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Kuva 4. Appelgrenintie tammikuussa 2019, vertaa kuvaan 3 
edellisellä aukeamalla.
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Maisema-arkkitehtuurin diplomityön tiivistelmä

Tämän diplomityön aiheena on monipuolisesti arvok-
kaan ranta-alueen suunnitteleminen. Suunnittelualu-
eena on Uudenmaan länsiosassa sijaitsevan Hangon 
kaupungin historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston 
julkiset ranta-alueet, joissa on lukuisia valtakunnal-
lisia, maakunnallisia, alueellisia ja paikallisia arvoja. 
Alueesta suurin osa on Hangon kansallista kaupun-
kipuistoa, se on lähes kokonaisuudessaan valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä (Museovirasto, RKY), sekä kokonaisuudessaan 
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueen 
itäosassa on lukuisia luontoarvoja ja osa siitä on 
arvokasta pohjaveden muodostumisaluetta. Hangon 
rannat muodostavat tärkeän virkistysalueiden nauha-
maisen sarjan, joka palvelee asukkaiden lisäksi mer-
kittävää vierailijamäärää. Suunnittelualueella on kes-
kenään hyvin erilaisten viheralueiden muodostama 
kokonaisuus, Hangon rakentumisen historian kannalta 
merkittäviä katuja ja aukioita, sekä lähes 150 vuotta 
vanha pienvenesatama Itäsatama. Alue liittyy Hangon 
Kylpyläpuiston suurhuvila-alueeseen. Suunnittelualueen 
erityisyys perustuu sen monipuoliseen arvokirjoon.

Diplomityön tärkein suunnittelukysymys on, kuinka 
Hangon rantojen muodostamassa arvotihentymässä 
saadaan sovitettua huomattavat arvot toisiinsa niin, 
että lopputuloksena on toimiva, kestävä ja ajattoman 
esteettinen kokonaisuus.

Diplomityö sisältää ympäristöhistoriallisen katsauksen 
ja nykytilan analyysin. Historian vaiheiden esittämi-
seen on valittu kolme teema, jotka liittyvät alueen 
muodostumiseen ja kehittymiseen: satamat ja meren-

kulku, sodankäynti ja linnoitukset sekä matkailu ja 
vapaa-ajanvietto. Nykytilan analyysi pohjautuu maas-
tokäyntien havaintoihin ja maisema-analyysiin, joiden 
pohjalta on laadittu arvokatsaus ja kehittämisperiaat-
teet. Työn pohjana on lisäksi ollut Hangon kaupungin 
teknisen ja ympäristöviraston sekä diplomityön tekijän 
yhdessä järjestämä asukaskysely.
 
Kehittämissuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on 
vahvistaa alueen historiallisia arvoja. Suunnitelmassa 
on esitetty eri tasoisia maisemanhoito-, kunnostus ja 
uudisrakennustoimenpiteitä, jotka on harkitusti sovitettu 
herkälle alueelle sen eri osa-alueiden ominaispiirteet, 
kehittämistarpeet ja arvot huomioiden. Yleissuunnitel-
ma-alueella voimakkaimmat muutokset sijoitetaan Pla-
genin alueelle, sillä ne eivät heikennä huomattavasti 
sen historiallisia, ekologisia tai maisemallisia arvoja. 
Hienovaraisimmat toimenpiteet toteutetaan Regattaran-
taan ja Vartiovuoren eteläkallioille. Långsandan, Puis-
tovuorten ja Tennispuiston reittejä ja niiden varsilla 
olevia rakenteita kunnostetaan. Merikatu rakennetaan 
kävelykaduksi ja Vapaudenpatsaan edusta kunnoste-
taan. Rantapuisto kunnostetaan viihtyisäksi oleskelu-
puistoksi. Tehtaanniemelle rakennetaan uusi esteetön 
reitti. Tehtaanniemen ja Märaskärin väliin varataan tila 
uudelle kevyen liikenteen sillalle. Suunnitelmatarkennus 
on laadittu Itäsataman alueelle. Itäsataman vanha osa 
kunnostetaan historialliseksi satamaympäristöksi, jossa 
korostetaan alueella säilyneitä, eri aikakausilta peräisin 
olevia piirteitä. Sataman vanhasta osasta kehitetään 
joustava, kestävä ja ajaton, eri tapahtumiin sovel-
tuva katu- ja aukiokokonaisuus. Sataman uudempi 
osa kestää suurempia muutoksia. Vierasvenesatamaan 
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sijoitetaan sen tarjoamien palveluiden lisäksi pysyväm-
piä toimintoja, jotka palvelevat sekä kaupunkilaisia että 
alueella vierailevia.

Harkituilla ja huolellisilla menetelmillä herkkään arvo-
tihentymään voidaan toteuttaa suuriakin muutoksia. 
Jo pienillä toimenpiteillä voidaan vaalia, parantaa 
tai palauttaa alueen arvoja. Kiireellisten toimenpitei-
den toteuttamisen ohella riittää, että osa suunnitel-
masta toteutetaan pitkällä aikatähtäimellä. Kiireellisim-
piin toimenpiteisiin kuuluvat historiallisten rakenteiden 
kunnostaminen etenkin Itäsatamassa, käyttäjäturval-
lisuuden lisääminen Puistovuorilla ja Appelgrenintien 
varrella sekä Långsandan alueen maisemanhoidon 
täydentävät toimet. Vähemmän kiireellisiä ovat sellai-
set maisemanhoitotoimenpiteet, joiden tärkein tavoite 
on parantaa maisemakuvallisia arvoja. Alueen arvo-
jen säilyttäminen ja niiden vahvistaminen edellyttää 
tosin, että myös pidemmän aikatähtäimen toimenpiteet 
toteutetaan. Vain silloin voidaan varmistetaa alueen 
lukuisten arvojen säilyminen pitkälle tulevaisuuteen.

Avainsanat: kehittämissuunnitelma, ranta-alueiden 
suunnittelu, ympäristöhistoriallinen selvitys, arvotus, 
arvotihentymä, maisema-analyysi, kansallinen kaupun-
kipuisto, Hanko, Kylpyläpuisto, Itäsatama
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M.Sc. Landscape Architecture Thesis Abstract

The subject of this master’s thesis is planning a 
diversely valuable shoreline area. The planned areas 
are the public shore areas in the historical centre of 
the city of Hanko and the Kylpyläpuisto park in the 
western Uusimaa municipality. The area has numer-
ous national, municipal, regional and local values. 
Most of the area is a part of Hanko national city 
park, almost all of the area is nationally significant 
built cultural environment (Finnish Heritage Agency, 
RKY), and the whole area is municipally valuable 
cultural environment. The eastern part has ecologi-
cal values and is a part of a valuable groundwater 
area. Hanko shorelines form a series of important 
recreational areas that serve both the inhabitants and 
a significant amount of tourists. The planning area 
envelops a whole of green areas that are very dif-
ferent from each other, streets and squares with a 
significant role in building the city of Hanko, and Itä-
satama marina, which is almost 150 years old. The 
area borderes to the villa area in the Kylpyläpuisto 
park. The significance of the planning area is based 
on its diverse value spectrum.

The most important planning issue of this master’s 
thesis is how to fit together the significant values 
in the value condensation that is formed by Hanko 
shorelines to construct a functioning, durable and 
timelessly aesthetic entirety.

The master’s thesis includes a survey of the built 
cultural environment and an analysis of the present 
state. The history is presented through three themes 
that are remarkable for the formation and develop-
ment of the area: marinas and seafaring, warfare and 

fortification, and tourism and recreation. The analysis 
of the present state is based on observations during 
site visits and a landscape analysis. On basis of 
them, the value review and development guidelines 
are formed. An added basis for the work was an 
inhabitant survey conducted by the City of Hanko’s 
Technical and environmental agency and the author 
of this master’s thesis.

The most important goal of the development plan 
is to strengthen the historical values of the area. 
The plan proposes different levels of landscape care, 
repairing actions and new stuctures, that are deliber-
ately accommodated in the vulnerable area consider-
ing the characteristics, development needs and values 
of the different areas. The strongest changes in the 
plan will be located in the Plagen area, because there 
they will not weaken its historical, ecological or land-
scape values. Subtler actions are implemented in the 
Regatta beach and southern cliffs of Vartiovuori area. 
The routs and paths in the Långsanda, Puistovuori 
and Tennispuisto areas and its structures will be 
repaired. Merikatu street will be rebuilt as a pedes-
trian zone and the surroundings of Vapaudenpatsas 
statue will be reconditioned. Rantapuisto park will be 
developed to be a tempting park for recreation. A 
new accessible route will be built in Tehtaanniemi 
peninsula. There is a reservation for a new pedestrian 
bridge from Tehtaanniemi peninsula and Märaskär 
island in the plan. A more detailed plan is made in 
the Itäsatama marina area. The old part of Itäsatama 
marina will be restored as a historical environment 
with an emphasis on the specific traits that are pre-
served from different eras. The old part of the marina 
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will be developed into a flexible, durable and timeless 
street and square entirety that is suited for different 
events. The newer part of the marina withstands more 
significant changes. More stable functions that serve 
both inhabitants and visitors will be situated next to 
the marina for visiting boats in addition to the ser-
vices it offers.

With deliberate and considered methods remarkable 
changes can be implemented in a vulnerable with 
versatile values. Even minor actions can be used to 
uphold, enhance or restore the values of the area. 

In addition to implementing urgent actions, a part of 
the plan can be executed in the long term. The most 
urgent actions consist of restoring the historical struc-
tures especially in Itäsatama marina, increasing user 
safety in the Puistovuori area and along Appelgrenintie 
street and the additional landscape care actions in the 
Långsanda area. Less urgent landscape care actions 
consist of operations aimed to approve the landscape 
values of the area. Preserving and strengthening the 
values of the area requires that also the long term 
actions are executed. Only thus can the preservation 
of the numerous values be ensured.

Key words: development plan, shoreline planning, 
survey of built cultural environment, values, con-
densed values, landscape analysis, national city park, 
city of Hanko, Kylpyläpuisto park, Itäsatama marina
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Sammandrag av diplomarbete i landskapsarkitektur

Ämnet för detta diplomarbete är att planera ett 
mångsidigt värdefullt strandområde. Planeringsområ-
det består av de offentliga strandområdena i Hangö 
stads historiska centrum och Badhusparken. Området 
har värden ur nationellt, landskapsmässigt och lokalt 
perspektiv. Största delen av området är en del av 
Hangö nationalstadspark, hör nästan helt och hållet till 
kulturmiljöer av riksintresse (Museiverket, RKY) samt 
är som helhet värdefull kulturmiljö på landskapsnivå. 
Områdets östra del har ett flertal naturvärden och en 
del av det är värdefullt grundvattenområde. Strän-
derna i Hangö bildar en viktig bandartad räcka av 
friluftsområden, som betjänar både invånare och ett 
märkbart antal besökare. Planeringsområdet omfattar 
en helhet med sinsemellan väldigt olika grönområden, 
för Hangös historia betydande gator och skvärer samt 
småbåtshamnen Östra hamnen, som är nästan 150 
år gammal. Området gränsar till Hangö Badhusparks 
storvillaområde. Planeringsområdets särart grundar sig 
på dess mångsidiga värdespektrum.

Diplomarbetets viktigaste frågeställning är hur Hangös 
stränders värdekomplex kan sammanjämkas så, att 
slutresultatet är en fungerande, beständig och tidlöst 
estetisk helhet.

Diplomarbetet innehåller en miljöhistorisk utredning och 
analys av nuläget. För presentation av de historiska 
skedena har här valts tre teman, som har att göra 
med hur området har formats och utvecklats: hamn-
verksamhet och sjöfart, krigsföring och befästningar 
samt turism och fritidssysselsättning. Nulägets analys 
grundar sig på observationer gjorda under fältarbete 
och på landskapsanalysen i detta arbete. Utgående 

från dessa har gjorts en värdeöversikt och utveck-
lingsprinciper. Arbetet grundar sig dessutom på en 
invånarenkät, som Hangö stads tekniska och miljöverk 
och diplomarbetets författare gjort tillsammans.

Utvecklingsarbetets viktigaste mål är att stärka områ-
dets historiska värden. I planen presenteras olika 
nivåer av åtgärder gällande landskapsvård, upprust-
ning och byggande av nytt som noga övervägts och 
anpassats till det känsliga planeringsområdet så, att 
de olika olika delområdenas kännspaka drag, utveck-
lingsbehov och värden har beaktats. De största för-
ändringarna som presenterats i översiktsplanen görs i 
Plagens område, för där hotar åtgärderna inte på ett 
betydande sätt områdets historiska, ekologiska eller 
landskapsmässiga värden. De mest diskreta åtgär-
derna förverkligas på Regattastranden och Vårdbergets 
södra del. Långsandas, Parkbergets och Tennispar-
kens rutter och befintliga strukturer vid dessa förbätt-
ras. Havsgatan byggs om till gågata och Frihetssta-
tyns omgivning rustas upp. Strandparken iståndsätts 
till en trivsam vistelsepark. Fabriksudden får en ny rutt 
som lämpar sig också för funktionsnedsatta. Mellan 
Fabriksudden och Märaskär reserveras utrymme för 
en bro för lätt trafik. En mer detaljerad plan är gjord 
i Östra hamnens område. Östra hamnens gamla del 
rustas upp till en historisk hamnmiljö där kvarblivna 
drag från olika tidsperioder lyfts fram. Hamnens gamla 
del utvecklas till en flexibel, hållbar och tidlös gatu- 
och skvärhelhet, som lämpar sig för olika evenemang. 
Hamnens nyare del tål större förändringar. I gäst-
hamnen placeras förutom dess erbjudna tjänster mera 
bestående funktioner, som betjänar både stadsbor och 
besökare.

Skribent: Lilja Emilia Palmgren

Titel: Kontinuum - Miljöhistorisk utredning och utve-
cklingsplan av Hangös historiska centrums och Bad-
husparkens strandområden
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Professurens kod: MAR-E10

Arbetets övervakare och handledare: Professor Ranja 
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Med övervägda och omsorgsfulla metoder kan man 
förverkliga stora förändringar i en känslig värdeacku-
mulation. Redan med små åtgärder kan man vårda, 
förbättra och återställa områdets värden. Vid sidan av 
förverkligade brådskande åtgärder räcker det att en 
del av planen förverkligas med längre tidsperspektiv. 
Till de mest brådskande åtgärderna hör iståndsätt-
ning av historiska strukturer speciellt i Östra hamnen, 
användarsäkerhetens förbättring på Parkbergen och 
längs Appelgrensvägen samt kompletterande åtgär-
der för landskapsvården i Långsandaområdet. Mindre 
brådskande är sådana landskapsvårdsåtgärder som 
strävar till att förbättra värdet av landskapsbilden. 
Upprätthållandet och förstärkandet av områdets värden 
förutsätter dock att också åtgärder med längre tids-
perspektiv förverkligas. Endast så kan man säkerställa 
att områdets talrika värden kan bevaras långt in i 
framtiden. 

 
Nyckelord: utvecklingsplan, planering av strandområ-
den, miljöhistorisk utredning, värdesättning, värdeack-
umulation, landskapsanalys, nationalstadspark, Hangö, 
Badhusparken, Östra hamnen
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Kuva 6. Kylpyläpuisto kesäkuussa 2012. 
Huviloiden tonttien istutukset tekevät katu-
näkymistä vehreitä.

Hanko on minulle ainutlaatuinen. Mieleni maisemassa 
siinä yhdistyvät lapsuuden kesät, luontoretket, jää-
telöhetket, sään armottomuus, maiseman äärettö-
myys, alati muuttuva meri ja tilaa hengittää. Suhteeni 
Hankoon syveni kesinä 2012 ja 2014, jolloin olin 
Hangon kaupungin teknisessä- ja ympäristövirastossa 
töissä, ensin kaavoitusta edeltävän selvitys- ja suun-
nittelutyön parissa ja myöhemmin avustamassa Han-
gon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuun-
nitelman laadinnassa.

Tein vuonna 2013 kandidaatintyöni Hankoniemen 
alueesta ja jo silloin haaveilin, että pääsisin tekemään 
diplomityöni Hankoon sitten, kun se on ajankohtaista 
ja olen vuosien aikana päässyt keräämään eväitä sen 
tekemiseen. Avasin keskustelun Hangon kaupungin 
teknisen- ja ympäristöviraston kanssa asian tiimoilta 
vuonna 2017 ja keväällä 2018 sain vihdoin aiheen 
ja pääsin aloittaman diplomityöni tekemisen.

Suhteeni aiheeseen on kehittynyt vuosien varrella yhä 
lämpimämmäksi. Erityisesti Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymässä olen saanut kehittää taitoja, joita tämän-
laisen työn laatimisessa tarvitaan. Mitä enemmän 
olen oppinut arvoympäristöistä, sitä enemmän ne ovat 
minua kiinnostaneetkin. Monipuolisten arvotihentymien 
suunnittelemisessa on suuria yhteensovittamisen haas-
teita, ja niiden tasapainoilu on myös kokeneelle suun-
nittelijalle haastavaa.

Helsingissä 4.4.2019
Lilja Palmgren

Saatteeksi



Kuva 7. Näkymä Puistovuorten eteläkärjestä ulapalle. Horison-
tissa näkyy Hankoniemen edustalla edustalla olevaa saaristoa.  

