppaniT

Hamina, kohtaamisten kaupunki, tarjoaa houkuttelevat puitteet erilai-
sille kohtaamisille. Häät, sukujuhla tai muu perhejuhla, ideoita herättävä 
kokous tai seminaari, virtaa antava tyky-päivä – jos etsit tavallisuudesta 
poikkeavaa, kaunista ja inspiroivaa miljöötä, tutustu ihmeessä Haminaan! 

Upein ja monipuolisin kokous- ja juhlapaikkamme on taianomainen 
Hamina Bastioni -tapahtuma-areena. Sen tunnelmallisissa holveissa ja 
kesäajan huikean telttakatoksen suojissa onnistuvat kaikki kohtaamiset ja 
juhlat.

Myös haminalaiset yrittäjät tarjoavat vauhdikkaita kokous- ja ohjelma-
palveluja. Uskaltautukaa kokouksen tai juhlan ohessa vaikka offroad-
ajelulle tai suunnatkaa aitoon saaristotunnelmaan.

kohtaa suku, ystävät ja kumppanit 
ikimuistoisesti haminassa!
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Tammion saari

Tykän tuulimylly

Hamina Bastionissa 
on tunnelmaa
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#haminabastioni
Upea Hamina Bastionin tapahtuma-areena – 
kokoukset ja juhlat holvistossa, katsomopaikkoja 
2200:lle.

#vimpaisland
Kokous saaristossa vaikka viikinkien tyyliin!

#wanhatyöski
Puujugend-tyyliä keskellä kaupunkia.

#aholafarm
Ralliajelua ja rehtiä maalaistunnelmaa!

#tykäntuulimylly
Kokous hämyholvissa tai oikeassa tuulimyllyssä?

Haminan tunnetuin kokous on ehkä Ruotsin kuningas Kustaa 
III:n ja hänen serkkunsa, Venäjän keisarinna Katariina II:n 
kohtaaminen Haminassa kesä-heinäkuun vaihteessa 1783. 
Venäjän keisarinna pyysi kuninkaan neuvotteluihin ajatuksena 
valtakuntien välisten suhteiden parantaminen.

Keisarinna saapui Haminaan lauantai-iltana loisteliaan seu-
rueensa ja kasakoiden saattamana, Haminan linnoituksen 
tykistön ampuessa 101 kunnianlaukausta. Kaupunginportin 
ulkopuolella keisarinnaa oli vastassa papisto, sisäpuolella 
säätyläisnaiset – naimattomat ja naimisissa olevat eri puolilla 
katua. Kaksi pientä tyttöä sirotteli keisarinnan eteen ruusuja. 

haminan TUnneTUin kohTaaminen

Sunnuntaina keisarinna osallistui jumalanpalvelukseen, jonka 
jälkeen hän vastaanotti kaupungin merkittäviä henkilöitä ja 
säätyläisnaisia.

Kustaa III ehti Haminaan vasta sunnuntai-iltana, koska hän 
oli murtanut pari päivää aiemmin käsivartensa hevosen selästä 
pudottuaan. Viikonloppu oli näyttävyydessään kaupunkilaisille 
unohtumaton, vaikka Katariinan ja Kustaan kohtaaminen ja 
neuvottelut olivat tuloksettomat.

Katariinan ja Kustaan kokouspaikalla on nykyisin Haminan 
kaupunginmuseo näyttelyineen.

vinkkejä jUhliin & 
kokoUksiin haminassa

Tammion saari

Tykän tuulimylly

Saaristoliikennettä Ulko-Tammiossa

Hamina Bastioni

11
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Pientä purtavaa vai hirmuinen sudennälkä? Älä anna nälkäkiukun 
yllättää! Valitse mieluisa kohde Haminan ravintoloista, kahviloista ja 
lounaspaikoista ja kohtaa uusia makuja.

Kohtaa rohkeasti myös haminalaisten ”perinne-eväät”, lihatsu ja 
makkispekkikset, joiden voimin sotilaskaupungissa marssitaan sotkun 
munkkien lisäksi. Tiesitkö muuten, että Haminassa oli aikoinaan 
Suomen ensimmäinen pizzeria?

Kun vatsa on täynnä, on mukavaa kellahtaa yöunille, tassutellen hotellin 
kylpyläosastolta suoraan mukavaan sänkyyn. Tai miltä kuulostaisi yö 
mökissä meren rannalla tai vanhaan vankilaan kunnostetun hostellin 
”sellissä”? Paikallista väriä ja mukavia haminalaisia voit kohdata myös 
maaseutumajoituksessa tai kotimajoituksessa.

syö hyvin ja nuku parhaat yöunet, niin jaksat kohdata 
uuden päivän haminassa hyvillä mielin!

naUTi paikallisia 
herkkUja ja 
nUkU makeasTi
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#linnoitusravintolakamu
Esteetön ruokaelämys upeissa Hamina Bastionin 
holveissa.

