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Raatihuone ja Raatihuoneentori
Town Hall and Town Hall Square
Hamina Bastioni
Hamina Bastion
Haminan kaupunginmuseo
Hamina Town Museum
Kauppiaantalomuseo
Shopkeeper’s Museum
Marian kirkko
Church of St. Mary
Haminan Pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin kirkko
Church of St. Peter and St.Paul
Johanneksen kirkko
Church of St. John
RUK:n päärakennus
Reserve Officer School Main Building
Suomen Suurlippu
The Monumental Flag
Haminan tori
Hamina Market Square
Ruutikellari
Gunpowder Magazine
Tervasaaren satama- ja ulkoilualue
Tervasaari Port & Recreational Area
Oolannin puisto
Park Oolanti
Kirjasto
Library
Kirkkojärven lintutorni
Kirkkojärvi Bird Watch Tower
Lupinlahden lintutorni
Lupinlahti Bird Watch Tower
Vehkalahden kotiseutumuseo
Vehkalahti Museum
RUK-museo
Reserve Officer School Museum
Wanha Veteraani -museo
Old Veteran Museum
Tervasaaren skeittiparkki
Tervasaari skatepark

nature trail
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Spahotel Hamina
Hamina Camping Pitkäthiekat
Vimpa Islands
Haminan Seurahuone Hotel
THE Hotel & THE Bar
Hostel Jailhouse

RAVINTOLAT & KAHVILAT
Restaurants & Cafés
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Rampsi Kitchen & Lounge
-vierasvenesatamapalvelut
Taverna Tervanaru
Lounashuone Kerho
Lunch Restaurant Kerho
Ravintola Mon Ami
Restaurant Mon Ami
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Konditoria Huovila
Café Shop Huovila
Raati Café Kaneli
Social Burger Joint
Wen Jing Restaurant
Panda Sushi
Kahvila Varvara
Café Varvara

HAMINA
Pitkäthiekat

Maailmanluokan pikkukaupunki Hamina Suomenlahden rannalla on Kymenlaakson vanhin
kaupunki. Sen erikoisuus on ympyräasemakaava ja tähtimäinen linnoitus. Vuonna 1653
perustettu kaupunki houkuttelee tutustumaan historiaan, linnoitukseen ja nauttimaan
leppoisasta tunnelmasta ympäri vuoden.
Founded in 1653, Hamina is the oldest town in southeastern Finland and is known for its rare
circular layout that surrounds the town hall. The streets of the old town radiate character
with their colourful wooden houses, museums, churches, boutiques and cafés.

• Tervasaaren merellinen
virkistysalue
Tervasaari Port & Recreational Area
• Maailman suurin Suomen lippu
The Monumental Flag
• Hamina Bastioni ja linnoitus
Hamina Bastion and fortress
• Linnoituksen uimahalli & Hamina spa
Linnoitus Indoor Swimming Pool & Spa
• Pitkäthiekat ulkoilu- ja leirintäalue
Pitkäthiekat Camping and
Recreational Area
Linnoituspolku

Aktiviteetteja
koko perheelle

Luontokohteita

Tutustu Haminan värikkääseen historiaan vierailemalla
monipuolisissa museoissa. Kaupunginmuseossa opit
sotilas- ja linnoituskaupungin syntyhistoriasta. Viehättävässä
Kauppiaantalomuseossa pääset aikamatkalle 1900-luvun
kauppiasperinteiden tunnelmaan. Sotilaskoulutuksesta
kiinnostuneiden kannattaa vierailla RUK-museossa ja
Wanha Veteraani esittelee rauhanturvaamisen historiaa.
Tervasaaren virkistysalueelta noin kilometrin päässä
kauppatorilta löydät uimarannan, leikki- ja liikunta-alueita,
vierasvenesataman sekä ravintolapalveluita. Linnoituksen
uimahallissa & spassa rentoudut ympäri vuoden.

Kirkkojärven luontopolku polveilee arvokkaalla
linnustonsuojelualueella, Haminan keskustan tuntumassa.
Portimon polut on retkeilyreitistö, joka soveltuu patikointiin ja
omatoimiseen maastopyöräilyyn. Pitkäthiekat ja Tervasaari
ovat meren rannalla sijaitsevia virkistysalueita, joista löydät
erilaisia aktiviteetteja ja ravintolapalveluita ympäri vuoden.
Haminan saaristoon pääset veneillen, risteillen tai venekyydillä.
Voit rantautua Tammion entiseen kalastajakylään tai Itäisen
Suomenlahden kansallispuiston pääsaareen, Ulko-Tammioon.