JOHDANTO
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Kuva 8. Pyöräilijöitä Appelgrenintien ja Bulevardin risteyskoh-
dassa arviolta 1900-luvun alkuvuosina. Kadut olivat silloin 
hiekkapintaisia ja katua valaisi lyhtymäiset valaisimet. Villa 
Tellina taustalla. HMA.

AIHEPIIRIN RAJAUS
JA TYÖN TAVOITTEET

Tämän diplomityön aiheena on monipuolisesti arvok-
kaan ranta-alueen suunnitteleminen. Suunnittelualu-
eena on erityisen herkkä ja monipuolisesti arvo-
kas alue, joka koostuu Hangon kaupungin ytimessä 
sijaitsevista historiallisen keskustan ja Kylpyläpuis-
ton julkisista ranta-alueista. Suunnittelualue muo-
dostuu puistoista ja muista viheralueista, kaduista 
ja aukioista, pienvenesatama-alueesta sekä vesi-
alueesta. Alueen viheralueet luovat monipuolisen 
kirjon – ne vaihtelevat karuista rantakallioista hiek-
karantoihin, paahdeympäristöistä lehtomaisiin virkis-
tysmetsiin ja urheilualueista historiallisiin edustus-
puistoihin. Suunnitelmassa, jonka yhtenä tärkeänä 
lähtötietona on ollut Hangon kansallisen kaupun-
kipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos, on 
otettu erityisesti kantaa alueen reitistön paranta-
miseen. Ranta-alueiden reitistön kokonaissuunnittelu 
ja parantaminen on yksi hoito- ja käyttösuunnitel-
maluonnoksessa esitetyistä jatkosuunnittelutarpeista. 
Suunnitelmatarkennus on tehty lähes 150 vuotta 
vanhan Itäsataman alueelle, jonka asemakaavoitus 
on käynnistymässä lähitulevaisuudessa.

Hangon historiaa on tutkittu eri näkökulmista eri 
tahojen toimesta erityisesti viimeisten viiden vuosi-
kymmenten aikana. Birger Boström on tutkinut Han-
gon sotahistoriaa, muinaisjäännöksiä sekä kaupungin 
perustamisvaiheita ja kaupungin rakennusperintöä on 
inventoinut mm. Tiina Lehto. Hangon museo on ollut 
aktiivinen julkaisija ja sen entiset johtajat Marketta 
Wall ja Birgitta Ekström ovat tutkineet etenkin Han-
gon kylpylän ja muiden toimijoiden historiaa perus-
teellisesti ja kirjoittaneet ja toimittaneet niistä usean 
teoksen. Hangon kylpylän eri kaudet ovatkin Wallin 
ja Ekströmin ansiosta kattavasti tutkittu luotettavaa 
lähdemateriaalia käyttäen1. Osittain Hangon ympäris-
töjärjestöjen aktiivisuuden vuoksi alueen luontoa on 
inventoitu ja siksi sen ekologiset arvot ovat olleen 
hyvin tiedossa jo kauan ja osattu huomioida kau-
pungin maankäytössä.

Vaikka kulttuurimaisema on yllä mainituissa historiaa 
ja rakennusperintöä käsittelevissä teoksissa mainittu 
ja alueen arvoja on lueteltu Hangon kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisselvityksessä, Hangon 

historiallisesta keskustasta ja Kylpyläpuistosta puut-
tuu tarkempi ympäristöhistoriallinen kokonaiskatsaus 
ja siihen perustuva kokonaissuunnitelma. Hangosta 
ei myöskään ole tehty maisema-analyysiä. Tämä 
työ täyttää osin kyseisen aukon alueen selvitysti-
lanteessa. Alueen historian vaiheita, maisematilaa 
ja -rakennetta, topografiaa, luontokuvioita, suoje-
lutilannetta ja alueen monipuolisia arvoja esittelevät 
kartat auttavat hahmottamaan alueen syntyä, sen 
arvoja ja niiden kerrostumia. Ne auttavat ratkaise-
maan arvoristiriitoja ja tekemään harkittuja kompro-
misseja ja sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka eivät 
turmele alueen monipuolisia arvoja vaan päinvastoin 
vahvistavat niitä. Näin ollaan haettu vastauksia työn 
tärkeimpään suunnittelukysymykseen: kuinka tämän-
laisessa kohteessa saadaan sovitettua huomattavat 
arvot toisiinsa niin, että lopputuloksena on toimiva, 
kestävä ja ajattoman esteettinen kokonaisuus.

Alueella olevien haastavien arvoristiriitojen lisäksi 
ongelmana on resurssien rajallisuus; vaikka alueen 
potentiaali on suuri, pienessä kaupungissa sekä 

1 Johdanto
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työvoima että varat ovat rajallisia. Osittain siksi 
suunnitelmassa on pyritty mahdollisimman kestäviin 
ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Suunnitelma 
on kokonaisvisio, jonka tavoitteita voidaan toteut-
taa osissa. Koska suunnittelualue on monella tapaa 
herkkä, suunnitteluratkaisut ovat paikoin hyvinkin hie-
novaraisia. Vähemmän herkille alueille on ehdotettu 
suurempia muutoksia, jotka palvelevat alueen virkis-
tyskäyttäjiä ja parantavat alueen sosiaalisia arvoja.

Suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on ollut his-
toriallisten arvojen säilyneisyys ja autenttisuus. Siksi 
siinä ei ole esitetty rekonstruointia, vaan restau-
rointi- ja kunnostustoimenpiteiden lisäksi alueelle on 
sovitettu uusia rakenteita. Ne on kuitenkin suunniteltu 
mahdollisimman hyvin historialliseen ympäristöön 
sopiviksi niin, etteivät ne muodosta liikaa huomioita 
herättävää uutta kerrosta.

Suunnittelutyötä varten on yllä mainittujen selvitysten 
lisäksi Hangon kaupungin teknisen ja ympäristövi-

raston sekä tämän diplomityöntekijän toimesta toteu-
tettu alueesta laaja asukaskysely, johon saatiin 128 
vastausta. Vastauksissa ollut palaute on huomioitu 
ja niissä olleita kehitysehdotuksia on hyödynnetty 
suunnitelmassa.

Työn suunnitteluosuus on tehty työsuhteessa Han-
gon kaupungin teknisessä ja ympäristövirastossa. 
Hangon kaupungin tekniselle ja ympäristövirastolle 
työn tärkein tavoite oli reitistön kokonaistarkastelu ja 
sujuvoittaminen välillä Pieni Mäntysaari ja Itäsatama. 
Toiveena oli suunnitelmatarkennus Itäsatamaan, 
jonka asemakaavoitus on käynnistymässä lähitulevai-
suudessa. Ssuunnitelman laatiminen ympäristöhisto-
rialliseen selvitykseen, arvotukseen ja maisema-ana-
lyysiin perustuen oli tämän diplomityön tekijän oma 
toive. Reittisuunnitelman sijaan työssä on haluttu 
laatia kehittämissuunnitelma, joka käsittelee aluetta 
kokonaisuutena. Tässä diplomityössä on tosin yllä 
mainituin menetelmin päädytty muutamaan suunnit-
teluratkaisuun, jotka poikkeavat Hangon kaupungin 

linjasta. Suunnitelmassa nämä kyseiset ratkaisut on 
mainittu ja perusteltu erikseen.

Suunnittelutyön ohjausryhmänä toimi Hangon kau-
pungilta teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka 
Takala, kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukko-
nen ja puistoesimies Merja Rönkkö. Ohjausryhmän 
avustajana toimi Kristiina Boström-Förström. Lähtö-
tietoja ovat toimittaneet ohjausryhmän lisäksi Hangon 
museo. Työtä varten on haastateltu eri alojen asian-
tuntijoita. Diplomityön valvojana ja ohjaajana toimi 
maiseman suunnittelun ja hoidon professori Ranja 
Hautamäki.

Kuva 9. Suunnittelualueen sijainti Hangon kantakaupungissa, 
alue merkitty kartalle mustalla pistekatkoviivalla. Se sijaitsee 
länsiosastaan Hangon historiallisessa keskustassa ja itäosas-
taan Kylpyläpuistossa. Suunnittelualue koostuu viheralueista 
(vihreällä), luonnonsuojelualueista (turkoosilla), katualueista 
(valkoisella) sekä satamatoimintojen alueista (läpinäkyvä har-
maa). Karttaan on merkitty liike- ja asuinrakennukset (rivitalot 
ja kerrostalot) ruskealla ja pientaloalueet ja huvilatontit vaa-
leanruskealla. Julkisten toimijoiden tontit on merkitty vaalean-
lilalla. Liikennealueet ovat kartassa valkoisia ja teollisuus- ja 
erityisalueet keskiharmaita. Vesialue on vaaleansininen. Kart-
taan on merkitty vesiväylät turkoosilla viivalla. Kartan oikeassa 
laidassa on keltaisella merkittyjä viljelyalueita.



Kuva 10. Långsandan rannan talventörröttäjiä tammikuussa 
2019.

TAUSTAA
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RANTA-ALUEIDEN
SUUNNITTELEMINEN

Rantojen suunnittelemisesta erityistä tekee kahden 
maailman — vedenalaisen ja maanpäällisen — 
yhdistyminen sekä rantojen sijainti maiseman reuna-
vyöhykkeellä. Rantaseudut ovat usein puoliavoimia tai 
avoimia ja niitä voidaan lähestyä sekä maata pitkin 
että vesitse. Näkymät ranta-alueelta avoimelle merelle 
ovat hyvin erilaiset kuin mereltä mantereelle päin. 
Rannat ohjaavat ja rajoittavat liikennettä. Avoin tai 
puoliavoin maisematila on lisäksi herkempi muutoksille 
kuin sulkeutunut maisematila. 

Vesialueiden ekologia on useimmiten huonommin kar-
toitettu kuin maanpäällisten alueiden. Itämeren tila 
on hälyttävä ja ilmastonmuutoksen myötä hapenpuute 
pahenee entisestään. Ranta-alueiden rakentamisella 
voidaan vaikuttaa vedenalaisten ekosysteemien hyvin-
vointiin ja vedenlaatuun. Mutta kuinka voidaan arvioida 
rakentamisen vaikutuksia, jos arvioitavaa aluetta ei 
juurikaan tunneta?

Itämeri on yksi maailman suurimmista murtovesial-
taista. Sen lajisto on sekoitus suolaisissa ja makeissa 
vesissä elävistä lajeista. Moni laji elää sietokykynsä 
äärirajoilla.2 Meriveden lämpötilaa, laatua ja niiden 
muutosten vaikutuksia ekosysteemeihin tutkitaan Hel-
singin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. 
Tutkimusasema sijaitsee diplomityön tarkastelualueesta 

noin 15 kilometriä itään. Kyseisen tutkimusaseman 
kaltaiset laitokset ovat avainasemassa herkän Itäme-
ren tilan tutkimisessa, jotta vedenalaiset ekosysteemit 
voidaan huomioida ranta-alueita koskevassa suunnit-
telutyössä.

Pintavesien ja hulevesien suodatusta ollaan viime 
vuosikymmeninä kehitetty. Yksi esimerkki suodattavista 
järjestelmistä sijaitsee Tuusulassa, Tuusulanjärveen 
johtavan uoman varressa. Rantamo-Seittelin keino-
tekoinen kosteikko hidastaa veden valumavauhtia ja 
suodattaa uomaa pitkin kulkeutuvia ravinteita, joita 
sitoutuu kosteikkokasvillisuuteen. Viime vuosina on 
myös kehitetty biosuodatusrakenteita, joiden raken-
nekerroksiin jää ravinteita, raskasmetalleja, öljyä ja 
pienhiukkasia. Uusin esimerkki on maisema-arkkitehti 
Olli Hakalan vuonna 2018 valmistunut diplomityö, 
jossa kehitettiin uudenlainen rakenne mikromuovien 
suodattamiseen. Se voidaan sijoittaa ahtaisiin kaupun-
kiympäristöihin toisin kuin biosuodatusrakenteet, jotka 
vaativat suurempia pinta-aloja. On tärkeää, että olevia 
suodatustapoja parannetaan ja uusia kehitetään, jotta 
haitallisten aineiden ja hiukkasten joutuminen ympä-
ristöön saadaan minimoitua.

Tämän työn kannalta olennaisin problematiikka liittyy 
kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja 

etenkin kulttuurihistoriallisesti merkittävien ranta-aluei-
den suunnittelemiseen. Historiallisesti arvokkaiden 
alueiden suunnitteleminen on aina haastavaa. Yksi 
syistä siihen on, että alueiden käyttötarkoituksen ovat 
ajan saatossa usein muuttuneet. Parhaiten alue pysyy 
autenttisena, jos sen käyttötarkoitus voidaan säilyttää. 
Hoitotavat ovat myös muuttuneet teollistumisen ja työ-
väen aseman parantumisen myötä. Käsityönä tehtyjä 
maisemanhoitotoimeenpiteitä ollaan saatu tehostettua 
koneilla. Tosin koneellisen hoidon jälki on erilaista kuin 
käsityönä tehtyjen toimenpiteiden. Myös luonnonmate-
riaaleja on korvattu teollisesti tuotetuilla, kuten beto-
nilla ja muovilla. Lisäksi rakentamismääräykset ovat 
muuttuneet; käyttäjäturvallisuus on lisääntynyt, mutta 
samalla esimerkiksi siroja käsijohteita on korvattava 
korkeilla putoamisestekaiteilla. Vastuu vaaratilanteista 
siirtyy yhä enemmän yksilöltä aluetta hallinnoivalle 
taholle.

Historiallisesti arvokkaiden alueiden suunnittelemiseen 
on erilaisia lähestymistapoja. Merkittäviä kulttuurihis-
toriallisia arvoja sisältävästä alueesta olisi toivottavaa 
tehdään ensin ympäristöhistoriallinen selvitys ja vasta 
sitten käynnistää sitä koskeva suunnitteluhanke. Tähän 
ei kuitenkaan aina ole mahdollisuutta. Puutteellisen 
tiedontason perusteella tehtyjen kunnostushankkeiden 
seuraukset saattavat olla peruuttamattomia. Maiseman 

2 Taustaa

Kuva 11, viereisellä sivulla. Opasteviitteitä Appelgrenintien var-
rella.
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tilallisuuden voi palauttaa ja ekologisia arvoja usein 
parantaa, mutta hävitettyjä kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä rakenteita tai rakennuksia ei saada rekonstru-
oitua autenttisiksi. Harvoin suunnitteluhankkeessa tosin 
on tavoitteena kohteen museointi ja rekonstruointi 
on nykyään suhteellisen harvinainen restaurointitapa. 
Lisäksi historiallisesti arvokkailla alueilla on usein mui-
takin arvoja. Julkiset kulttuurihistorialliset kohteet ovat 
useimmiten keskeisillä paikoilla, jolloin niillä saattaa 
olla esimerkiksi merkittäviä sosiaalisia- ja virkistys-
arvoja.

Kulttuurihistoriallisten alueiden suunnittelumenetelmissä 
on eroavaisuuksia eri tahojen välillä. Esimerkkinä mai-
nittakoon Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, joka 
teettää vuosittain useita ympäristöhistoriallisia selvityk-
siä. Selvitysten perusteella saadaan paremmin tehtyä 
harkittuja suunnitteluratkaisuja. Hangon kaupungin tek-
nisellä ja ympäristövirastolla ei ole samanlaisia mah-
dollisuuksia kuin kasvavalla suurkaupungilla. Varojen 
suhteen on jatkuvasti tehtävä kompromisseja ja usein 
käyttäjäturvallisuus ja taloudelliset arvot menevät kult-
tuurihistoriallisten arvojen edelle. 

Tie terveyteen

Kylpylät ovat useimmiten sijoittuneet rantaan tai sen 
läheisyyteen kylmävesikylpyjen järjestämisen ja raik-
kaan meri-ilman vuoksi. Suomen kylpylöistä ja kyl-
pylätoiminnasta on kirjoitettu paljon. Kylpylät olivat 
ansioituneille suunnattuja, terveyttä edistäviä laitoksia, 
jotka toivat joillekin paikkakunnille heidän ensimmäiset 
turistinsa. Turismi oli uusi ilmiö, ja sen myötä joillekin 
paikkakunnille, kuten Hankoon, perustettiin täyshoi-
toloita, majapaikkoja, ravintoloita, kahviloita ja muita 
palveluita. Liikenneyhteyksiä parannettiin. Terveyttä 
edistäviin hoitoihin kuului myös luonnossa liikkuminen. 
Kylpylöiden yhteyteen rakennettiin usein puistoja ja 
muita ulkoilualueita.

Moneen kylpylään liittyi eräänlainen huuma – ehkä se 
liittyi osittain faktaan, että kylpylävieraat toivat uutta 
toimintaa alueelle. Vieraiden korkea asema saattoi 
aiheuttaa ihannointia, ehkä myös kateellisuutta; he 
olivat ruhtinaita, valtiomiehiä, kreivejä ja paroneja, ja 
heillä oli usein mukanaan oma hovi. He saattoivat 

tuntua eksoottisilta ja usein he puhuivat hienompaa 
kieltä tai vierasta kieltä, kuten venäjää. He toivat 
monelle paikkakunnalle uudenlaisen henkäyksen toi-
sesta maailmasta.

Kylpylöiden hoidoissa eivät käyneet ainoastaan sairaat, 
vaan myös huvitusta elämälleen etsivät. Niitä mainos-
tettiin aluksi terveyttä edistävillä hoidoilla ja maineik-
kailla lääkäreillä, mutta ajan myötä ne suuntautuivat 
yhä enemmän seuraelämään ja kesäajan lomanviet-
toon. Aurinkokylpyjen suosio kasvoi.

