Viihtyisää
ja joustavaa
asumista

Syksyllä 2019 muutimme uusiin, nykyaikaisiin tiloihin Sibeliuskadulle. Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla,
ja sinne on esteetön kulku.

Asukaslähtöisiä
asumisratkaisuja Haminassa
HAMINA-ASUNNOT OY on Haminan kaupungin
omistama yhtiö, joka tarjoaa viihtyisiä,
turvallisia ja kohtuuhintaisia vuokrakoteja nykyisille ja tuleville kaupunkilaisille.
Kohteemme ovat kerros-, rivi- ja luhtitaloja,
ja ne sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Asuntoja on niin keskustan läheisyydessä kuin
idyllisellä maaseudulla ja merenrannan
tuntumassa.
Hamina on noin 20 000 asukkaan kaupunki
meren rannalla. Hamina on Kymenlaakson
vanhin kaupunki, ja keskustan harvinainen
ympyräasemakaava on peräisin 1720-luvulta.
Menneisyys näkyy Haminan upeassa arkkitehtuurissa, mutta kaupungin katse on silti vahvasti
tulevaisuudessa. Vireä ja kehittyvä kaupunki
tarjoaa hyvät palvelut, paljon nähtävää ja
koettavaa sekä kiinnostavia tapahtumia, kuten
Hamina Bastionin, Hamina Tattoon ja lukuisia
festivaaleja.

Haminan uusin asuinalue nousee merelliseen Tervasaareen
Keskustan tuntumassa sijaitsevalle alueelle rakennetaan moderneja asuntoja, vehreä Oolanninpuisto ja
elävä rantapromenadi. Asuinalueen rakentaminen käynnistyy Hamina-Asuntojen vuokrakerrostalolla.
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Asuntokohteemme

ALUE /
OSOITE

TALOTYYPPI

VALMISTUMINEN /
PERUSKORJAUS

HUONEISTOJA

m2

Piispankatu 11

kerrostalo

2010

24

47–70,5

HEVOSHAKA/MELTTI
Hevoshaankatu 3
Hevoshaankatu 5
Hevoshaankatu 7
Karjakatu 20 ja Saunakatu 7
Linnakekatu 2–6
Piimäpiianpolku 2
Ravikatu 5

kerrostalo
kerrostalo
kerrostalo
rivi-/luhtitalo
rivitalo
rivitalo
rivitalo

1972/2001
1983
1979
1993
2005
1995
1991

33
30
30
35
18
13
18

32–69
32,5–72,5
35–65
32–90
51,5–93,5
45–85
40–85

HUSULA
Marinkuja 2

kerrostalo

1972/1993

52

26,7–65,7

KANNUSJÄRVI
Alhonmäentie 6

rivitalo

1996

6

44–73

NEUVOTON
Joukonkuja 8–10
Suntiontie 10
Suntiontie 12
Suntiontie 14

rivitalo
rivitalo
rivitalo
rivitalo

2000
1991
1992
1993

20
22
19
27

40–88
36–70,5
36–86,5
36–86

POITSILA
Koppelontie 7 ja 9
Lumikinpolku 1
Riekontie 2
Riekontie 8
Tuppurankatu 14

kerros-/luhtitalo
rivitalo
luhti-/rivitalo
kerrostalo
rivitalo

1990 ja 1992
1994
1992
1978/2004
1996

52
18
18
30
9

42–70,5
45–90
40–90
31,5–72,5
43–90

ALAKAUPUNKI

ALUE /
OSOITE

TALOTYYPPI

VALMISTUMINEN /
PERUSKORJAUS

HUONEISTOJA

m2

Konttikuja 2
Konttikuja 4
Konttimäentie 1
Konttimäentie 9

luhtitalo
luhtitalo
rivitalo
luhtitalo

1991
1992
1992
1987/2001

14
13
10
15

32,5–74,5
36,5–87,5
38–61
32,5–72,5

RUOTSINKYLÄ
Cygnaeuksentie 23

rivitalo

1998

10

42,5–84,5

rivitalo
rivitalo
rivitalo

1990
1989
2006

19
13
25

40–69
48–75
54–93

rivitalo

2004

18

48–76

SAVINIEMI
Kokkokallionkatu 4

rivitalo

1986

23

31,5–71,5

TALLINMÄKI
Kanervapolku 1
Sotkankatu 1 ja Allinkatu 2
Tavinkatu 4

rivitalo
rivitalo
rivitalo

1990
2000
1994

18
15
14

43–71
46,5–86
45–105

TERVASAARI
Kubbenkatu 3

kerrostalo

2021

37

26,5–59,5

UUSI–SUMMA
Kaskitie 32–34
Marjatanpolku 3
Suovatie 2
Vehkapolku 14

rivitalo
luhtitalo
rivitalo
rivitalo

1990
1990
1998
1993

14
24
17
18

38–72
45–75
40–75
51–90

RUISSALO

SALMENKYLÄ
Pirkantie 39
Pirkantie 43
Takkaniemenkaari 1, 3 ja
Rälssimiehentie 11
Takkaniemenkaari 6–8