#davincihamina
Oolalaa, mikä trattoriaaa!

#restaurant_mon_ami
Kotoisa kellariravintola Haminan sydämessä.

#haminanautogrilli
Suomen parhaat #makkispekkikset.

#konditoriahuovila
Monien mielestä Haminan tunnelmallisin kahvila.

#kahvilavarvara
Huomioi ihanat ikkuna-asetelmat!

#raaticafekaneli
Herkkuhetkiä upealla Haminan Raatihuoneella.
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Konditoria Huovila

Kesäterassi Aallokko

mUisTa myös!

lihaTsU 

kahel nakil

Torin kuuluisuus, jolle 

on omistettu jopa oma, 

youtubesta 

löytyvä biisi.

13Linnoitusravintola Kamu!
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kahvilaT 

1 . Konditoria-kahvila Huovila 
Fredrikinkatu 1, p. 05 344 0930 
2 . Raati-Cafe Kaneli 
Raatihuoneentori 1, p. 040 199 1298  
3 . Kahvila Varvara 
Puistokatu 2, p. 05 231 1044 
4 . Kahvila Puistonkulma 
Isoympyräkatu 17, p. 040 538 9326  
5 . Torikahvila Kesähelmi 
Kauppatori, p. 040 509 7032 
5 . Torikahvila Troikka 
Kauppatori, p. 0500 905 799 
7 . S-Cafe 
Isoympyräkatu 15, p. 010 763 5906 
 
ravinTolaT ja
rUokapaikaT 
 
22 . Linnoitusravintola Kamu! 
Hamina Bastioni, Raatihuoneentori 12, 
p. 044 728 0175 
12 . Trattoria Da Vinci 
Sibeliuskatu 32, p. 044 709 5537 
4 . Restaurant mon ami 
Fredrikinkatu 7, p. 050 436 5743 
10 . Pursiravintola Loisto 
Pikku-Vuohisaari, p. 044 240 3731 
27 . Ravintola Seurahuone 
Pikkuympyränkatu 5, p. 010 763 5871 
8 . Lounaskahvila Kappu 
Rautatienkatu 2, p. 040 577 4457 
9 . Lounaskahvila Tervasaari 
Tervasaari, p. 040 1381 240 
11 . Kahvila-Olohuone Jaspis 
Isoympyräkatu 30 B, p. 040 486 8117 
13 . Lounashuone Kerho 
Kadettikoulunkatu 3, p. 050 512 8089 
14 . Juhlatalo Wanha Työski 
Sibeliuskatu 28, p. 044 709 5538 
47 . Ravintola Kiina 
Fredrikinkatu 5 B, p. 05 355 9670  
16 . ABC Kippari 
Satamakatu 2, p. 010 763 5810  
18 . Itäväylän Bensis 
Helsingintie 1, p. 05 354 1004 
19 . Ravintola Pinteli 
Tarkka-ampujankatu 1, p. 0400 252 099 
7 . Hesburger 
Isoympyränkatu 15, p. 010 7635906 

piZZeriaT, pUBiT ja GrilliT
 
20 . Kotipizza 
Sibeliuskatu 32 A, p. 05 344 4222  
21 . Haminan Kebab Pizzeria 
Kaivokatu 3, p. 05 354 1333   
22 . Sunrise-Pizzeria 
Kaivokatu 7, p. 05 354 1144  
23 . Titanic Kebab Pizzeria  
Kadettikoulunkatu 13, p. 05 344 5100  

24 . Ravintola Fati 
Isoympyräkatu 17,    
p. 05 381 0200  
21 . Gepardi-Pub 
Kaivokatu 3, p. 040 738 2613  
26 . Jack-Up 
Sibeliuskatu 32 B, p. 05 231 1110 
 
27 . Kellaripub Kompassi 
Pikkuympyräkatu 5,   
p. 010 763 5871  
28 . Ravintola Nakatappi 
Helsingintie 1, p. 050 558 2883  