Kylpylöitä ja kaivohuoneita perustettiin Suomeen run-
saasti etenkin 1800-luvun puolivälin jälkeisinä vuo-
sikymmeninä3. Ilmeisesti niitä oli vaikea saada talou-
dellisesti kannattaviksi, ja kannattamattomuus oli siksi 
monien kylpylöiden kohtalo4. Entisistä kylpylöistä on 
silti säilynyt jäänteitä nykypäivään. 

Kuva 12. Kivirannan merenpohjaa Hangon itäosassa, Tvärmin-
nen eläintieteellisen aseman alueella.

Kuva 14. Kolaviken hiekkapohjassa on 
laajoja vesikasviniittyjä. Kuva Alf Norkko. 
Yksityiskokoelma.

Kuva 13. Kolavikenin merenpohjaniit-
tyjä. Kuva Alf Norkko. Yksityiskokoelma.

Kuva 15. Hankoniemen pohjoispuolen 
saaristoa kesällä 2018.

Kuva 16. Tvärminnen eläintieteellisen aseman ympäristössä on 
laaja, tutkimuskäyttöön rauhoitettu luonnonsuojelualue. Alueella 
on maihinnousukielto. Saariston luonto saa kehittyä luonnon-
tilaisena mutta alueen kehittymiseen vaikuttaa silti ympäröivät 
muutokset, kuten Itämeren lämpötilan muutos.



Hanko

TUUSULA

27DIPLOMITYÖ    LILJA PALMGREN

TAUSTAA

JÄRVENPÄÄ

HYRYLÄ

Kuva 17, yllä vasemmalla. Rantamo-Seittelin keinotekoinen 
kosteikko sijaitsee Tuusulanjärven länsirannassa, Hyrylän ja 
Järvenpään taajamien välissä. MML.

Kuva 18, yllä. Rantamo-Seittelin kosteikko koostuu useasta 
altaasta ja pitkästä, mutkittelevasta uomasta. Se puhdistaa 
Tuusulanjärveen johtavia pintavesiä. MML.

Kuva 19, vasemmalla. Tuusulan sijainti.

Kuva 20, yllä. Keinotekoinen kosteikko on sovitettu kulttuurimaisemaan.

Kuva 21, oikealla. Kosteikon kasvillisuus sitoo ravinteita.
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KOTKAN-
SAARI

Kuva 22, Hangolla ja Kotkalla on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Kum-
matkin sijaitsevat maisema- ja yhdyskuntarakenteellisissa sol-
mukohdissa, kummatkin ovat merellisiä kaupunkeja ja kum-
massakin on huomattavaa teollisuutta sekä teollisuussatamia 
aivan kaupungin keskustan läheisyydessä. Kotka on rakentunut 
Kymijoen suvantokohdan saaristoon ja Hanko ensimmäisen 
Salpausselän maanpäälliseen kärkeen. Kotkan ydinkeskusta 
sijaitsee Kotkansaarella. MML.

Kuva 23, yllä. Kotkan kaupungin alueella on joitakin puutarha-
taiteen historian kannalta merkittäviä puistoja, tässä keskustan 
alueella oleva Sibeliuksenpuisto. Sen nimi oli vielä ennen 
1950-lukua Kisakentän puisto, sillä se oli alun perin aja-
teltu rakennettavan urheilukentäksi. Jo 1890-luvulla puutarhuri 
Svante Olsson suunnitteli Kotkan kaupungin keskustaan kahta 
puuriviä ja samoihin aikoihin perustettiin Kisakentän puisto. 
Sen istutuksiksi valittiin puita, kukkivia pensaita ja kukkaistu-
tuksia. Vuonna 1936 puutarha-arkkitehti Paul Olsson suunnit-
teli alueelle manner-Euroopassa suositun muotopuutarhatyylin 
mukaisen puiston, joka toteutettiin vanhan hiekkakentän ja 
sitä ympäröivien istutusalueiden tilalle. Puisto peruskorjattiin 
1990-luvun alussa sen ajan kunnostamistapojen mukaisesti. 
(Kotkan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, 2013, 
s. 64.). MML.

Kuva 24, vasemmalla. Kotka sijaitsee Suomenlahden rannalla.

Kuva 25, yllä. Kisakentän puiston 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun sommitelmaa pensasistutuksineen. Se on 
tyyliltään ajalleen tyypillinen ja muistuttaa esimerkiksi Helsingin 
kaupungissa sijaitsevan Esplanadin silloista sommitelmaa, joka 
istutukset olivat Svante Olssonin suunnittelemia. KLM.

Kuva 26, oikealla. Paul Olssonin suunnittelema muotopuutarha 
myöhempine lisäyksineen – puistoon sijoitettiin 1950-luvulla 
veistos ja suihkulähde puiston keskellä aiemmin olleen istutus-
alueen paikalle. Kuva Teuvo Kanerva. MVKA.
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Kuva 27, yllä. Helsingin etelärannalla on ajallisesti kerrostunut 
puistokokonaisuus. Kallioiden päälle ja sen läheisyyteen raken-
netussa Kaivopuistossa sijaitsi ennen kylpylä. Nykyään kylpylä 
on purettu ja sen tilalla on aukiomainen puistosommitelma. 
Puiston pohjoisosassa on säilynyt kylpylän kaivohuone. HKKP.

Kuva 28, vasemmalla. Helsinki on kuten Hanko Suomenlahden 
rannalle sijoittuva kaupunki.

Kuva 30. Jonoa Ullanlinnan kylpylän uimahuoneelle vuonna 1923. Kuva K. O. Brorström. 
HKMKA.

Kuva 31. Hangon Kylpyläpuistolla ja Helsingin Kaivopuistolla on muitakin yhtäläisyyksiä kuin 
purettu kylpylä. Kummassakin puistossa on hetkellisiä, todella suuria käyttöpaineita. Tässä teek-
kari lukee Äpy-lehteä vappuna vuonna 2013. Kaivopuisto täyttyy piknikväestä vappuisin, kun 
taas Hankoon tulee suuria vierailijamääriä juhannuksena ja purjehduskilpailu Hangon Regatan 
aikaan.

Kuva 29. Tässä 1930-luvun alussa otetussa ilmakuvassa Ullanlinnan 
kylpylää ei ole vielä purettu. Kylpylä oli C. L. Engelin suunnittelema ja se 
sijaitsi puiston lehmuskujanteen päätteenä, merenrannassa. Sen edustalla 
ollut laituri on säilynyt tähän päivään. HKMKA.
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RUISSALO

TURKU

Kuva 32, yllä. Ruissalo sijaitsee Turun keskustan edustalla. 
Se on suurikokoinen saari, jossa on suurhuvila-alueita, vilje-
lylaaksoja, metsiä ja puistoja. Sen suurhuviloita sijaitsee muun 
muassa Pukinsalmen rannalla. Ruissalon alueen historia vir-
kistysalueena on myös pitkä, se luovutettiin vuonna 1845 
kaupunkilaisten käyttöön (Turun kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisselvitys, 2007). TKKP.

Kuva 33, vasemmalla. Ruissalo on osa Varsinais-Suomea ja 
sijoittuu Saaristomeren kylkeen.

Kuva 34. Pukinsalmen linnoituspattereita todennäköisesti 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kuva C. J. Schoultz. ÅABS.

Kuva 35, yllä. Pukinsalmen pattereiden edustalla olevaan rin-
teeseen on rakennettu portaat, jotka on maalattu sinertävän 
vaaleanharmaalla. Patterin muuriin on kiinnitetty kuparinen info-
laatta. Syyskuu 2018.

Kuva 36, oikealla. Pikku-Pukinpromenadi kulkee Pikku-Pu-
kintien eteläpäädystä rantaa pitkin Ruissalon kansanpuistoon. 
Puutarhakasvillisuus kehystää promenadia. Syyskuu 2018.

Kuva 37. Rannassa kulkeva polku Villa Carlon edustalla. Kuva 
A. Juselius, ennen vuotta 1925. ÅABS.

Kuva 38. Nykytilan valokuva samalta alueelta, vertaa kuvaan 
37. Rantaa kiertävä reitti on rakennettu leveämmäksi ja sen 
länsipää on nykyään hiekkakenttä, jota käytetään pysäköintiin. 
Syyskuu 2018.
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Kuva 39, yllä. Saaronniemi on Ruissalon saaren läntisin 
kärki ja on ollut suosittu virkistysalue jo pitkään. TKKP.

Kuva 40, alla. Saaronniemelle vastikään rakennetun ranta-
saunan edustalle on pengerretty laituri ja rakennettu portaat 
veteen. Syyskuu 2018.

Kuva 45. Saaronniemellä oleva rantasauna on maalattu 
tummaksi, eikä se juurikaan erotu männikön keskeltä.

Kuva 41, oikealla. Saaronniemen rantasaunan edessä on 
katettu grillikatos, jossa pidäteltiin sadetta syyskuussa 2018.

Kuva 42, äärioikealla. Rantasauna on rakennettu karuun män-
nikköön.

Kuva 43, oikealla. Kallioniemelle on perustettu yleinen grilli-
paikka. 

Kuva 44, äärioikealla. Saaronniemen hiekkarannalle on raken-
nettu leikkipaikka. Se on tyyliltään ja sijoitukseltaan melko 
huomiota herättävä.



Suomi

Viro

Ruotsi
HANKO

Itämeri

Pohjanlahti

Suomenlahti

ALUEEN SIJAINTI, SUOJELU-
JA SUUNNITTELUTILANNE

Hanko sijaitsee Salpausselän jatkeena pitkälle Itäme-
reen työntyvän niemen kärjessä, jossa sijaitsee man-
ner-Suomen eteläisin piste. Se kuuluu Etelä-Suomen 
läänin eteläosassa olevaan Uudenmaan maakuntaan. 
Se rajautuu mantereella koillisessa ja vesiteitse poh-
joisessa ja idässä naapurikuntaansa Raaseporiin. Län-
sipuolella se rajautuu vesiteitse Länsi-Suomen lääniin 
kuuluvan Varsinais-Suomen maakunnan Kemiönsaa-
ren kuntaan.

Vuonna 2016 Hangon väestöluku oli 8663, joista 
suomenkielisiä oli 53,4 % ja ruotsinkielisiä 42,9 %. 
Muiden maiden kansalaisia oli vuonna 2016 väes-
töstä 3,7 %. Väestöluku laski vuodesta 2015 vuo-
teen 2016 noin 2,3 %.5 On todennäköistä, että 
väestöluku laskee myös jatkossa.

Suunnittelualue koostuu viher-, katu- ja satamatoi-
mintojen alueista. Se koostuu Pienen Mäntysaaren ja 
Itäsataman välisistä alueista, rajautuu etelässä mereen 
ja pohjoisessa Mannerheimintiehen, sen varrella ole-
viin asuintontteihin, Appelgrenintien, Meri-, Ranta- ja 
Satamakatujen pohjoisreunoihin ja lännessä Satama-
kadun ja Graniittikaaren risteykseen.

Alueen li i t tyminen ympäristöön

Hanko on manner-Suomen eteläisin kärki ja hyvien 
vesiliikenneyhteyksien varrella. Hangon kaupunki onkin 
rakentunut teollisuussatamien ympärille ja kaupungin 
alueella on useita muitakin teollisuusalueita. Niemen 
sijainti ulapan läheisyydessä vaikuttaa huomattavasti 
jääpeitteen muodostumiseen – satamien vedet pysy-
vät avoimina jopa koko talven. Hankoniemen kärki 
sijaitseekin vesiliikenteellisesti tärkeässä solmukoh-
dassa, jossa vesiliikenne yhdistyy rautatie- ja tieliiken-
neyhteyksiin. Kaupungin edustan pirstaleinen saaristo 
ja karikko ohjaavat vapaa-ajan veneilijät kulkemaan 
läheltä niemenkärkeä, minkä takia Hangon vieras-
venesatamat ovat otollisia pysähdyspaikkoja. Kesä-
kaudella Hanko on matkan varrella sekä sisä- että 
ulkosaariston veneväylillä liikkuville, kun taas venei-
lykauden ulkopuolella Hankoon on tultava varta vas-
ten – kaupunki sijaitsee nimittäin maantien päässä. 
Osittain juuri tämän vuoksi turismi keskittyy Hangossa 
kesäkaudelle.

Kuva 46. Hanko sijaitsee Suomen eteläkär-
jessä, Itämeren rannalla.

Kuva 47. Suunnittelualueen suhde ympäröivään yhdyskuntara-
kenteeseen. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteellisessa 
solmukohdassa, jossa rautatie, maantie ja tärkeät vesiliiken-
neväylät kohtaavat. Erityisen merkityksellisiä alueen elinvoimai-
suuteen ovat niemen edustalla kulkevien veneväylien kesäisin 
tuomat matkustavaiset. 



Kuva 48. Suunnittelualue koostuu erilaisista viheralueista, 
kaduista, aukioista ja satamatoimintojen alueesta. Aluerajaus 
mustalla katkoviivalla.
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SUOJELUALUEET JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT
Kuva 49. Alueen suojelualueet ja inventoidut kulttuuriympä-
ristöt. Päällekkäisyyttä on runsaasti, etenkin alueen itäosassa.

Alueen suojelu- ja suunnit telu- 
ti lanne

Suunnittelualueella on yksi luonnonsuojelualue – Kola-
vikenin luontotyyppialue. Sen yhteyteen on Kolavikenin 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetty suojeltavaksi 
osa Långsandan rannan paahdeympäristöistä Manner-
heimintien varrella olevien huviloiden edustalla.

Långsandan hiekkaranta-alue ja em. luonnonsuoje-
lualue kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin tuuli- ja 
rantakerrostumiin. Alue jatkuu rantaa pitkin itään ja 
koilliseen Furuvikin metsäalueelle.

Kansallinen kaupunkipuisto

Tarkastelualue kuulu osittain Hangon kansalliseen 
kaupunkipuistoon, joka perustettiin Ympäristöministe-
riön päätöksellä 15.5.2008. Kansalliseen kaupun-
kipuistoon kuuluu suurin osa Kylpyläpuistosta ja sen 
huvila-alueista, osa kaupungin historiallisesta keskus-
tasta, Itäsatama, Länsisataman Voimakasiini, Tulli-
niemen ranta-alueita ja luonnonsuojelualue, Mäntys-
aaret, Kolalahden rannat, Furuvikin dyynimetsäalue, 
Stenudden sekä neuvostosotilaiden hautamuistomerkki. 
Etelässä ja lännessä on suurin osa kansallisen kau-
punkipuiston alueesta, joka on merialuetta luotoineen. 
Luodoilla on Hangon merkittävimmät sotahistorian 
kohteet – linnoitusjäänteet Kustaanvarustus, Kustaa 
Aadolf ja Meijerfeldt. Merenpohjassa on runsaasti hyl-
kyjä, jotka ovat peräisin merenkulun onnettomuuksista 
tai sotataisteluista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9. luvussa (MRL 
132/1999; muut. 1129/2008) on kansallisesta 
kaupunkipuistosta säädetty seuraavasti:

68 § KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kult-
tuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon 
monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, vir-
kistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttä-
miseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen 
kaupunkipuisto.
 
Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa alueita, 
jotka tämän lain mukaisessa kaavassa on osoitettu 
puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi 
maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunki-
puiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön.

Puistoon osoitetaan ensi sijassa kunnan, valtion tai 
muun julkisyhteisön omistuksessa olevia alueita. Muita 
alueita puistoon voidaan osoittaa omistajan suostu-
muksella. Omistajan suostumus ei ole kuitenkaan tar-
peen, jos puiston perustamispäätöksessä tai hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa ei anneta aluetta koskevia 70 
§:ssä tarkoitettuja määräyksiä.
 
68 § KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMINEN

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää 
ympäristöministeriö. Puisto voidaan perustaa kunnan 
hakemuksesta.

70 § PUISTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen 
voidaan kunnan suostumuksella ottaa alueen olen-
naisten arvojen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. 
Muut alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset 
määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, 
jonka kunta laatii.
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun tulee tapah-
tua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden 
oloihin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristömi-
nisteriö.

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaa-
voituksessa ja muussa alueeseen vaikuttavassa suun-
nittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon 
puistoa koskevat määräykset.

71 § PUISTON LAKKAUTTAMINEN TAI MÄÄRÄYSTEN 

MUUTTAMINEN

Kansallinen kaupunkipuisto voidaan lakkauttaa tai sen 
rajausta muuttaa, jos alueen arvo on olennaisesti 
vähentynyt tai jos yleisen edun kannalta erittäin tärkeän 
hankkeen tai suunnitelman toteuttaminen sitä edellyttää.

Mitä 69 §:ssä säädetään puiston perustamisesta ja 
70 §:ssä puistoa koskevista määräyksistä, koskee 
soveltuvin osin puiston lakkauttamista ja määräysten 
muuttamista.

- MRL 132/1999, päivitys 1129/30.12.2008.

Kansallisen kaupunkipuiston ominaisuuksien arvioimi-
seksi on ympäristöministeriössä laadittu tekniset kri-
teerit (I-IV). Kunkin kansallisen kaupunkipuiston tulee 
täyttää kaikki kriteerit:

I SISÄLTÖ

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää
• kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen 

kannalta tärkeitä luonnonalueita
• kansallisen historian tai kaupungin omien kehitys-

vaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä 
rakennuksineen

• puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä 
puistoja ja viheralueita.