Cinemagraafi

Asunnon hakeminen
Asuntomme on tarkoitettu sekä nykyisille haminalaisille että kaupunkiin muuttaville uusille asukkaille
iästä ja perhemuodosta riippumatta. Huomioithan, että tarjoamme vapautuvia asuntoja vain hakemuksen jättäneille ja vaaditut liitteet toimittaneille.
Voit noutaa hakemuslomakkeen toimistostamme, tai kaupungin asiakaspalvelupisteestä tai tulostaa
sen nettisivuiltamme. Täytetyn lomakkeen voit tuoda toimistollemme tai lähettää postitse. Hakemuksen
tekeminen onnistuu kätevästi myös sähköisesti nettisivujemme kautta.

Hae asuntoa nettisivuillamme: www.hamina-asunnot.fi/asuntohakemus
Kuvake

Snapvideo

Cinemagraafi

Muutossa
muistettavaa
Asuntoon muuttava
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksa asunnon takuuvuokra.
Tee muuttoilmoitus.
Tee sähkösopimus.
Ota kotivakuutus.
Jos saat Kelan asumistukea, ilmoita muutosta Kelalle.
Hanki palovaroitin ja testaa sen toiminta säännöllisesti.
Jos havaitset asunnossa vikoja tai puutteita, ilmoita niistä
välittömästi meille. Omatoiminen remontointi on kielletty.
Pidä irtaimistovarastosi aina lukittuna, vaikka et säilyttäisikään
siellä tavaraa.

Asunnosta pois muuttava
•
•
•
•
•
•

Irtisano asuntosi kirjallisesti viimeistään kalenterikuukautta
aiemmin. Jos aiot muuttaa esimerkiksi 31.7., asunto on
irtisanottava viimeistään 30.6.
Siivoa asunto huolellisesti.
Toimita tarpeettomiksi käyneet huonekalut tms.
kierrätettäväksi asianmukaiseen paikkaan, ei jätekatokseen.
Ilmoita asunnon mahdollisista vioista/rikkoutumisista meille.
Palauta kaikki asuntoon liittyvät avaimet toimistoomme.
Palautamme takuuvuokran noin kahden viikon kuluessa
vuokrasuhteen päättymisestä, jos olet hoitanut vuokranmaksun
ja muut maksuvelvoitteesi, palauttanut kaikki avaimet sekä
tehnyt muuttosiivouksen asianmukaisesti. Lisäksi asunnon tulee
olla samassa kunnossa kuin sinne muuttaessasi lukuun ottamatta
normaalia kulumista.

Poismuuttajan muistilista www.hamina-asunnot.fi >
asukkaille > poismuuttajan muistilista (pdf)
Kuvake

Snapvideo

Kaikki rakennusalan työt

•
•
•
•
•
•
•

Uudisrakentaminen
Saneeraus
Korjausrakentaminen
Kalusteasennukset
Maalaustyöt
Laatoitustyöt
Muuraustyöt

Kysy lisää
040 7415 553
rakennusheikkila@gmail.com

Cinemagraafi

Sujuvaa ja
turvallista arkea
Viihtyisä asuminen on yhteispeliä. Kun pidät kotisi ja
yhteiset tilat siisteinä, noudatat järjestyssääntöjä ja
huomioit naapurit, kaikkien arki sujuu mukavammin.
•
•

•

•

•
•

•

•

Säilytä avaimia huolellisesti älä anna niitä
ulkopuolisille. Jos avain katoaa, ilmoita siitä meille
välittömästi.
Autoja saa pysäköidä vain niille varatuille paikoille,
ei esimerkiksi piha-alueelle. Vapaita autopaikkoja voit
tiedustella toimistostamme. Kiinteistöillämme on
pysäköinninvalvonta.
Jokaiselle asuinkohteellemme on laadittu oma
pelastussuunnitelma. Tutustu oman kotitalosi
pelastussuunnitelmaan ja varmista, että osaat
toimia sen mukaisesti.
Laki edellyttää, että kaikissa asunnoissa on oltava
palovaroitin. Varoittimen hankinta on asukkaan
vastuulla. Testaa palovaroitin kerran kuukaudessa
varmistuaksesi sen toimintakunnosta.
Tupakointi sisällä asunnoissa sekä yleisissä tiloissa
on kielletty.
Ilmoita asuntosi vioista ja puutteista huoltoyhtiölle
ajoissa. Kiinteistökohtaiset huoltoyhtiöiden yhteys
tiedot löydät nettisivuiltamme. Kiireellisissä
tapauksissa ota yhteyttä huoltoyhtiön päivystykseen,
joka on avoinna 24/7.
Maksa vuokrasi ajallaan. Jos vuokranmaksun kanssa
tulee ongelmia, ota jo ennen eräpäivää yhteyttä
meihin joko numeroon 040 199 1690 tai osoitteeseen
hamina.asunnot@hamina.fi.
Kaapeli-tv ja nettiyhteys sisältyvät vuokraan
lähes kaikissa asunnoissa.