Hamina for families with children

Cycle or take it a bit slower with a leisurely stroll - Hamina’s
stunning nature spots offer a getaway suited for everyone. The
Kirkkojärvi nature trail winds through a valuable bird sanctuary.
The Portimo trails cover over 40 kilometres, with several free
to use lean-to (complete with fireplaces) along the way. Hamina
also has great bicycle routes suitable for the whole family.
After a day of recreation, the magnificent Pitkäthiekat beach,
with its rolling waves and picturesque scenery, will delight all
adventurers.

Tervasaari is a great place to spend by the sea, and enjoy
local restaurants. Closer to the Hamina town centre, explore
the exciting fortress trail and the delightful Shopkeeper’s
Museum, which invites you to take in some early 20th-century
atmosphere. Additionally, catch a glimpse of the giant flag
(aka The Monumental Flag) flying on Finland’s largest
flagpole! Finally, take a dip at the Linnoitus swimming pool or
Pitkäthiekat beach, where you’ll also find an accommodation
and recreation area with a wide range of services.

Nature sites

Linnoituskohteita

Vanha ympyräkeskusta

Pesäpallokenttänäkin toiminut Haminan kauppatori on eloisa
kohtaamisten paikka keskellä kaupunkia. Torin reunalta
lähtee Linnoituspolku, joka johdattelee kulkijan läpi
puistojen, seikkailuun linnoituksen valleille. Linnoituspolun
varrella näet linnoituksen merkittävät rakennukset päätyen
ympyräkaupungin keskipisteeseen Raatihuoneelle.
Kierroksen päätteeksi voit vaikka istahtaa johonkin keskustan
tunnelmallisista kahviloista ja nauttia maailmanluokan
pikkukaupungin menosta.

Linnoituksen ja kaupungin keskipiste on Raatihuone, jonka
vieressä on sininen Johanneksen kirkko sekä pyöreä Pyhien
apostolien ja Pietarin ortodoksikirkko. Raatihuoneentorin
sädekadun varrelta löytyvä Hamina Bastioni on ainutlaatuinen
tapahtuma-areena, joka on toiminut aikaisemmin linnoituksen
keskusvarastona. Ihastele keskustan tunnelmallisia
puutalokortteleita ja tee löytöjä putiikeissa.

Hamina fortress sites

Cosy wooden quarters with cafés, one beautiful church
after the other, and interesting museums will take you on a
fascinating journey. The Town Hall Square is at the centre
of the town circle, with the Town Hall and St. John’s Church
designed by architect Carl Ludvig Engel. Experience the
atmosphere of The Shopkeeper’s Museum and the Town
Museum, also known as Catherine’s Palace, where the Russian
Empress Catherine the Great and King Gustav of Sweden
held their historic negotiations in the summer of 1783. The
charming Kesäpuisto (Summer park), with its monuments and
playgrounds, is situated right next to the market square.

Discover the fortress trail! Take in the moats, bastions, gun
emplacements and guard barracks. Along the way, immerse
yourself in the art of the Ruutikellari Gallery, located in one
of the bastions named after Hämeenlinna. The fortress trail
starts at the Flag tower, then winds its way around the centre
of Hamina, following the fortress ramparts, and ends at the
Town Hall Gate, the centre of the fortress. At the end of the
tour, sit down for coffee in one of the town centre’s idyllic
cafés.

Hamina’s old town

• Portimon polut -retkeilyreitistö
Portimo paths
• Linnoituspolku
Fortress Route
• Kirkkojärven luontopolku
Kirkkojärvi nature trail

Tammio

• Ulko-Tammio (Itäisen Suomenlahden
kansallispuisto)
Ulko-Tammio (Eastern Gulf of Finland
National Park)
• Tammio vanha kalastajakylä
Tammio, an old fishing village
• Majasaari-Nuokot virkistysalue
Majasaari-Nuokot Recreational Area
More: www.visitkotkahamina.fi/hamina