II KAUPUNKIKESKEISYYS

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupun-
kirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai heti sen 
läheisyydestä.

III LAAJUUS JA EHEYS

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla
• puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja häi-

riötön
• viher- ja sinirakenteeltaan niin yhtenäinen, että 

kaupunkipuistoa pitkin on mahdollisuus siirtyä 
kaupunginosasta toiseen.

IV EKOLOGISUUS JA JATKUVUUS

Ekologiselta kannalta on tärkeää, että
• alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuoro-

vaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä
• alue on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää 

rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai 
sitä ympäröivään maaseutuun.

Inventoidut kulttuuriympäristökohteet

Alue kuuluu lähes kokonaan Museoviraston inventoi-
miin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kult-
tuuriympäristöihin (RKY). Alueella on kaksi RKY-
aluetta: ”Hangon Itäsatama” ja ”Itäisen Kylpyläpuiston 
huvila-alue”. Alueen läheisyydessä sijaitsee myös 
RKY-alueet ”Hangon Länsisatama”, ”Hankoniemen 
sotahistorian kohteet” sekä ”Hangon Keksin teolli-
suusrakennukset”. Lisäksi Hangon Rautatieasema on 
RKY-kohde.

Alue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvo-
kasta kulttuuriympäristöä Uudellamaalla, ks. alla. 
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Kuva 50. Alueen tärkeimmät sotahisto-
rian kohteet.

Kuva 51. Alueen muinaisjäännökset. 

Kuva 52. Yhdistelmä alueella voimassa 
olevista maakuntakaavoista. UL.

Kuva 53. Ote Hangon kantakaupungin 
yleiskaavasta vuodelta 2012.

Selvitykset ja suunnitelmat

Alueelle on tehty runsaasti luontoselvityksiä ja viher-
alueiden hoitosuunnitelmia viime vuosikymmenten 
aikana. Erityisen kattavasti niitä on tehty Kolavikenin 
alueelle – sen luonnontieteellisesti mielenkiintoiselle 
alueelle on tehty eliöstöselvityksiä jo 1880-luvulla. 
Nykyään Kolavikenin alue on suhteellisen hyvin kar-
toitettu ja se on suorastaan nähtävyys tutkijoille, opis-
kelijoille ja luontoharrastajille.

Alueelle tai sen läheisyyteen viime vuosikymmeninä 
tehdyistä selvityksistä ja hoito- ja kunnostussuunnitel-
mista mainittakoon seuraavat:
• Långsandan huvila-alueiden edustan hoitosuunni-

telma, Hangon tekninen lautakunta, 1995. Työ-
hön kuului kurttulehtiruusun raivaaminen, män-
nyntaimien ja pienialaisten rantavehnäkasvustojen 
poistaminen sekä levän siivoaminen. Työt toteu-
tettiin vuonna 1999.

• Långsandan ranta-alueen kunnostussuunnitelma 
vuosille 2000-2003, Eitsi ym. 1999. Hangon 
kaupungin tilaama työ kattoi Långsandan ran-
ta-alueen Kolavikenissä ja Mäntysaarten itäpuolen 
Råuddenin niemeen saakka.

• Hangon asemakaava-alueen puistojen ja puis-
tometsien hoito- ja käyttösuunnitelma, suunnit-
telualue 2: keskusta-alueet, Ympäristösuunnittelu 
OK Oy ja Hangon kaupunki, 2007. Suunnitte-
lualue kattaa Vartiovuoren viheralueet, Puistolam-
men alueen, Casinopuiston, Puistovuorten alueen, 
Tennispuiston ja Plagenin alueen sekä osan Pla-
genin ja Långsandan välisistä rantakallioalueista. 

• Hangon kansallisen kaupunkipuiston perustamis-
selvitys, Hangon kaupunki, 2008.

• Plagenin, Puistovuorten ja Casinon alueen luon-
toselvitys, Silvestris Oy, 2011.

• Hangon kantakaupungin yleiskaavaselostus, Fin-
nish Consulting Group Oy, 2012.

• Casinon korttelin, Plagenin uimarannan ja Puis-
tovuorten alueen rakennushistoriallinen selvitys, 
Tengbom Eriksson arkkitehdit Oy, 2013.

• Mäntysaarten ja niiden edustan luonnonsuoje-
lualueen luontoselvitys, Silvestris Oy, 2013.

• Pienen ja Suuren Mäntysaaren rakennushistorial-
linen selvitys, Mari Jaakonaho, luonnos 2013.

• Kolavikenin hoito- ja käyttösuunnitelma, Faunatica 
Oy, 2017.

• Hangon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelma, Hangon kaupungin tekninen ja 
ympäristövirasto, luonnos 2016. 

Maakuntakaava

Aluetta koskeva maakuntakaava on Ympäristöministe-
riön vuonna 2006 vahvistama. Siinä suunnittelualue 
on kokonaisuudessaan merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi. Hangon keskusta on merkitty keskustatoi-
mintojen alueeksi. Huvila-alue ja Itäsatama on merkitty 
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeäksi alueeksi. Länsisatama ja osa Kuningatar-
vuoresta on merkitty Liikennealueeksi, jossa osoitetaan 
alueita satamatoimintaa varten. Itäsatama on merkitty 
vierasvenesatamaksi. Suuri osa suunnittelualueesta on 
arvokasta tai tärkeää pohjavesialuetta.6

Hanko kuuluu Raaseporin seudulliseen yhteistoimin-
ta-alueeseen. Hangon keskusta on merkitty seutu-
kunta- tai kuntakeskukseksi7. Suunnittelualue kuuluu 
vesihuollon toiminta-alueeseen ja on arvokasta poh-
javesialuetta. Alueella on lisäksi kaksi vedenottamoa8. 
Alueen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta 
tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1)9. Alue ei kuulu 
Natura 2000 -ohjelmaan, mutta sen läheisyydestä 
alkaa itäisen Hangon ja Tammisaaren saariston lähes 

kokonaisuudessaan kattava Natura 2000 -alue10. 
Mäntysaarten pohjoispuolella oleva luonnonsuojelualue 
on merkitty luontotyyppikohteeksi11. Valtakunnallisten 
inventointien mukaiset kulttuuriympäristöt -karttaan on 
merkitty alueen RKY-alueet eli Hangon itäinen huvi-
la-alue, Itäsatama, Länsisatama ja Hauensuoli kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviksi alueiksi ja kohteeksi Han-
gon edustalla olevat linnoitukset12. Nämä samat alueet 
on merkitty Uudenmaan liiton inventoinnin mukaisiksi 
kulttuuriympäristöiksi13. Lisäksi linnoitukset (Meijerfeldt, 
Gustav Adolf ja Gustavsvärn) sekä Hauensuoli on 
merkitty tärkeimmiksi historiallisen ajan muinaisjään-
nöksiksi14. Alueen edustalla on useampi vedenalainen 
kiinteä muinaisjäännös15.

Yleiskaava

Hangon kantakaupungin yleiskaava hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa vuonna 2012. Siinä keskusta, ml. 
Vartiovuori, Tehtaanniemi ja Itäsatama on keskusta-
toimintojen aluetta (C). Suunnittelualueen viheralueet 
ovat VL-, VV-, SM-1-, VP/s-, P-, VL-1, VL/s-, 
VV-1- ja SL-alueita. Casino ja Tennispuisto on lähes 
kokonaan merkitty P/s-alueeksi.

Hangon yleiskaavan laatimisen yhteydessä alueelle 
tehtiin runsaasti selvityksiä ja suunnitelma. Vuosina 
2008-2011 valmistuivat seuraavat raportit: Rakenne-
tun ympäristön kaupunkikuvaselvitys16, käytävätarkas-
telu ja lepakkoselvitys17, liikenneturvallisuusselvitys18, 
virkistysalueraportti19, kaupan palveluverkkoselvitys20, 
asukaskyselyn raportti21, osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma22 sekä Hangon kantakapungin yleiskaavan 
liikenneselvitys23. Yleiskaavan yhteydessä järjestetyn 
asukaskyselyn tuloksista enemmän sivulla 46.

Kuva 54. Aksonometria Hangon Itäsataman kyljessä olevan 
Graniittilinnan suunnittelukilpailun voittajatyöstä. Erik Lönnbro 
Fukino, Rickard Ramberg, Rasmus Rosenblad, 2017.

Kuva 55. Oikealla. Suurelle Mäntysaarelle on viime vuosina 
rakennettu uudisrakennus, jonka on tarkoitus houkutella pieniä 
vierailijaryhmiä vapaa-ajanviettoon tai esimerkiksi kokouksiin. 
Joarc Architects. 

Kuva 56. Alla. Havainnekuva Stormhällan rantasaunasta. Joarc 
Architects.
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Kuva 57. Asemakaava Kuningatarvuoren alueelle. 
Asemakaava hyväksyttiin vuonna 2006. HKTA.

Kuva 58. Tehtaanniemen asemakaavaehdotus vuodelta 
2017. Asemakaava ei ole tullut voimaan. HKTA.

Kuva 59. Casinon, Plagenin ja Puistovuorten ympä-
ristön asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut 
osittain voimaan vuonna 2017. HKTA.

Kuva 60. Stora ja Lilla Tallholmenin saarten ja ran-
ta-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos vuodelta 
2016. HKTA.

Asemakaavat

Alue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettua aluetta. 
Lisäksi alueella on käynnissä useampi suunnittelu- ja 
rakentamishanke.

Pieni ja Suuri Mäntysaari sekä Långsanda
Kaupungin 10. kaupunginosassa olevat Suuren ja 
Pienen Mäntysaarten ja ranta-alueiden asemakaava ja 
asemakaavan muutos on tullut voimaan 27.10.2016. 
Kaava-alue on kokonaisuudessaan Hangon kansal-
lisen kaupunkipuiston aluetta. Pieni Mäntysaari on 
merkitty merkinnällä P-1/s eli palvelurakennusten 
korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueelle 
saa sijoittaa ravintoloita ja niihin liittyviä palvelura-
kennuksia. Neljän Tuulen Tuvan rakennus on mer-
kitty säilytettäväksi merkinnällä sr. Sen itäpuolelle on 
merkitty rakennusala, johon sallitaan yksikerroksinen 
uudisrakennus. Sen itäpuolelle on merkitty rakennusala 
merkinnällä sa, eli rakennusala, jolle saa sijoittaa sau-
narakennuksen ja sen aputiloja. Suuri Mäntysaari on 
merkitty RM-1/s-merkinnällä eli matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. 
Alueelle saa sijoittaa kokous-, koulutus- ja majoi-
tustoimintaa sekä niihin liittyviä palvelurakennuksia. 
Alueelle saa sijoittaa yhden asunnon olemassa ole-
vaan asuinrakennukseen. Rakennusaloja on alueelle 
sijoitettu yhteensä 5 kpl, joiden lisäksi saaren etelä-
osassa on rakennusalat kolmelle uimakopille. Suurella 
Mäntysaarella on varaus laiturille ja Pienellä Mänty-
saarella on varaus kahdelle laiturille. Kummallakin 
saarella on useampi sotahistoriallinen rakenne, josta 
koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviran-
omaisten lausunto. Säilyneitä sotahistoriallisia kohteita 
on merkitty myös suojelualueelle ja sen itäpuolella 
olevalle lähivirkistysalueelle (VL).

Pienen Mäntysaaren edustalla on LP-alue eli ylei-
nen pysäköintialue. Sen itäpuolella on pienikokoinen 
LV-alue eli venesatama/venevalkama, jonka rantaa ei 
saa ruopata. Pysäköintialueen länsipuolella on kaksi 
suojeltavaa puuta.24

Pienen Mäntysaaren edustan pysäköintialueesta on 
vuonna 2015 tehty suunnitelma (Ramboll Oy), johon 
on sijoitettu 21 kpl noppakivillä rajattua autopaikkaa. 
Autopaikat rajataan länsireunastaan pollarivalaisimilla 
ja lanka-aidalla. Asfalttialuetta laajennetaan pohjoi-
seen. Pysäköintiaukion itäreunaan on varattu asfalttiin 
maalattavat 2 kpl linja-autopaikkaa. Periaateleikkauk-
sen mukaan olemassa olevan asfaltin päälle levitetään 
uusi asfalttipäällyste.25

Suurelle Mäntysaarelle rakennetaan tällä hetkellä Joarc 
Architects -toimiston suunnittelema 750 m2 päära-
kennus, 170 m2 saunarakennus sekä autotalli26. 

Koko suunnittelualueen viheralueista itäisin on suojeltu 
asemakaavamerkinnällä SL. Mannerheimintien huvila-
tonttien edustalla olevat Långsandan ranta-alueet ovat 
P-aluetta.

Casino, Plagen ja Puistovuoret
Hangon kaupungin 3. kaupunginosassa kortteleita 
304, 309 ja 322 käsittelevä Casinon, Plagenin ja 
Puistovuorten ympäristön asemakaava ja asemakaa-
van muutos on tullut osittain voimaan 8.5.2017.

Park-kahvilan alue ja Casinon alue on merkitty lii-
kerakennusten korttelialueiksi (KL) ja rakennukset 
on merkitty suojeltaviksi (sr-1). Niiden välissä on 
p/s-alue, johon rakennusoikeuksien pysäköintialueet 
sijoitetaan. P/s-alueella mäntypuusto ja maisemallinen 
luonne tulee säilyttää. Parkdammen, Casinopuisto ja 
tenniskenttien pohjoispuoli on merkitty VP-1-alueiksi 
eli puistoiksi, joilla mäntypuusto ja maisemallinen 
luonne tulee säilyttää. Puistovuoret on merkitty VL-1/
s-alueeksi eli lähivirkistysalueeksi. Se on ensisijaisesti 
luonnonmukaisena säilytettävä tai kehitettävä viheralue, 
jonka kehittämistoimenpiteissä tulee huomioida alueen 
kulttuuriympäristö ja -maisema, sekä luontodirektiivin 
liitteessä IV a mainittujen lajien elinympäristöt. Lisäksi 
alueella olevat sotahistorialliset rakenteet on säilytet-
tävä. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä 
museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamu-
seo) lausunto. Puistovuorille on merkitty useampi 
sm-1-kohde, eli suojelukohde, joka on muinaismuis-
tolain (295/63) rauhoittama sotahistoriallinen kohde. 
S-2-merkitty Kuningatarvuorelta Puistovuorille siirretty 
Nordenskiöldin malja on suojeltava muistomerkki. Näi-
den lisäksi kallioiden länsireunassa on sl-1-merkitty 
hiidenkirnu, joka on luonnonsuojelulain mukaisesti 
suojeltu luonnonmuistomerkki.

Plagenin uimarannan alue on merkitty VV-1-alueeksi 
eli uimaranta-alueeksi, jolla mäntypuusto ja maise-
mallinen luonne tulee säilyttää. Plagenin pohjoisran-
nalla olevalle kahvilan alueelle on merkitty 300 m2 
rakennusala, jonka sisällä saadaan rakentaa osoitetun 
rakennusoikeuden lisäksi korkeintaan 50 % käytetystä 
rakennusoikeudesta katettuna terassina.

Tenniskenttien alue on merkitty VU-1-alueeksi, eli 
urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, jonka mai-
semallinen luonne merelle päin tulee säilyttää. Voi-
maantulo ei koske sitä VU-1-alueen kaavamäärä-
ystä, jolla on sallittu toimintaa tukevien pienimuotoisten 
palvelurakennelmien sijoittaminen myös VU-1-alueelle 
osoitetun rakennusalan ulkopuolella. Entisen kylpylän 
alueelle on sijoitettu P-alue eli palvelurakennusten 
korttelialue, jonka rakennusoikeuden mukaiset pysä-
köintipaikat osoitetaan p/s-alueelle. Plagenin etelä-
puolelle, Puistovuorten pohjoisrantaan, on varattu tilaa 
vesiurheilutoiminnoille. Rantaan on varattu k-1-alue, 
johon saa sijoittaa korkeintaan 150 m2-kokoisen 
maa-alan peittävän katosrakennelman. Sen itäpuolella 
on 50 m2-kokoinen rakennusala. Lahden pohjukassa 
on lv-1-alue, johon saa sijoittaa laiturin. Kaavaan 
on ohjeellisesti linjattu yleiselle jalankululle varattu tie, 
joka sallii myös huoltoajon.

Plagenin koillispuolella olevat kalliot on merkitty 
s-3-merkinnällä eli kulttuuriperintökohteeksi, jolla 
sijaitsevien historiallisten kalliopiirrosten poistaminen on 
sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen 
dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitel-
mista on kuultava museoviranomaisia. Puistolammen 
(Parkdammen) alue on merkitty s-1-alueeksi, sillä 
alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n mukainen 
eliölajin, viitasammakon, lisääntymis- ja levähdys-
paikka. Aluetta koskevissa toimenpiteissä tulee olla 
yhteydessä ELY-keskukseen.27

Vartiovuoren eteläkalliot, Itälahti, Tehtaanniemi ja 
Itäsatama
Myrskytien ja Uimarintien eteläosan kalliot ovat VL/s-
aluetta. Merikadun edustalla oleva Itälahden ranta on 
VV-aluetta. Tehtaanniemen rannan KL-5-alueen ete-
läpuolella on P-aluetta. Itäsataman rannassa olevat 
kiinteistöt ovat KL-aluetta ja Satamakadun ja Graniit-
tikaaren kulmassa oleva liikerakennus on K-aluetta. 
Satamakadun varrella olevat makasiinit ovat E-3-
aluetta ja Itäsataman satama-allas on LS-aluetta eli 
satama-aluetta.28

Itäsataman alueelle tehty asemakaavaluonnos ei ole 
tullut voimaan.