25 . Hallinkulma 
Satamakatu 11, p. 040 838 9116  
8 . Kesäterassi Aallokko  
Tervasaari, p. 050 558 2880 
29 . Pub Ravintola Hakapirtti 
Teollisuuskatu 20,    
p. 040 574 0944 
57 . Haminan Autogrilli
Rautatienkatu 4, p. 05 354 1515
60 . Torigrilli
Kauppatori, Satamakatu 12,   
p. 040 587 3648 

majoiTUs
 
12 . SpaHotel Hamina 
Sibeliuskatu 32, p. 05 353 5555 
27 . Hotelli Haminan Seurahuone 
Pikkuympyräkatu 5, p. 010 763 5871 
30 . Pormestarintalon pihakammari 
Mannerheimintie 7, p. 044 056 
8332 
31 . Kilpi Kerttu-Kaarina 
Sibeliuskatu 11, p. 040 716 0322, 
040 766 4938  
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32 . Mummon mökki 
Olli Natri, Vuorikatu 9,   
p. 0500 913 329  
33 . Aallokko Caravan  
Tervasaari, p. 050 558 2880  
34 . Hamina Camping Pitkät Hiekat 
Vilniementie 375, p. 040 151 3446  
35 . Hostel Jailhouse 
Karjakatu 25, p. 044 252 3311   
59 . Happy Stay Apartment 
Teollisuuskatu 1a8,    
p. 050 387 0492 
 

osToksilla 
 
5 . Haminan Kauppatori 
Avoinna arkisin 7–14. Vuosittain viidet 
markkinat   
6 . Linnoituspuoti 
Raatihuoneentori 14, p. 044 734 3025 
(Matkahuollon lipunmyynti) 
36 . Jaanan Lahjat -puoti 
Fredrikinkatu 2, p. 0400 656 248  
37 . Sisustus Laventeli & Pikku Pepita 
Raatihuoneentori 12,   
p. 040 709 5591  

37 . Haminan taitokeskus 
Raatihuoneenkatu 12, p. 
040 554 0582  
39 . Sevenon Oy 
Kauppakeskus Itäväylä, Hels-
ingintie 1 A, p. 040 744 4571  
40 . Haminan Rakennuspuoti 
Maariankatu 12,   
p. 045 634 5629  
41 .  Rannikkopajat/Pajapuoti 
Kadettikoulunkatu 18,  
p. 050 911 2383  

42 . Janen Lahjapuoti 
Sibeliuskatu 34, p. 040 737 3363  
43 . Nanso Group Outlet 
Maariankatu 21, p. 020 125 8593  
44 . Marimekko 
Mannerheimintie 9, p. 05 230 3887  
45 . Käsityöliike Maijukka 
Sibeliuskatu 25, p. 05 354 3631 
maijukka.fi  
15 . Haminan Kirppis & Antiikki 
Fredrikinkatu 5, p. 046 906 4088 
15 . Flea Laatukirppis
Fredrikinkatu 5, p. 044 963 3094 
60 . Tacci Second Hand 
Puistokatu 6, p. 044 240 8955 
58 . Posliinitar AnnMaarit
Isoympyräkatu 21, p. 040 065 7266 
48 . Goodwill-kierrätysmyymälä 
Rautatienkatu 3, p. 044 777 0407  
50 . Armyvaatteet .fi 
Kauppakeskus Itäväylä, Helsingintie 1, 
p. 0400 422 946 
 
liikUnTapaikkoja

51 . Haminan liikuntahalli
Kaarlonkatu 3, p. 040 199 1202 
52 . Haminan palloiluhalli 
Karjakatu 26, p. 044 353 3323 
53 . Linnoituksen uimahalli 
Puistokatu 1, p. 040 199 1232 
54 . Haminan urheilukenttä 
Rauhankatu 8 B 
55 . Haminan Vallikenttä 
Kirkkojärvenkatu 13
35 . Haminan polkuautopuisto
Karjakatu 25, p. 044 252 3311



visithamina.fi
hamina.fi

#kohtaamistenhamina 
#visithamina 
#visitkotkahamina
#hamina

Merenrannan hiekkaa ja saariston kalliorantoja. Tähdenmuotoisen Linnoituskaupungin 
historiaa. Kaunista, rehevää maaseutua ja luontoa. Iloisia ihmisiä aurinkoisilla kaduilla ja 
puutalokujilla. Luonnon rauhaa ja tunnelmallisia tapahtumia. Oman ystävän hymy.

mitä tai kenet sinä haluaisit kohdata haminassa tänään?

matkailuneuvonta 
SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32 
040 199 1330       
info@hamina.fi
Avoinna ma-la klo 8-20
 

kesäinfo 
Linnoituksen Lipputorni
Kaivokatu 6
040 199 1346
Avoinna 27.5.-19.8.2018
ma-pe 9-17, la-su 10-15

aina on hyvä päivä 
kohdaTa haminassa

facebook.com/
kohtaamistenhamina 
 

@kohtaamistenhamina
instagram.com/
kohtaamistenhamina

Käytä myös 
opastuspalveluamme 
hamina.moinavi.com