Lisää vinkkejä asumiseen löydät nettisivujemme asukasoppaasta
www.hamina-asunnot.fi/asukkaille
Kuvake

Snapvideo

Muistathan
kotivakuutuksen!
Siitä on paljon iloa silloin, kun jotain
yllättävää tapahtuu. Kotivakuutuksen olisi
hyvä kattaa vähintään kotisi irtaimisto,
usein kotivakuutukseen sisältyy
myös vastuuvakuutus.

Ota sisustusavuksesi ammattilainen.
Rimamöljänkatu 4, Hamina
Puh. 010 2290 620
www.varisilma.fi

Sopiva sisälämpötila
on +18-20 °C. Lämpötilan
nosto yhdellä asteella lisää
energiakustannuksia viidellä
prosentilla. Kylmällä
ilmalla tuuletukseksi
riittää muutaman
minuutin ristiveto.

Kotitalouden
suurin vedenkuluttaja on
yleensä suihku.
Katkaise vedentulo
saippuoinnin ajaksi ja
pidä hana kiinni myös
silloin, kun harjaat
hampaita.

Sammuta televisio,
tietokone ja muut sähkölaitteet (mm. kännykän laturi)
virtakytkimestä silloin, kun niitä
ei käytetä. Kun hankit uusia
kodinkoneita,
kiinnitä huomiota niiden
energialuokkaan.

Tarkkaile
vesikalusteiden kuntoa ja
korjauta pienikin vuoto heti.
Vuotava wc-pönttö
voi kuluttaa jopa 1 100
litraa vettä
vuorokaudessa.

Sammuta valot
huoneista, joissa ei
oleskella.
Led-lamput ovat
kaikkein energiatehokkaimpia.

Säästä energiaa,
säästät rahaa
Energiaa on helppoa säästää kuin huomaamatta –
kyse on arjen pienistä fiksuista oivalluksista.
Lähes jokainen kotitalous voi vähentää sähkönkulutustaan 10 prosentilla pelkästään asumis- ja
käyttötottumuksia muuttamalla.

nemagraafi

Muista litistää
pahvilaatikot,
jotta keräysastiaan
jää tilaa naapureidenkin
pahveille.

Jätteiden lajittelu on fiksua
Jätteiden lajittelu kannattaa, sillä se säästää ympäristöä ja sujuvoittaa jätehuoltoa. Sekajätteen
poisvienti on kaikkein kalleinta, joten lajittelulla voit vaikuttaa kotitalosi jätekustannuksiin ja sitä kautta
asuntosi vuokraan.
Tutustu jätteiden lajitteluohjeisiin huolellisesti. Useimmissa kiinteistöissämme on omat keräysastiat
biojätteelle, pahville, lasille, metallille, paperille ja sekajätteelle. Muovin keräys alkaa heinäkuussa 2020.
Ongelmajätteet ja suurikokoiset jätteet, kuten maalit, kodinkoneet ja huonekalut, tulee itse toimittaa
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Niitä ei saa laittaa taloyhtiön jäteastiaan tai jäteastian viereen.

Katso tarkat ohjeet jätteiden lajitteluun
osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi !
Kuvake

Siivoukset kotitalouksille ja yrityksille
Puh. 050 409 2791  marja@mustikkamaki.fi
www.mustikkamaki.fi

Snapvideo

Lvi-tarvikkeet, asennukset,
ilmalämpöpumput, maalämpö

www.

Jo vuodesta
1958
rakennuspartio.fi

.fi

Kauppakeskus Itäväylä, HAMINA
P. 05 2311 022. Avoinna ark. 7.00-16.00

Monimuotoista ja laadukasta rakentamista.

HaminaAsunnot Oy
Käyntiosoite: Sibeliuskatu 34, 49400 Hamina
Postiosoite: PL 112, 49401 Hamina
Toimisto avoinna ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14
Puh. 040 199 1690
www.hamina-asunnot.fi
Asuntotiedustelut
Puh. 040 519 3022 / 040 199 1691
hamina.asunnot@hamina.fi

Hamina-Asunnot Oy

on arvostettu asumispalveluiden tuottaja,
joka tarjoaa kaikille ikäryhmille viihtyisää,
turvallista ja yhteisöllistä asumista kohtuuhinnalla. Toimintaamme ohjaavia arvoja
ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja
joustavuus.

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

• www.jssuomi.fi

360º
panoraama