Suunnittelualueeseen kuuluvat katualueet ovat 
kp-aluetta eli katualuetta.29
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TAUSTAA

Asukaskyselyt

Asukaskysely yleiskaavaa varten
Kantakaupungin yleiskaavan laatimisen yhteydessä 
tehtiin vuonna 2008 asukaskysely, johon vastasi 
533 henkilöä. Asukaskysely oli jaettu kaupunkikuvaa, 
asumista, palveluita, vapaa-aikaa sekä maiseman ja 
ympäristönhoitoa koskeviin osa-alueisiin.

Kyselyn tuloksista huomioitavaa on, että suhteellisen 
moni (yli 45 %) piti keskustaa joko melko rumana 
tai rumana. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 
keskusta on epäviihtyisä tai melko epäviihtyisä. Mel-
kein 80 % vastaajista piti keskustaa siistinä ja suurin 
osa piti keskustaa turvallisena tai melko turvallisena. 
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että keskusta on 
melko kulunut tai kulunut.

Kantakaupungin kauneimmiksi paikoiksi kipusi asu-
kaskyselyssä Hangon kirkko, Kirkkopuisto ja kirkon 
ympäristö (91 kpl). Toiselle paikalle tulivat ran-
nat (82 kpl). Kolmantena on Casinon ympäristö ja 
Casinon puisto (78 kpl). Kyselyssä mainittiin myös 
Appelgrenintie (52 kpl), Itäsatama (49 kpl), Bule-
vardi, sen puisto ja lähiympäristö (33 kpl), kaupun-
gin puistot (31 kpl) joista erityisesti mainittiin Kyl-
pyläpuisto, Vapaudenpatsas ympäristöineen (30 kpl), 
Kappelisatama (25 kpl), Raatihuone ympäristöineen 
ja Raatihuoneenpuisto (21 kpl), Puistovuoret (19 
kpl), Neljän tuulen tupa (17 kpl), Hangonkylä ja 
Hangonkylän satama (9 kpl), Tulliniemi (6 kpl), 
Vesitorni (5 kpl), Kolalahti (3 kpl), koko kau-
punki (3 kpl), Varisniemi (3 kpl), Mannerheimintie 
(2 kpl) ja huvila-alue (2 kpl)30. Puistojen osilta 
perusteluissa painotettiin istutuksia, näköaloja, veh-
reyttä, hyvää hoitoa, kauniita rakennuksia ja meren 
läheisyyttä. Rantojen osalta painotettiin luontoa, merta, 
maisemia, kallioita, siisteyttä, kauniita rakennuksia ja 
viihtyisyyttä. Itäsatamassa painotettiin merta, meri-
näköaloja, makasiineja ja vanhoja rakennuksia, elä-
mää kesällä, hyvää hoitotasoa, veneitä, hyvin säily-
nyttä arkkitehtuuria ja viihtyisyyttä. Kaksi vastaajaa oli 
kuvaillut Itäsatamaa Hangon ytimeksi.

Hangon kantakaupungin rumimmaksi paikaksi kipusi 
kauppatori ympäristöineen (45 kpl). Monta vas-
tausta oli saanut myös uusi jäätelökioski Kirkkopuis-
tossa (31 kpl), Bulevardi (10 kpl), Tehtaanniemi 
(9 kpl), Kuningatarvuori (6 kpl). Satama-alueiden 
osalta vastanneet toivoivat alueen siistimistä (4 kpl), 
lisää viheralueita ja istutuksia (4 kpl).

Oman asuinalueen tyytyväisyyteen vaikuttaneet tär-
keimmät perustelut ovat rauhallisuus (165 kpl), 
luonnonläheisyys (61 kpl), meri ja rannat (45 kpl), 
kauneus/siisteys (40 kpl), palvelujen läheisyys (29 
kpl), viihtyisyys (26 kpl), metsän läheisyys (21 

kpl) ja keskustan läheisyys (14 kpl). Tyytymättö-
myyteen tärkeimmät perustelut olivat seuraavat: auto-
liikenne häiritsee ja etenkin rekat (14 kpl), kadut 
huonossa kunnossa (8 kpl), juhannus-/regattajuhlat 
häiritsevät (8 kpl).

Vapaa-aikana tärkeimmät virkistykseen käytettä-
vät alueet ovat ranta-alueet ja uimarannat (441 
kpl), metsät (361), puistot ja viheralueet (336 
kpl), vesistöalueet (212), urheilukentät ja puru-
radat (174). Vastaajista 138 kpl toivoi Hankoon 
uimahallia, 70 kpl jäähallia tai tekojäärataa, 10 kpl 
luontopolkuja, ulkoilureittejä ja viheralueita, 10 kpl 
kulttuuritoimintaa, 10 kpl kylpylää ja 8 kpl pyöräteitä.

Asukaskysely alueesta 2018-2019
Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirasto jär-
jesti yhdessä diplomityön laatijan kanssa tätä työtä 
varten asukaskyselyn, joka julkaistiin Hangon kaupun-
gin kotisivuilla ja Facebook-sivuilla. Vastausaika oli 
15.12.2018-15.1.2019. Kysely toteutettiin Webro-
pol-palvelulla ja siitä haluttiin tehdä helppokäyttöinen, 
jotta vastaamiselle olisi matala kynnys eikä vastaajat 
väsyisi, vaikka kyselyyn valmisteltiin runsaasti kysy-
myksiä. Tulkinnassa on otettu huomioon, ettei vas-
tausvaihtoehtona ollut kohtaa ”en osaa sanoa”, jolloin 
nämä vastaukset ryhmittyivät tuloksissa kielteisiin vas-
tauksiin. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata suomeksi 
tai ruotsiksi.

Kyselyyn saatiin 128 vastausta. Vastaajista 56 % oli 
naisia, 40 % miehiä ja 4 % ei halunnut määrittää 
sukupuoltaan. Suurin osa vastaajista sijoittui ikäryh-
mään 50-64 (43 %), suuri edustus oli myös ikä-
ryhmillä 30-49 (32 %) sekä 65 tai yli (20 %). 
Vain 3 % vastaajista oli 18-29-vuotiaita ja 2 % alle 
18 vuotta. Suurin osa vastaajista on työsuhteessa 
(52 %), myös suuri osa vastaajista oli eläkeläisiä 
(29 %). Yrittäjiä oli 12 %, työttömiä 5 %, opiskeli-
joita 5 %, koululaisia 2 %, kotiäitiä tai -isiä 2 % sekä 
osa-aikaisessa työsuhteessa 1 %. 83 % vastaajista 
olivat asukkaita, 13 % loma-asukkaita. Muita oli 4 % 
(mm. muualle väliaikaisesti tai pysyvästi muuttaneita 
ja n. puolet vuodesta Hangossa asuvia). 

LÅNGSANDA

Aluetta pidettiin kauniina (91 %) viihtyisänä (64 
%) ja suuri osa piti aluetta siistinä ja hoidon tasoa 
riittävänä (54 %). Ainoastaan 11 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että alueella on tarpeeksi käymälöitä ja 
vain 25 % oli sitä mieltä, että alueella on tarpeeksi 
uimakoppeja. Kohtalaisen tuloksen (33-46 %) saivat 
seuraavat kysymykset: alueella on tarpeeksi penkkejä, 
-”- roska-astioita, -”- pyörätelineitä, -”- parkki-

paikkoja, opastus on riittävä, reitistö on selkeä, luon-
nonsuojelualue on merkitty tarpeeksi hyvin, alueen 
esteettömyystaso on tarpeeksi hyvä. Muissa kehitys-
ehdotuksissa nousi esille, että uimarannalla on paljon 
käyttäjiä purevia muurahaisia, esteettömyyttä toivot-
tiin lisättävän, alueelle toivottiin nykyisten bajamajojen 
sijaan tyylikkäitä, ympäri vuoden käytössä olevia käy-
mälöitä (vessat mainittu kuusi kertaa), lisää penkkejä 
ja pyörätelineitä ja parempaa opastusta mm. alueen 
historiasta ja luontoarvoista. Osa toivoi alueelle valais-
tusta ja osa toivoi että valaistusta ei lisättäisi. Uima-
rannalle toivottiin lisää toimintoja – pelejä, kilpailuja, 
rantalentopakkokenttiä, ulkoliikuntavälineitä. Yksi vas-
taaja toivoi kalustuksen ja varustuksen yhtenäisyyttä 
nykyisen kirjavan kalustuksen ja varustuksen sijaan. 
Yksi vastaaja toivoi, että kalustus, varustus, mainostus 
ja muut mahdolliset kyltit sovitetaan ympäristöön niin, 
etteivät ne heikennä alueen esteettisiä arvoja.

Selkeää on, että tiedotusta alueen luontoarvoista 
voisi lisätä, sillä osa käyttäjistä ei ole tietoisia muun 
muassa siitä, miksi osa hiekkarannasta on kasvittu-
nutta ja miksi muurahaisia ei poisteta alueelta.

PLAGEN

Vastaajista 70 % piti aluetta kauniina, 65 % viih-
tyisänä ja 59 % piti aluetta siistinä ja hoidon tasoa 
riittävänä. Uimakoppeja on ilmeisesti tarpeeksi (68 
%), kuten myös paikkoja, joihin voi jättää pyöränsä 
(59 %). 24 % vastaajista oli sitä mieltä, että ves-
soja on tarpeeksi. Kohtalaisen tuloksen, eli 34-50 
%, sai seuraavat kysymykset: alueella on tarpeeksi 
penkkejä, -”- roska-astioita, parkkipaikkoja, opas-
tusta, valaistusta, alueen reitit ovat selkeitä ja alueen 
esteettömyystaso on riittävä.

Esteettömyyttä toivottiin lisättävän (kolme mainintaa) 
sekä rannan suuntaisen väylän osalta että pääsy-yh-
teytenä veteen. Vaikka paikkoja, joihin voi jättää pyö-
ränsä, on monen mielestä ilmeisesti tarpeeksi, toivot-
tiin alueelle sellaisia pyörätelineitä, joihin pyöränsä voi 
lukita kiinni. Rannalle sijoitetut leikkivälineet mainittiin 
useasti, niiden sijaintia ja ilmettä kritisoitiin. Kahvilan 
ympäristöä ja terassia pidettiin epäsiistinä ja toivottiin, 
että aluetta jäsennettäisiin ja että musiikki ei olisi niin 
kovaäänistä. Yksi vastaaja toivoi että alueella ollut 
laituri rakennettaisiin uudestaan ja yksi vastaaja toi-
voi alueen itäosan asfalttipinnoitteen poistamista. Yksi 
vastaaja toivoi Hankoon yleistä saunaa, joka hänen 
mielestään sopisi Plagenille. Alueelle toivottiin aurin-
kovarjoja, piknikpöytiä ja aurinkotuoleja sekä lähiliikun-
tapaikkaa. Yksi vastaaja toivoi, ettei pysäköintipaikkoja 
perustettaisi liian lähelle rantaa ja toivoi enemmän 
tilaa kevyen liikenteen väylille.

TENNISPUISTO

Tennispuistoon oltiin kyselyn perusteella suhteelli-
sen tyytyväisiä, mitään selkeästi erottuvia puutteita ei 
kyselyssä noussut esiin. Aluetta pidettiin kauniina (73 
%), viihtyisänä (65 %), turvallisen oloiselta (63 %) 
ja siistinä ja hoidon tasoa riittävänä (55 %). Myös 
esteettömyyttä pidettiin suhteellisen riittävänä (47 %) 
ja reitistöä selkeänä (48 %). 

Puistokadun ja Appelgrenintien kulmaan toivottiin 
rakennettavan puistokäytävä alueelle muodostuneen 
polun kohdalle (mainittu kaksi kertaa). Tennisalueen 
edustan viistopysäköintipaikkoja pidettiin liian kapeina, 
koska autot tukkivat niiden takana olevan kävelytien. 
Alueen puustoa pidettiin vanhana ja varjostavana.

Kyselyssä vastattiin myös Puistolammen alueesta, 
vaikka se ei kuulu suunnittelualueeseen. Puistolammen 
alueen osalta kommentteja ei ole tässä avattu, jos 
ne eivät liity suunnittelualueeseen tai koske suunnitte-
lualuetta reunustavia alueita.

CASINOPUISTO

Casinopuistoa pidettiin kauniina (87 %), viihtyisänä 
(73 %), siistinä ja hoidon tasoa riittävänä (69 %). 
Alueella on tarpeeksi penkkejä (52 %), kohtalai-
sesti roska-astioita (40 %) ja sen läheisyydessä 
tarpeeksi parkkipaikkoja (55 %). Alueen reitistöä 
pidettiin melko selkeänä (48 %), opastusta melko 
riittävänä (41 %) ja esteettömyyttä kohtuullisen riit-
tävänä (41 %). Alueen historia tunnetaan ja sen 
eri vaiheet näkyvät alueella melko hyvin (50 %). 
Alueelle toivottiin vessoja (53 %).

Roska-astioita pidettiin liian pienenä. Alueelle toi-
vottiin tyylikkäitä käymäläratkaisuja. Rantaan toivottiin 
uutta laituria (kaksi mainintaa). Opastusta toivottiin 
parannettavan Puistovuorten suuntaan. Alueelta puut-
tuu bussien pysäköintipaikka. Suurikokoinen, varjos-
tava puusto mainittiin myös tällä alueella.

PUISTOVUORET

Aluetta pidettiin luonnonkauniina (89 %) ja viihtyi-
sänä (62 %). Muuten monella osa-alueella näyttäisi 
asukaskyselyn perusteella olevan kehittämisen varaa. 
Noin 45 % vastaajista koki, että pyörätelineitä ja 
parkkipaikkoja on alueen läheisyydessä tarpeeksi, että 
alue tuntuu turvalliselta, että he tuntevat alueen histo-
rian ja että sen vaiheet näkyvät alueella. Suhteellisen 
harva oli sitä mieltä että alueella on tarpeeksi penk-
kejä (25 %), roska-astioita (17 %), että alueen 
reitistö on selkeä (33 %), opastus on riittävää (29 
%) ja että reitit ja niiden varret ovat siistejä ja niiden 
hoidon taso on riittävä (39 %). 

Vastaajista moni oli vielä erikseen maininnut opas-

tuksen puutteellisuuden ja alueen epäsiisteyden ja 
roskaisuuteen. Bunkkereissa on käyttäjän mukaan ollut 
runsaasti huumeneuloja. Alueelle toivottiin paviljonkia. 
Kaksi vastaajaa toivoi opastuksen yhteyteen karttaa, 
jotta käyttäjät hahmottaisi alueen reitistön paremmin. 
Hiidenkirnu on vaikea löytää ja rakkauden polku on 
huonosti merkitty maastoon. Alueelle toivottiin yleistä 
grilliä ja ulkoliikuntavälineitä. Alueen luonnontilaisuus 
toivottiin säilytettävän (kolme mainintaa). Useampi 
kommentoi joulupolkua, jota pidettiin hyvänä tapahtu-
mana, mutta yksi vastaaja toivoi kiinnitettävän huo-
miota väliaikaisten rakenteiden ja koristeiden laatuun. 

APPELGRENINTIE

Aluetta pidettiin kauniina (68 %), siistinä ja sen hoi-
don tasoa suhteellisen riittävänä (55 %). Alueella on 
helppo liikkua kävellen, pyöräillen ja autolla. Valais-
tusta pidettiin suhteellisen riittävänä (55 %) ja aluetta 
pidettiin tarpeeksi esteettömänä (59 %). Kadun var-
rella ei kyselyn perusteella näytä olevan tarpeeksi 
penkkejä (19 %), roska-astioita (18 %) ja opas-
tustakin pidettiin melko puutteellisena (36 %). Moni 
tuntee alueen historian vaiheet ja ne näkyvät monen 
vastaajan mielestä alueella (50 %). 

Appelgrenintien kävelyteitä pidettiin liian kapeina 
ja merkintöjä liian epäselvinä ja epäjohdonmukai-
sina, kevyen liikenteen väyliä toivottiin kehitettävän 
ja levennettävän. Plagenin kohdalla suojatiet olivat 
epäjohdonmukaisissa paikoissa. Yksi vastaaja toivoi, 
että asukkaiden suostuessa huviloiden edustalla voisi 
olla rakennuksen historiaa esitteleviä infokylttejä. Yksi 
vastaaja kommentoi, että alueella on liikaa autoliiken-
nettä, yksi mainitsi ”hengenvaarallisen autoliikenteen 
kesäisin” ja kaksi vastaajaa ehdotti että autoliikennettä 
rajoitettaisiin kadulla kesäkaudella. Muutama toivoi 
kadun varrelle penkkejä ja lisää roska-astioita. Yksi 
vastaaja toivoi, ettei Appelgrenintien varrelle sijoitettaisi 
penkkejä. Muutama vastaaja toivoi pysäköintipaikkojen 
lisäämistä. Muutama vastaaja mainitsi hallitsematto-
man pysäköinnin ja toivoi, että pysäköintiä hallittaisiin 
esimerkiksi maksullisella pysäköinnillä tai selkeämmällä 
ohjeistuksella. 

