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Asunto vuokrattavana 

Suomenlinnan hoitokunnalla on haettavana asunto. Osoitteessa Suomenlinna E5 A 3–4 sijaitsevan 

asunnon koko on 87 m2. 

Asunnon tiedot ja historia 

1860-luvulla saarelle toteutettiin uusi rannikkopuolustuslinja. Rakennus oli miehistökasarmina ja -

sairaalana myös venäläisellä kaudella. Tilajakoa muutettiin 1800-luvun puolivälissä. Ikkunat karmeineen 

uusittiin ja osa alakerroksen lattioista asfaltoitiin 1800–1900-lukujen vaihteessa. Vuonna 1873 

rakennuksen itäpäätyyn rakennettiin suuri keittiö, jonka yläpohja suunniteltiin uusittavaksi 

kappaholvirakenteisena. Vuonna 1918 rakennus oli käytössä vankikasarmina. Vankileiriajan jälkeen se oli 

puolustusvoimain käytössä kasarmina, kunnes se siirtyi Valmet Oy:n hallintaan. Rakennus peruskorjattiin 

Valmetin työntekijöiden asunnoiksi vuosina 1948–49. 

 

Osoite  Suomenlinna E 5 A 3-4 

Huoneluku    2 h + k + kph + wc + alkovi  

Pinta-ala   87 m2 

Kerros   1 

Hissi  Ei 

Lämmitys   Kaukolämpö 

Ilmanvaihto  Painovoimainen 

Seinäpinnat  Maalattu/tapetoitu 

Kattopinnat  Maalattu  

Lattiapinnat  Puulattia 

Keittiön varusteet Sähköliesi/uuni, liesituuletin, jääkaappipakastin  

Kylpyhuone  Seinät laatoitettu/maalattu, lattia laatoitettu, varaus pyykinpesukoneelle 

Wc  Seinät laatoitettu/maalattu, lattia laatoitettu 

   

Säilytystilat  Ulkovarasto 

Sauna  Lähin rakennuksessa E 9  

Talopesula  Lähin rakennuksessa E 9  
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Vuokra ja vuokrausehdot 

Vuokra/m2  17,11 € 

Vuokra/kk  1 488,57 € 

 

Vakuus  Ennen vuokrasuhteen alkamista on vuokralaisen toimitettava  

  vuokranantajalle kahden kuukausivuokran suuruinen vakuus. Vakuus  

  toimitetaan panttaussitoumuksena. 

 

Vakuutus  Asukkaan on otettava huoneistoonsa kotivakuutus, joka kattaa mm.  

  asukkaan toiminnasta aiheutuvat vesivuodot. 

Vuokrantarkistus Huoneiston vuokraa tarkistetaan vuosittain ylöspäin 3 %. Ensimmäinen 

vuokrantarkistus on 1.3.2024. 

Sähkö  Asukkaan tulee ottaa oma sähkösopimus 

Tupakointi Tupakointi on kielletty asunnossa ja rakennuksen muissa tiloissa. 

Kotieläimet Asunnoissa saa pitää kohtuullisen määrän kotieläimiä (enimmillään kaksi 

koiraa tai kaksi kissaa). 

Muuta  Valinnassa otetaan huomioon vain ne ruokakunnat, joissa on vähintään 3 

henkilöä  

Ohje hakemiseen 

Hakemukset lähetetään joko verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta TAI postitse 

Suomenlinnan hoitokunnalle (osoite Suomenlinnan hoitokunta / asiakaspalvelu, Suomenlinna C40, 00190 

Helsinki) tai tuomalla hoitokunnan postilaatikkoon (rakennuksen C40 ovessa). Postitettavan lomakkeen 

voi tulostaa verkkosivulta tai noutaa tarvittaessa Suomenlinnan hoitokunnan toimistosta osoitteesta 

Suomenlinna C40 (varaa aika noudolle etukäteen puhelimitse numerosta 0295 338 430 tai sähköpostilla 

osoitteesta vuokralaiset@suomenlinna.fi). 

Hakuaika päättyy 7.12.2022 Hakemus on täytettävä huolellisesti. Emme käsittele myöhästyneitä, 

puutteellisia tai huolimattomasti täytettyjä hakemuksia. Emme vastaanota muita kuin pyydettyjä liitteitä. 

Samaan talouteen kuuluvat henkilöt voivat toimittaa vain yhden hakemuksen, jolla haetaan tässä 

ilmoituksessa kuvattua asuntoa.  
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Sopivien hakijoiden kesken suoritetaan arvonta. Kaikille hakijoille tiedotetaan asunnonjakopäätöksestä 

sähköpostilla, kun päätös on tehty. 

Lisätietoja 

Asunto on muuttovapaa per heti. Asunto on otettava vastaan viimeistään 1.2.2022 tai erillisen 

sopimuksen mukaan. 

Lisätietoja asunnosta antaa isännöitsijä Kirsti Ängeslevä, puh. 0295 338 341. Voitte myös olla meihin 

yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen vuokralaiset@suomenlinna.fi. 

Hakemuksen henkilötiedot rekisteröidään Suomenlinnan hoitokunnan vuokra-asuntojen  

hakujärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on saatavissa hoitokunnan verkkosivuilta osoitteessa 

www.slhk.fi sekä hoitokunnan toimistolta osoitteessa Suomenlinna C40.  

 

 

 