REGATTARANTA, MERIKATU JA TEHTAANNIEMI

Vain 55 % piti aluetta kauniina, 48 % viihtyisänä ja 
51 % siistinä ja hoidon tasoa riittävänä. Vain 29 % 
oli sitä mieltä, että alueella on tarpeeksi penkkejä, 20 
% mielestä tarpeeksi roska-astioita, 34 % mielestä 
uimarannalla on tarpeeksi uimakoppeja. 43 % mie-
lestä alueella on tarpeeksi paikkoja, joihin voi jättää 
pyöränsä, 40 % piti reitistöä selkeänä. Vastaajista 
52 % piti alueen valaistusta ja 32 % alueen opas-
tusta riittävänä. Vastaajista 68 % koki, että alueella 
on helppo liikkua pyörällä. 53 % vastaajista toivoisi 

alueelle yleisiä vessoja. 43 % piti alueen esteettö-
myystasoa riittävänä. 53 % toivoi siltayhteyttä Märas-
käriin.  

Avoimissa kysymyksissä moni mainitsi puuttuvan Teh-
taanniemen kiertävän reitin. Useampi toivoisi Meri-
kadun olevan auki ajoneuvoliikenteelle kesäkuukausia 
lukuun ottamatta, ainakin yksisuuntaisesti. Moni tosin 
piti Merikadun muuttamista kävelykaduksi hyvänä. 
Toivottiin kadun kunnostamista ja alueelle enemmän 
istutusruukkuja. Katua rajaavan muurin kunnostusta 
toivottiin myös. Yksi vastaaja toivoi, että Märaskäriin 
ei rakennettaisi kevyen liikenteen siltaa, jotta saaren 
linnusto ja muut eläimet eivät häiriintyisi.

RANTAPUISTO JA ITÄSATAMA

Ainoastaan 51 % piti aluetta kauniina, 58 % viihtyi-
sänä, 55 % piti aluetta siistinä ja hoidon tasoa riittä-
vänä. 70 % oli vastannut, että pyöräilijän on helppo 
liikkua alueella. 56 % oli sitä mieltä, että alueella on 
tarpeeksi paikkoja, joihin voi jättää pyöränsä, park-
kipaikkoja oli 54 % mielestä tarpeeksi, 48 % piti 
alueen reitistöä selkeänä, 41 % piti alueen opastusta 
riittävänä, 42 % tunsi alueen historian ja oli sitä 
mieltä, että sen vaiheet näkyvät alueella. 59 % piti 
alueen valaistusta riittävänä. 48 % vastaajista toivoisi 
alueella tai sen läheisyyteen yleisiä vessoja.

Alueella toivottiin, että autoilua vähennettäisiin ainakin 
kesäisin. Ravintola Roxx mainittiin kahdesti – toisessa 
kommentissa se toivottiin säilytettävän tapaamis- ja 
oleskelupaikkana ja toisessa toivottiin käyttötarkoituk-
sen tarkastamista.

Vastaajilta kysyttiin Itäsataman palveluista. 49 % vas-
taajista oli sitä mieltä, että satamassa on tarpeeksi 
venepaikkoja, 44 % piti veneenlaskupaikkojen määrää 
riittävänä, 46 % toivoisi että sataman läheisyydessä 
olisi ruokakauppa. 59 % vastaajista oli tyytyväisiä 
sataman tarjoamiin palveluihin. Vapaatekstikysymyk-
sissä satamasta toivottiin lisää käymälöitä, parkki-
paikkoja ja veneenlaskupaikkoja. Useampi mainitsi 
laitureiden korjauksen olevan tarpeen. Satama-allas 
tulisi useamman mielestä ruopata ja pohjasta poistaa 
kivet. Yksi vastaaja kommentoi, että satama-altaa-
seen päätyy liika jätettä, ja toivoi sen osalta parem-
paa opastusta. Osa vastaajista toivoi että alueesta 
tehtäisiin houkuttelevampi, osittain siksi, että se on 
monelle vierailijalle ensimmäinen ja viimeinen näkymä 
ja kokemus Hangosta käyntinsä aikana. Roxxin kun-
nostamista pidettiin hyvänä ja uuden satamakontto-
rin rakentamista. Alueelle toivottiin lisää innovatiivista 
kehittämistä ja lisää aktiviteetteja. 
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TAUSTAA

Kuva 61. Rantanäkymä Tehtaanniemen rantakallioilta kesä-
kuussa 2018. Kuvassa näkyy uutta rakentamista, vasemmassa 
laidassa kylpylärakennus, sen oikealla puolella hotelli Regatta, 
jonka Jugend-osuus entisöitiin ja uudempi osa rakennettiin 
vuonna 2012. Sen oikealla puolella Merikadun varressa oleva 
vanha puuhuvila ja uutta asuinrakentamista. Taustalla on Han-
gon kaksi tärkeintä maamerkkiä, vesitorni ja Hangon kirkko.

VAPAATEKSTIKYSYMYKSET

Kyselyn vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa ehdo-
tuksia väliaikaiskäytölle Kuningatarvuoren rakentamat-
tomille tonteille. Alueelle toivottiin oleskelumahdolli-
suuksia, grillipaikkoja, lähiliikuntaa, terasseja, penkkejä, 
promenadia, piknikpöytiä. Toivottiin, että aluetta voisi 
hyöyntää tapahtuma-alueena markkinoita, toritoimintaa, 
konsertteja, sirkusta, tivolia, maailmanpyörää, kiipeily-
rataa yms. varten. Useampi toivoi että alueelle voisi 
pysäköidä autonsa tai asuntoautonsa, tai että alueelle 
perustettaisiin camping-alue palveluineen. Muutama 
toivoi alueelle leirintäaluetta. Yksi ehdotti alueelle 
veneiden trailereiden tilapäisparkkia. 

Alueelle ehdotettiin myös pysyvämpiä ratkaisuja, yksi 
vastaaja toivoisi että alue rakennettaisiin sovitun aika-
taulun mukaan, yksi toivoi alueelle uimahallia ja asun-
toja tavallisille hankolaisille. Useampi toivoi alueelle 
yleistä saunaa.

Monissa ehdotuksissa toivottiin alueen ilmeen kohot-
tamista. Vastauksissa toistuu toive alueen siistimistä 
tavalla tai toisella. Yksi vastaaja toivoi, ettei alueelle 
perustettaisi lisää parkkipaikkoja. Yksi vastaaja ehdotti 
ideakilpailun järjestämistä kaupunkilaisille.

Kyselyssä kysyttiin perustelupyyntöineen mikä on vas-
taajan suosikkipaikka, mistä alueesta vastaaja pitää 
vähiten, mikä on suosikkireitti ja mikä alueen reiteistä 
ei ole mieluisin. Lisäksi kysyttiin, mikä vastaajalle 
tekee juuri Hangosta ainutlaatuisen. Kyselyssä annet-
tiin myös mahdollisuus lisätä muu kommentti tai ter-
veiset kyselyn laatijoille.

Suosikkipaikoiksi ja -reiteiksi nousivat etenkin rannat 
ja luonnonkauniit paikat, mutta myös Itäsatama venei-
neen, iltatoreineen ja ravintoloineen sekä Appelgre-
nintie merinäkymineen ja huviloineen. Erityisen monta 
kertaa on mainittu Puistovuoret, Plagen ja Bellevue/

Långsanda. Tehtaanniemi ja Kuningatarvuori nouse-
vat monien vastauksissa vähiten mieluisiksi alueiksi. 
Casinon ympäristöä ja Puistovuoria moititaan roskai-
suuden vuoksi ja Appelgrenintietä suuren liikenne-
määrän vuoksi. Itäsatamaa ja Tehtaanniemeä pidetään 
sekavana, osittain siksi että tonttien rajat eivät erotu. 
Huoleksi nousi Rantapuiston alueella olevat pilaantu-
neet maa-ainekset. Merikatua, Itäsatamaa, Tehtaan-
niemen vaikeakulkuista polkua ja Appelgrenintien liian 
kapeita jalkakäytäviä pidettiin yleisesti ottaen vähi-
ten mieluisina reitteinä. Yksi vastaajista kirjoitti, ettei 
alueella ole reittejä ollenkaan.

Hankoa pidetään ainutlaatuisena lähinnä luonnon, 
hiljaisuuden ja meren vuoksi. Maiseman avoimuutta 
pidetään tärkeänä. Alueen historiallista rakennuskantaa 
pidettiin myös ainutlaatuisena ja niin myös kesäravin-
tolatarjontaa. Monet nostivat esiin myös julkiset rannat. 

Alueen ainutlaatuisuudesta:
”Hangös speciella ljus”

”Kesä ja kärpäset”

”Rauhallisuus, niin hyvässä kesällä kuin pahassa tal-
vella”

”Platsen!”

”Ainutlaatuinen saariston ja manner-Suomen yhdis-
telmä, maisema ja tunnelma.”
”Pikkukaupungin ja maaseudun yhdistelmä.”

”Promenader i snöfall på stränderna då ingen annan 
syns till.”

”Sopivasti historiaa.”

”Meri ja luonto, sekä tietysti ihmiset.”

”Mukavat hankolaiset.”

”Ljuset, havet, stränder och att man hela tiden slås 
av hur vackert det är.”

”Se, että täällä kaikki voivat kävellä rannoilla.”

”Hankomännyt.”

”Ihmiset, jotka asuvat täällä, arvostavat paikan ainut-
laatuisuutta.”

Muistoja alueelta:
”Tässä kaupungissa on miljoona tarinaa.”

”Minnen från ett helt liv.”

”Olisi kirjan arvoinen.”

”Pitkät jonot Casinolle tansseihin lauantai-iltaisin.”

”Olen onnellinen siitä, että olen saanut kasvaa ja elää 
Hangossa.”

”Satoi tai paistoi, ulkoilu Hangon rannoilla on virkis-
tävää!”

”Kampelat meren pohjassa ja mäntyjen tuoksu kesä-
helteessä…”

”De hårdaste stormarna avnjutna från Parkbergen. Var 
där med mina små söner när FinnBaltic gick under. 
Det glömmer jag aldrig.”

Muita kommentteja:
”Tulin tänne varta vasten loppuelämäkseni, ja olen 
päätökseeni tyytyväinen.”

”Käsittämätöntä minkälaisia laatikoita saa rakentaa 
keskelle Kaupunkipuistoa.”

”Gå fram med varsam hand så hålls nog området fint 
även för kommande generationer.”



Kuva 62. Ilmakuva 1930-luvulta. Kuningatarvuoren kyljessä oli AB 
Granit Oy:n teollisuustoimintaa. Tehtaanniemellä oli useampi raken-
nus. Hangon kylpylää ja Vartiovuoren eteläkallioilla ollutta miesten 
uimahuonetta ei ollut vielä purettu. Långsandan männikkö oli hyvin 
harvaa. Plagenilla oli liukumäki ja laituri. HMA.

ALUEEN HISTORIAN 
VAIHEITA
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SATAMIEN JA MERENKULUN 
HANKO

Hanko mainitaan historiallisissa lähteissä ensimmäistä 
kertaa 1200-luvulla, jolloin sitä kuvaillaan tanskalai-
sen kuninkaan Valdemar II Sejrin maakirjassa. Kirja 
käsittelee vuonna 1219 tehtyä purjehdusreittuä Ruot-
sin Blekingestä Viroon, ”Revaliin”, eli nykyiseen Tal-
linnaan ”Navigatio ex Dania per mare Balticum ad 
Estoniam”.31 Maakirja on kirjoitettu vuonna 1292. 
Hanko mainitaan kirjassa nimellä ”Hangethe” ja ilmei-
sesti aluetta kutsuttiin suomeksi nimellä ”Cumiupe”.32

Hanko on sijaintinsa vuoksi kautta aikojen ollut tärkeä 
etappi ja satamapaikka itä-länsi-, länsi-itäsuuntai-
selle sekä 1500-luvun puolivälistä etelään Baltian 
maihin vievälle merenkäynnille. Hangon Tulliniemen 
edustalla olevat ”Hauensuolen” kalliot ovat tarjon-
neet vuosisatojen ajan merenkävijöille luonnonsata-
man, jossa he pääsivät levähtämään ja odottamaan 
suotuisampia tuulia. Tällä haastavasti purjehdittavalla 

karien pirstaloimalla seudulla oleviin Hauensuolen kal-
lioihin merimiehet ovat vuosisatojen saatteessa kai-
vertaneet ”vieraskirjaa”, mm. nimiään ja sukujensa 
vaakunoita. Tämä n. 400 säilyneen merkinnän vie-
raskirja painottuu 1500- ja 1600-luvuille. Se kertoo 
paljon etenkin keskiajan ja sen jälkeisestä meren-
kulusta sekä eri seutujen välisistä kauppasuhteista 
ja niiden muuttumisesta ajan saatossa.33 Se kertoo 
myös Hangon asemasta Ruotsi-Suomen merenkulun 
historiassa34. Sen kallioiden suojassa ovat levähtäneet 
1500-luvulla useat Ruotsin kuninkaalliset, jotka Ruot-
si-Suomen kautta matkasivat mm. Revaliin eli nykyi-
seen Tallinnaan35. Satama mainitaan jopa ruotsalaisen 
tohtorin Olaus Magnuksen Roomassa vuonna 1555 
kirjoittamassa pohjoismaalaisten historiasta kertovasta 
kirjasta36. Hän kuvaa satamaa täydelliseksi, mutta ei 
ollut itse käynyt tuulisella niemellä ja sen ”suotuisassa 
lahden pohjukassa”37.

”Hangon erinomainen satama on niin hyvä ja tur-
vallinen, että sen kaltaista ei liene koko pohjoisella 
pallonpuoliskolla ja ei ehkä koko maapallolla.”

Olaus Magnus, 1555.

Tulliniemen eteläpuolella sijaitseva ”Kallhamnslandet” 
oli vielä 1700-luvulla Hangon seudun merenkulun 
keskipisteenä. Sen etelä- ja pohjoispuolelta kulkivat 
Turusta Helsinkiin vievät veneväylät, sekä sen itäpuo-
lelta ja etelään kulki veneväylä Revaliin.38 Sijaintinsa 
vuoksi Hanko oli monelle merenkävijälle suorastaan 
pakko ohittaa, ja on sitä edelleen, vaikka nykyään 
merenkävijöiden käytössä ovatkin kompassit, tarkat 
merikortit, tutkat ja syvyysmittarit.

Hangon vesiä kartoitettiin 1700-luvulla jonkin verran, 
mikä helpotti merenkulkua huomattavasti. Vanhoista 
kartoittajista voidaan mainita esim. Jakob Magnus 

3 Alueen historian vaiheita

Kuva 63, vasemmalla yllä. J. V. Rajalinin laatima kartta Han-
gon kaupungin edustan vesialueista, todennäköisesti 1700-
luvun puolivälin tienoilta. SRA.

Kuva 64, vasemmalla. Ote nk. Kuninkaan Kartastosta. Karttaan 
on kuten edelliseen merkitty Hangonkylä viljely- ja kaskimai-
neen eikä mantereen puolelle niiden ja muutaman tielinjauksen 
ohella juurikaan muuta kuin metsää, suota ja kallioita. Ran-
taviivan kallioiden nimiä on merkitty karttoihin ja myös niemen 
edustalla olevien tärkeimpien saarien ja luotojen nimiä, Hangon 
linnoitukset sekä alueen veneväylät. Puistovuorten kohdalle on 
merkitty sana ”Busen”. Kuningatarvuori on merkitty karttaan 
(Drottningberg) ja niin myös Mäntysaaret (Tallholm). Kunin-
kaan kartaston tarkkaa laatimisajankohtaa ei tunneta, mutta ne 
laadittiin vuosien 1776 ja 1805 välillä. SRA.
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Kuva 65. Hangon vesiä kartoitettiin ahkerasti jo aikaisin sen vesiliikenteellisen sijainnin 
vuoksi. Tässä ote Suomenlahden kattavasta merikartasta vuodelta 1835, laatija Gustaf af 
Klint. KK.

Kuva 66. Hangon ensimmäinen asemakaava vuodelta 1874, August Boström. Kaavassa 
on sommiteltu kortteleita ja katuja kallioiden väleihin. Kaupunkilaisten omaan satamaan, 
Itäsatamaan, sijoitettiin kortteleita makasiineja varten. HKTA.

Kuva 67. Tässä venäjänkielisessä asemakaavassa vuodelta 1878 näkyy jo vuoden 1874 asemakaavaa 
paremmin sen akselisommitelma. Kirkko on siinä sijoitettu Korkeavuoren sijaan Vartiovuoren laelle, ja 
sen edustalta avautuu akseli Kirkkopuiston ja Raatihuoneen torin yli Torikatua pitkin Tehtaanniemelle, 
Itäsatamaan ja niiden taustalla olevalle ulkomerelle. HKA.

Sprengtporten (kartoitti Hangon edustan saaristoa 
vuonna 1752), Johan von Rajalin (kartoitti vesiä 
ja vedensyvyyttä Hangon satamassa ja sen edus-
talla vuonna 1758), Johan Fredrik Dahlman (kartta 
Suomenlahdesta vuodelta 1770), sekä Johan Jus-
tander (kartta Hangon sataman edustalta vuodelta 
1761).39 Nils Strömin (myöhemmin Strömcrona) 
kartassa ilmenee merenkulun tärkeimmät yksityiskoh-
dat Hankoniemen edustalla; karit sekä ankkurinpohjan 
luonne. Siinä nykyinen Tulliniemi ja Mäntysaari (Tall- 
holmen) ovat vielä saaria ja nykyisiä Puistovuoria 
yhdisti mantereeseen vain kapea salmi.40 1700-luvun 
lopussa ja 1800-luvun alussa suureen rooliin nousi 
Erik Klint ja etenkin hänen poikansa Gustaf Klint. He 
molemmat palvelivat laivastossa ja Gustaf Klint kokosi 
olemassa olevista luotauksista ja mittauksista sekä 
omista havainnoistaan merikarttoja, joita hän sai sodan 
jälkeen myydä vuosina 1798-1820. Gustaf Klintiä 
pidettiin Porkkalan, Jussarön, Tvärminnen ja Hangon 
seudun erityisasiantuntijana.41

Koska Suomi oli vuoteen 1809 asti osa Ruotsi-Suo-
mea, suuri osa sitä edeltävältä ajalta peräisin olevista 
kartoista on Ruotsin arkistoissa. Monta merikarttaa ja 
linnoitussuunnitelmaa tai -karttaa säilytetään Tukhol-
massa sijaitsevassa Krigsarkivetissä. Näihin lukeutuvat 
mm. Nils Strömcronan kartta vuodelta 1723 sekä 
suunnitelmia ja karttoja Hangon vanhoista linnoituk-
sista.42

Vesien kartoittamisen vuoksi merenkulku muuttui tur-
vallisemmaksi. Myös navigointitaidot kehittyivät. Tämän 
vuoksi Hangon asema viikkojenkin lepopaikkana heik-
keni, sillä levähdykseen ei ollut samalla tavalla tar-
vetta. Merenkulku hakeutui pikkuhiljaa suurille väylille 
avomerille, eikä liikenne Venäjän vallan aikana ollut 
entisellään – tärkeälle veneliikenneväylälle Ruotsista 
Hangon kautta Baltian maihin ei ollut samalla tapaa 
enää tarvetta.

Hangon kaupunki syntyy

Hankoniemi sijaitsee merenkululle tärkeiden ja vaa-
rallisten väylien varrella ja sen vuoksi luotsitoimintaa 
on ollut Hangossa jo varhain. On todennäköistä, että 
Hangossa asuvat kalastajat ovat luotsanneet vesi-
liikennettä Hangon edustalla. Hangonkylän seudulla 
oli kylä nimeltä Wålnäsby, josta sittemmin kehittyi 
Hanko-niminen kylä. 1500-luvulla siellä oli Oscar 
Nikulan mukaan kuusi taloa. Hangon karun maaperän 
vuoksi aluetta on tuskin juurikaan viljelty, vaan alueella 
on todennäköisesti eletty kalastuksella ja luotsauksella. 
Alueen viljelymaat olivat kivisiä kaskimaita, jotka tuot-
tivat niukasti heinää.43 Myöhemmin maanmittari Hans 
Hanssonin mukaan vuonna 1647 Hangossa oli neljä 
asuttua tilaa ja yksi asumaton tila, jonka maita muut 
tilat viljelivät.44 Vuonna 1705 S. Brotherus teki kaksi 

karttaa Hangosta, toisen Hangonkylästä ja sen tiloista 
ja viljelysmaista ja toisen laajemmalta alueelta. Ilmei-
sesti koko Hanko oli metsän peitossa lukuun ottamatta 
kallioista Tulliniemeä. Maanmittari Hans Fattenborgin 
vuonna 1784 laatimaan geometriseen karttaan on 
merkitty Hangonkylän niityt ja pellot. Fattenborgin kar-
tan yhteydessä on pitkä selostus alueen viljelysmai-
den, metsien ja hakamaiden laadusta sekä kalas-
tuksesta. Silakat kalastettiin nuotan sijaan verkoilla 
ulkosaaristossa tai niemen edustalla, sillä lahdet olivat 
matalia ja kivikkoisia. Elinkeinona toimi myös poltto-
puun myynti Tukholmaan.45

Yleisesti ottaen, ja kuten ylläkin käy ilmi, itse Han-
koa esittävät ennen 1800-lukua piirretyt kartat ovat 
Hangonkylästä, sillä sen eteläpuolella ei ollut varsi-
naista asutusta. Tosin kaikkia rakennuksia tuskin oli 
merkitty karttoihin. Hangon vanhimman talon sanotaan 
olleen Folinin mökki, joka sijaitsi Nycanderinkadun 
ja Korkeavuorenkadun risteyksessä, eli melko lähellä 
nykyistä Itäsatamaa. Sitä ei ole merkitty mihinkään 
karttaan, ja se ilmeisesti paloi toisen maailmasodan 
aikana.46

Venäjän vallan aikana 1800-luvulla Drottningbergetin 
eli Kuningatarvuoren yhteyteen syntyi pieni asutus-
taajama. Venäläiset räjäyttivät Krimin sodan aikana 
1853-1856 Hangossa olleet linnoitukset ja Hangon 
asema linnoitustukikohtana hävisi. Merenkulku elpyi 
jälleen Krimin sodan jälkeen ja Hankoniemen usein 
jääpeitteen ulottumattomina pysyvät rannat herättivät 
kiinnostusta. Elinkeinoelämä kehittyi, eikä Suomen 
haluttu jäävän meriliikenteen ulottumattomiin talvi-
sin. Kaupankäynti lisääntyi ja vaikka maassa ei ollut 
Hyvinkäältä Hankoon johtavaan rautatien rakentami-
seen varoja, venäläiset liikemiehet saivat siihen luvan 
ja alkoivat rakentaa rautatietä. Vuonna 1873 uusi 
rautatie vihittiin käyttöön ja pian sen jälkeen, vuonna 
1874, Hangolle haettiin kaupunkistatusta. Kaupunki 
luotiin käytännössä tyhjästä, sillä alueella oli vain pieni 
kylä ja entisiä linnoituksia. Lähtökohdat olivat hyvin 
erilaiset kuin muualla – monet muut taajamat syntyi-
vät nimittäin kuin itsestään maisemarakenteen otollisiin 
paikkoihin ja ajan myötä kasvettuaan niiden status 
muutettiin kylästä kaupungiksi.47

Erilaisista ja hieman epävarmoista lähtökohdista huo-
limatta Hangon kaupunki alkoi kehittyä – August 
Boman laati vuonna 1873 Hangon ensimmäisen 
asemakaavan, jossa oli 94 asuintonttia. Itäsatamaan 
sijoitettiin 19 kpl makasiinitonttia. Vaikka tonteista 
suuri osa saatiin huutokaupattua aatelismiehille, vir-
kamiehille, tavallisille käsityöläisille ja kauppamiehille, 
Hangon kaupungin kehitys ei lähtenyt käyntiin odo-
tetulla tavalla. Meriliikenne ei siirtynytkään Hankoon, 
jolloin satama ja rautatie eivät päässeet käyttöön. 
Vuonna 1875 Suomen valtio osti rautatien ja sata-
man pettyneiltä liikemiehiltä. Hangon saatuaan oman 

jäänmurtajansa vuonna 1891 talvisataman toiminta 
vakiintui vihdoin.48

Hangon kaupungin vuonna 1874 laaditun asemakaa-
van jälkeen jaettiin saman vuoden lopulla asemakaa-
va-alue kolmeen kaupunginosaan. Uudelle kaupungille 
osoitettu kallioinen alue oli kuitenkin liian pieni niin 
kuin myös sen tontit, joten senaatin siviilitoimisto päätti 
vuonna 1875, että rautatien pohjoispuolella olevilta 
Hangonkylän tilojen mailta pakkolunastettaisiin osa 
alueista. Pakkolunastustoimet olivat valmiita vuonna 
1877, ja arkkitehti G. Granström laati vuodesta 
1878 alkaen voimassa olleen asemakaavan. Alue 
jaettiin palstoihin, joita kaupunki vuokrasi halukkaille.49 

Monet 1870-luvun alkupuolella huutokaupatuista ton-
teista olivat jääneet rakentamattomiksi ja siksi niiden 
laajentaminen oli helppoa. Kaupungin rakennusjärjes-
tys astui voimaan vuonna 1878, ja kaupunki määräsi, 
että vuonna 1879 rakentamattomaksi jääneet tontit 
myytäisiin huutokaupassa. Näistä suuren osan osti 
Hangon kaupunki erittäin edullisella hinnalla, ja möi 
ne eteenpäin myöhemmin tehden suurta liikevoittoa.50

Karujen kal l iomaiden kukoistus-
kausi alkaa

Kuten Johan Månsson vuonna 1644 ja Hans Fat-
tenborg vuonna 1784 Hankoa kuvailivat, se oli Han-
gonkylän asutusta lukuun ottamatta käytännössä autio. 
Sen kallioisilla mailla kasvaneet mäntymetsät olivat 
komeita vielä 1800-luvun lopussa. Rannat olivat ala-
via ja kosteita, eikä niiden rakentaminen ollut helppoa. 
Rantatorilla, nykyisen Rantapuiston alueella, kasvoi 
lepikkoa. Kylpyläpuiston alueen pohjoispuolella olevaa 
Puistolampea huomattavasti suuremman Busträskin 
laajuus ulottui myöhemmin rakennetun Vanhan urhei-
lukentän alle. 1800-luvulla vallinneen ruutukaavat-
rendin vastaisesti Hangon kaupungin korttelit jouduttiin 
sijoittamaan maastoa mukaillen niin, että sen suu-
rimmat kalliot jäivät rakentamatta. Kirkko rakennettiin 
Vartiovuorelle vuoden 1874 asemakaavaan tehdyistä 
suunnitelmista poiketen ja Korkeavuori jäi asutukselle. 
Ensimmäisessä asemakaavassa oli vain kaksi puistoa, 
Raatihuoneentori ja Rantatori. Hankalasti rakennet-
tavaan maastoon mahtui vain yksi paloturvallisuuden 
kannalta tärkeä lehtipuiden reunustava katu, ts. sil-
loinen Bulevardinkatu. Myös Kylpyläpuisto oli ajateltu 
kaavoittaa asuintonteiksi, mutta alue varattiin kokonai-
suudessaan kylpylälle ja siihen liittyvälle huvila-asu-
tukselle ja toiminnalle.

Hangon kaupungin asuintonteille alkoi rakentua 
1800-lopulla yksikerroksisia hirsirakenteisia puutaloja, 
joissa usein oli korkea kivijalka sekä katteena päre ja 
myöhemmin yleistynyt kattohuopa. Puutavarana käy-
tettiin joko paikallista tai kauempaa tuotua puuta. 
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Kuva 68. Näkymä Vartiovuorelta nykyisen kirkon tie-
noilta länteen. Bulevardin puut on istutettu ja niille on 
asennettu järeät puiset runkosuojat. Raatihuoneentoria 
ei vielä ole rakennettu puistoksi. HMA.

Kuva 69. Bulevardin puiksi istutettiin leh-
muksia. Puut sijoitettiin ajoradan puolelle, 
kuten kuvasta näkyy. Valokuva on otettu 
noin vuonna 1900. HMA.

Kuva 70. Hangon ja Helsingin Bulevardi-nimisten 
katujen välillä on muutakin yhtäläisyyttä kuin kadun-
nimet. Tässä Helsingin Bulevardin päätyä ja Hie-
talahden satama-allasta. Sen merenpuoleisen pää-
dyn 1885 istutettujen lehmusten runkosuojat olivat 
samanlaiset kuin Hangon Bulevardin varrelle istutet-
tujen lehmusten. HKMKA.

Kuva 71. Helsingin Bulevardin katuprofiili 
oli kadun itäpäässä hyvin samanlainen 
kuin Hangon Bulevardin profiili. Raken-
nusten edustoilla oli kapeat jalkakäytävät 
ja katupuut oli istutettu ajoradan puolelle. 
Lisäksi Hangon Bulevardi rakennettiin yhtä 
leveäksi kuin Helsingin Bulevardi. Tässä 
valokuvassa Helsingin Bulevardin itäpäätä, 
1867-1873. Eugen Hoffers. HKMKA.

Kuva 72. Hangon Bulevardin varrella ollut sisäpiha, 
nykyisen hotelli Boulevardin kohdalla. 1900-luvun alku. 
HMA. 

Kuva 73. Helsingin Bulevardin varrella ollut 
puutalokorttelin sisäpiha, A. E. Rosenbröijer, 
1893. HKMKA.

Kivijalkojen ja katujen jalkakäytäviä reunustavat kivet 
lohkottiin lähimaiden kallioista. Rakentamiseen käy-
tettiin paikallista osaamista – piirustukset olivat har-
voin arkkitehtien tekemiä, vaan useimmiten kaupungin 
rakennusmestarien laatimia, ja itse rakennustyö oli 
paikalle muuttaneiden kirvesmiesten ja kivityöntekijöi-
den kädenjälkeä. Talojen pihapiireissä oli usein paka-
rituparakennus ja ulkohuonerakennus tai talousraken-
nus, jossa oli tarvittavat liiterit ja usein pieni navetta 
ja talli sekä niihin liittyvät aputilat, kuten vaunuvaja.51

Rakennusten kanssa rinnakkain rakentui kaupungin 
tiestö. Kallioisessa maastossa se ei ollut yksinker-
taista, vaan rakentaminen vaati tasoitustyötä ja usein 
myös räjäytystä.52 Hangon ajoratoja ei päällystetty 
mukulakivillä, vaan ne jäivät hiekkapintaisiksi53. Ajora-
dat tehtiin tuohon aikaan 14 jalkaa leveiksi, mikä on 
noin 4,2 metriä. Bulevardinkatu oli Hangon kaduista 
ensimmäinen, joka sai varsinaisen ajoratansa. Se 
rakennettiin Raatihuoneentorille asti vuonna 1878, 
jolloin sen varteen istutettiin lehmukset Buuslammen 
seudulta tuotuun multaan. Puut istutettiin ajoradan 
puolelle ja ne suojattiin järeillä puisilla runkosuojilla.54

Vuorikadulle ja Kulmakadulle ajoradat rakennettiin 
vuonna 1880. Kirkkokatu ja Torikatu rakennettiin 
1880-luvun alussa. Kirkkokadulta rakennettiin väli-
aikainen tie Itäsatamaan. Ratakatu oli silloin pitkä, 
sillä sen itäpäässä olevaa osuutta alettiin vasta myö-

hemmin kutsua nimellä Läntinen Ratakatu. Länti-
nen Ratakatu, jota nykyisin kutsutaan Puistokaduksi, 
rakennettiin Kylpylätielle (nykyiselle Appelgrenintielle) 
asti varhaisessa vaiheessa, toisin kuin Itäinen Rata-
katu (nykyinen Kaivokatu) ja puiston puolella kulkeva 
kävelytie, jotka rakennettiin vasta myöhemmin.55

Rantakatu oli silloin nykyistä pidempi, sillä sen itä-
päätä alettiin vasta 1900-luvulla kutsua nimellä Meri-
katu. Se alkoi siis Bulevardikadun itäpäästä ja kulki 
rantaa pitkin Itäsatamaan asti. Sen alkupäässä oli 
tehtävä suuria räjäytystöitä ja sen länsipäässä täyttöjä 
ja salaojituksia, sillä maasto oli Rantatorin alueella 
kosteaa – Tehtaanniemen länsipuolinen lahti ulottui 
kadun tienoille asti. Rantakadun reunaan rakennettiin 
kivimuuri, joka tuki tietä ja lisäksi suojasi kaupunkia 
tulvilta. Kadun eteläpää valmistui vuonna 1888 ja 
loput kesällä 1890. Rantakadun rakentamisen yhtey-
dessä silloista väliaikaiseksi rakennettua Kirkkokatua 
(nykyistä Korkeavuorenkadun itäpäätä) parannettiin ja 
vuonna 1900 valmistui suurten räjäytystöiden jälkeen 
vihdoin Rantakadulle johtava Kulmakatu.

Jalkakäytävien rakentaminen oli talonomistajien vas-
tuulla. Talonomistajat rakensivat ne ajoratojen val-
mistuttua joko oma-aloitteisesti tai sakoilla uhaten. 
Jalkakäytävät varustettiin reunakivillä tai vastaavalla 
reunalla ja ne rakennettiin eri levyisiksi kadusta riip-
puen. Joissain kohdissa ne olivat vain kaksi metriä 

leveitä, kun taas toisissa jopa kolme metriä leveitä, 
kuten Rantakadulla Grand-hotellin kohdalla. Vuosisa-
dan lopussa ne olivat suurilta osin valmiita.56 Niiden 
pinnoittamisesta ei ole tietoa ja todennäköistä on, että 
ne olivat hiekkapintaisia kuten ajoradatkin.57

Merivettä ja Buuslammen vettä käytettiin mahdollisuuk-
sien mukaan, mutta kaupungin asukkaille sekä heidän 
karjalleen ja hevosilleen tarvittiin juomakelpoista vettä. 
Heidän onnekseen Hangon kaupunki oli rakentunut 
merkittävälle pohjavesialueelle ja niin heidän tarpeisiin 
rakennettiin useampi yleinen kaivo. Kaupungin alueella 
oli kuusi kaivoa, joiden lisäksi nykyisen Kauppatorin 
lähellä oli yksi kaivo, jota kaupunkilaiset myös saivat 
käyttää. Monilla taloilla oli yleisten kaivojen lisäksi 
oma kaivonsa. Yleiset kaivot sijaitsivat Kirkkokadulla 
(rakennettu 1870-luvulla), Ratakadun ja Läntisen 
Ratakadun kulmassa (1883), Vuorikadulla kansa-
koulun vieressä (1889), Buuslammen pohjoispuo-
lella silloisen Läntisen Ratakadun läheisyydessä, jota 
sittemmin alettiin kutsua Kaivokaduksi (1891), sekä 
Bulevardin päässä lähellä merta (1900).58

Kuva 74. Hangon Länsisatama vuonna 1929. HMA.
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Kuva 75. Itäsataman aluetta, etualalla Tehtaanniemen kallioita ja rantakivikkoa. Rakennusten 
edessä oleva pengerretty katu on Rantakatu ja sen takana poikkikatu Purjehtijankatu. Taustalla 
oleva korkeampi rakennus on Selim A. Lindqvistin vuonna 1907 suunnittelema Jugend-rakennus. 
Nykyään rakennusten ja Rantakadun edustalla on Rantapuisto. Kuva on 1910-luvulta. HMA. 

Kuva 76. Kuningatarvuoren kyljessä olleen kivilouhimo Ab Granit Oy:n lastauslaituri, joka on 
säilynyt tähän päivään, sekä Granit-niminen laiva. Taustalla toinen sataman vanhimmista las-
tauslaitureista, myös sen tukimuurit on rakennettu graniitista. Kaupungin kattojen ylle nousivat 
silloin Lars Sonckin suunnittelema Jugend-tyylinen hotelli Regatta ja arkkitehti Waldemar Aspelinin 
suunnittelema Hangon vesitorni, joka valmistui vuonna 1910 ja tuhoutui vuonna 1941. Valokuva 
on otettu arviolta 1920- tai 1930-luvulla. HMA.

Kuva 77. Itäsataman satama-allasta HSF:n paviljongista kuvattuna kesällä 1939. Satama-altaan 
takana Ab Granit Oy:n laitureita ja rakennuksia. HMA.

Kuva 78. Itäsatamaa Hangö Segelförening rf:n paviljongin valmistumisen jälkeen. Paviljonki val-
mistui vuonna 1938 ja se on Bertel Liljeqvistin suunnittelema. Itäsataman satama-aukiot olivat 
kuvanottohetkellä (luultavasti 1950- tai 1960-luvulla) vielä hiekkapintaisia. HMA.

Kaupunki laiset saavat oman 
satamansa

Kuningatarvuoren ja Tehtaanniemen väliin, usean luo-
don aallokolta suojaamaan lahdenpoukamaan, oli jo 
kaupunkilaisten toimesta syntynyt pieni kalastussa-
tama. Kun kaupunki ensitöikseen päätti rakentaa kau-
punkilaisten omiin tarpeisiin sataman, se rakennettiin 
samaan paikkaan, eli Itälahteen. Sen länsipuolelle oli 
jo ennen kaupungin perustamista rakennettu ulko-
maan kauppaa varten suuri nykyisin Länsisatamaksi 
kutsuttu satama, mutta se ei palvellut kaupunkilai-
sia. Rautatierakennusinsinööri P. E. Böcker suunnit-
teli vuonna 1875 Itäsatamaan laiturin, mutta varojen 
puutteen vuoksi rakentamista lykättiin. Valtio kuiten-
kin päätti avustaa Hangon kaupunkia ja lastauslai-
turi valmistui P. E. Böckerin suunnitelmien mukaan 
1879 sekä pienvenesatama vuonna 1880 Telakka-
niemeen (nykyinen Tehtaanniemi, ruots. Varsudden 
nykyinen Fabriksudden)59, jonka yhteyteen tullikamari 
rakennutti käyttöönsä hirsimakasiinin60. Tullihallitus oli 
kiinnostunut uudesta satamasta ja se vastasi ulom-

man suojalaiturin pidennyksestä, jonka kustannuksista 
valtio huolehti. Vastapalvelukseksi he saivat vene-
paikan höyrylaivalleen sataman uloimman suojalaiturin 
sisäpuolelta. Sopimukseen kuului myös aallonmurtajan 
rakentaminen Kuningatarvuorelle, mutta ne suunnitel-
mat eivät toteutuneet.61

Sataman pohjoispuolelle sijoitettiin rantamakasiinit kah-
teen riviin, joiden väliin Makasiininkadulle vedettiin 
ratakiskot. Makasiineista joka kolmannen väliin jätet-
tiin palokuja paloturvallisuussyistä. Alkuperäisistä 19 
makasiinista 14 on säilynyt.62

Makasiinit rakennettiin Itäsataman välittömään lähei-
syyteen, alueelle, johon arkkitehti August Bomanin 
suunnitteli ne vuonna 1873 laatiessaan Hangon 
ensimmäistä asemakaavaa. Makasiinien suunnitelma-
piirustukset ajoittuvat vuodesta 1875 vuoteen 1900. 
Säilyneissä makasiineissa on korkea kivinen perustus 

ja punamullatut laudoitukset, lukuun ottamatta ns. tiili-
makasiinia. Makasiinien ilmeeseen kuuluu olennaisesti 
niiden suuret ovi- ja ikkunaluukut. Ilmeisesti Maka-
siininkadun puolella oli yhtenäinen lastauslaituririvistö, 
joista kaikki on myöhemmin korvattu portaikolla. Maka-
siinien suunnittelijoihin kuuluvat ruotsalaissyntyinen P. 
E . S. Degenaer, rakennusmestari K. S. Lindberg ja 
A. Hämäläinen. Osa suunnittelijoista ei ole tiedossa.63

Itäsataman takana olevasta Kuningatarvuoresta on 
hakattu kiveä jo 1700-luvun lopulla Hangon linnoi-
tuksiin ja myöhemmin rakennus- ja katukiviaineksiksi. 
Kuningatarvuoren kylkeen, satama-altaan länsipuolelle 
perustettiin vuonna 1886 Ab Granit, josta tuli alansa 
johtava yritys Suomessa. Ab Granitin rakennuksista 
keskimmäinen, eli kivihiomo, on kivirakenteinen ja 
arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjernan 
suunnittelema. Rakennusta laajennettiin kumpaan-
kin suuntaan vuosina 1903 ja 1928 tiilirakenteisilla 

Kuva 79. Ilmari Wirkkala oli Ab Granit Oy:n taiteellinen joh-
taja. Tässä hänen piirtämä kuva Kuningatarvuoren alueesta. 
Rannan tuntumassa Graniittilinnaksi kutsuttu, Ab Granit Oy:n 
kivihiomorakennus. HMA.
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Kuva 81. Itäsataman aluetta 1960-luvulla. HMA.

Kuva 80. Itäsatama vuonna 2003. HMA.

Kuva 82. Itäsataman aluetta 1970-luvun puolivälissä. Ranta-
puiston puusto oli kasvanut jo melko suureksi ja Tehtaannie-
meä täytetty. Timo Kekkonen. Yksityiskokoelma.

osuuksilla.64 Sen uudemmat laajennukset ja muu-
tostyöt ovat peräisin kaudelta, jolloin puolustusvoimat 
alkoivat käyttää tiloja.65

Satamaa laajennettiin sittemmin useassa otteessa lah-
den pohjukkaa kohti ja merelle päin, Tehtaanniemen, 
Smultrongrundetin ja Märaskäriin väliin. Osa satama-
laitureista rakennettiin kivestä vuosina 1896-1897. 
On mahdollista, että kyseessä oli Granitin käyttämä 
laituri. Granit rakensi joka tapauksessa vuosisadan 
vaihteen tienoilla useita laitureita laivoilleen. Itäsa-
tamaan tehtiin 1920-luvulla mittavia laajennustöitä, 
kun sataman aallonmurtaja ja suuri osa nykyisistä 
graniittilaitureista rakennettiin. Samaan aikaan tehtiin 
istutuksia Satamakadun laiturin taakse.66

Satama-alueella ja Tehtaanniemellä oli lukuisia raken-
nuksia. HSF:n paviljongin takana oli niin ikään HSF:n 

käytössä ollut rakennus, jota käytettiin mm. purje-
varastona. Se purettiin todennäköisesti 1960-luvun 
keskivaiheilla. 

Ennen pysäköintikenttien rakentamista ja ajoneuvolii-
kenteen kasvamista Itäsatama oli melko eri näköinen. 
HSF:n paviljongin ja Rantapuiston välissä oli avoimia 
kenttiä, josta nykyäänkin avoimena oleva iltatoriin käy-
tettävä kenttä oli nurmen peittämä.

N.k. Boijen laituri uusittiin 1960-luvulla. Satama-al-
lasta ruopattiin vuonna 1969. Esso myi satamassa 
polttoainetta vuodesta 1972 alkaen. Samana vuonna 
Tehtaanniemestä rakennettiin aallonmurtaja ja laituri, 
jonka polttoainemyyntiin Shellillä oli sopimus. Useiden 
käänteiden jälkeen Esso kuitenkin pystytti huoltoase-
mansa nykyiselle paikalleen vuonna 1988, kun sen 
pitkä laituri rakennettiin.67

Itäsataman eteläpuolelle, Smultrongrundetin ja Gräs-
löksholmenille, rakennettiin myöhemmin venesatama, 
joka on Suomen ensimmäinen yksityisenä osakeyh-
tiönä toimiva vierasvenesatama. Sen ja Itäsataman 
välillä kuljetaan pienellä lautalla.68

Kuva 83. Tehtaanniemi 1930-luvulla. Silloin Tehtaanniemi 
oli selkeästi erottuva niemi, jota ympäröivät lahdet ulottuivat 
melkein kaduille saakka. Tehtaanniemellä toimi kylpylä. Naisten 
uimahuone näkyy kuvan oikeassa alakulmassa. HMA.

Kuva 84. Tehtaanniemi vuonna 1939. Kuvassa näkyy Teh-
taanniemellä silloin ollut öljysäiliö. Niemen länsipuolista lahtea 
on jo alettu täyttää. Etualalla Itäsataman satama-allasta. HMA.

Kuva 85. Rantapuistoon on istutettu kuusia ja Tehtaanniemen 
länsipuolista pohjukkaa on täytetty melko paljon. Alueella ollut 
öljysäiliö on purettu, katso kuva 84. Hotelli Regatta on uusittu 
1960-luvun tyyliin. Valokuva on 1960-luvulta. HMA.



Kuva 85. Ote nk. Senaatin kartaston karttasarjasta. Kartta 
perustuu vuoden 1872 mittaukseen ja on laadittu 1800-luvun 
lopussa tai 1900-luvun alussa. Kartta on viitteellinen ja tehty 
mittakaavaan 1:21000. Erityisen huomioitavaa tämän diplo-
mityön kannalta on, että Kylpyläpuistossa Casinopuiston lisäksi 
puistoksi on merkitty myös Tennispuisto, Plagen ja Puistovuor-
ten alue. KA.
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Kuva 86. Diplomityön suunnittelualueen seutua vuonna 1827. 
Tässä venäläisessä topografisessa kartassa on esitetty maaston 
korkeutta ja laivaväylien syvyyksiä. Karttaan on merkitty tiestöä 
ja Kuningatarvuoren kylkeen syntynyt asutustaajama. KA.

Kuva 87. Kartta on ajoittamaton mutta samoihin aikoihin laa-
dittu kuin yllä oleva alueen linnoitusten yleisasemakartta. Kar-
tassa on Kuningatarvuoren edustalle piirretty kauempana olevat 
linnoitukset. Kartassa näkyy tarkemmin myös Kuningatarvuoren 
ja Korkeavuoren seutua. KA.  

LINNOITUSTEN JA SOTIEN 
JÄLJET

Vaikka Hangon sijainti oli jo nk. Ruotsin valtakunnan 
aikana 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa olennai-
nen sotajoukkojen ja tavaroiden kuljettamisen kan-
nalta, sitä ei silloin vielä varsinaisesti ollut linnoitettu 
väliaikaisia linnoituksia lukuun ottamatta. Niistä mai-
nittakoon esimerkiksi ”Brunerskär”- niminen skanssi 
eli Skansholmenille 1600-luvun puolivälissä raken-
nettu 55:n varusmiehen skanssi, joka ilmeisesti aika 
nopeasti rappeutui. Että Tullisaaren edustalla ole-
valla ”Skansholmen”-nimisellä saarella oli jo aiem-
min ollut linnoitusrakenteita ei voida poissulkea. Tulli 
tässä satamassa todennäköisesti oli jo ennen 1600-
lukua – vierailta laivoilta perittiin nimittäin tullia aina 
1900-luvulle asti.

Ruotsin suurvalta heikentyi 1700-luvun alussa ja 
Venäjä valloitti suuren osan Suomesta. Hankoa ei 
silloin vielä ollut linnoitettu. Niemen edustalle sijoitettiin 
laivueita ja vuonna 1714 käytiin tunnettu Riilah-
den taistelu Hankoniemen pohjoispuolella. Venäjä oli 
onnistunut valtaamaan käytännössä koko rantaviivan 

välillä Riika-Virolahti. Tämän vuoksi Ruotsi rakensi 
linnoituksia Suomen rannikolle, jolloin mm. Suomen-
linnaa alettiin linnoittaa. Suomenlinnan rakennusmes-
tarina toiminut Augustin Ehrensvärd sai tehtäväkseen 
suunnitella myös Hangon linnoituksia. Ehrensvärdin 
suunnittelemia linnoituksia ei kuitenkaan rakennettu ja 
Ruotsin valta heikkeni taas Kustaa Kolmannen venä-
läisessä sodassa. Vuonna 1789 linnoitustyöt aloitettiin 
Hangossa ja linnoituksen johtajaksi osoitettiin majuri 
H. G. Kierting. Tällöin Hangon linnoitukset saivat 
nimensä merkittävien henkilöiden mukaan – päälinnoi-
tuksesta tuli kuninkaan kunniaksi Gustafsvärn, Gus-
taf Adolfs fäste sai nimensä kruunuprinssin mukaan 
ja Drottningberg kuningattaren mukaan. Meijerfeldts 
klippa nimettiin kenraali Johan August Meijerfeldtin 
mukaan. Näitä linnoituksia paranneltiin useaan ottee-
seen vuosisatojen vaihteessa, eikä ne ilmeisesti kos-
kaan valmistuneet Suomen ollessa Ruotsin vallan alla. 
Kun Hanko hävittiin Venäjälle vuoden 1808 sodassa, 
venäläiset alkoivat käyttää linnoituksia, kunnes räjäyt-
tivät ne itse vuonna 1854.69

H. Ehrenhielm laati Hangon linnoituksen yhteydessä 
vuonna 1790 kartan Hangon alueesta. Karttaan on 
merkitty alueen linnoitukset ja joukko saaria, Tullinie-
men luotsi, Kuningatarvuori, nykyinen Tehtaanniemi 
(silloin karttaan merkitty nimellä ”Kokilholmberget” ja 
”Tammisaaren tie”. Se on piirretty karttaan kulke-
maan niemen etelärannikkoa pitkin rannassa olevien 
kallioiden pohjoispuolelta, eli Puistovuorten (silloinen 
Bysängsholmsberget) ja Tehtaanniemen (Kokilholm-
berget) ohi suunnilleen nykyisen Bulevardin linjauksen 
mukaan Kuningatarvuorelle, Borgströmin kalliolle ja 
todennäköisesti nykyistä Hangonkyläntietä pitkin Han-
gon kylässä sijainneeseen luotsikylään ja sieltä edel-
leen Pallbobergetin tienoille (Talningsberget). Vasta 
1848 isojakotoimituksen yhteydessä on Hangon ties-
töä kuvailtu tarkemmin, ja sekin koskee Hangonkylää. 

Kuva 90. Hangon alueella ja edustalla on käyty runsaasti 
sotataisteluja. Tässä havainnollistus vuonna 1714 käydystä 
Riilahden taistelusta, kun venäläiset ohittivat ruotsalaisten sulun 
ja soutivat kevyillä veneillään karikkoisen Hankoniemen ohi 
sen pohjoispuolelle, jossa varsinainen Riilahden taistelu käy-
tiin venäläisten sotajoukkojen voittoon. Taiteilija on tuntematon. 
SRA.

Kuva 89. Hangonkylää vuonna 1907. Kuvasta hahmottuu 
hyvin maaperän karuus – alueen viljelymaat olivat kivisiä kas-
kimaita. HMA.
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Kuva 91. Hangon vanhemman kaupungintalon perustuksia 
rakennetaan, valokuva vuodelta 1924. HMA.

Kuva 92. Uusi kaupungintalo rakennettiin vanhan kaupunginta-
lon tuhouduttua sodassa. Tässä kuvassa nykyinen kaupungin-
talo vastavalmistuneena 1950-luvulla. HMA.

Kuva 93. Hangon kylpylän kuistilla oli Neuvostoliiton vuok-
ra-ajan jälkeen vuonna 1942 runsaasti venäläisten jättämää 
irtaimistoa, jota myöhemmin myytiin. HMA.

1900-luvun sodat Hangossa

Ensimmäinen maailmansota, joka puhkesi vuonna 
1914, vaikutti Hangon vierailijamäärään huomatta-
vasti, sillä suuri osa vierailijoista oli venäläistä aate-
listoa sekä valtio- ja virkamiehiä, ja he pelkäsivät 
saksalaisten maihinnousua. Ensimmäinen maailmasota 
vaikutti siis Hangossa lähinnä poliittisesti ja näkyi 
matkailuelämän laantumisena. Merkittävämmässä ase-
massa Hanko oli pian sen jälkeen, Suomen sisällisso-
dan aikana. Valkoisten joukkojen saksalaiset avustajat 
nousivat maihin Hangossa keväällä 1918 ja niin 
valkoiset valtasivat kaupungin punakaartin joukoilta. 
Saksalaisten maihinnousun muistoksi pystytettiin Bule-
vardin päähän Vapaudenpatsas vuonna 1921.

Syksyllä 1939 Neuvostoliitto vaati, että he saisivat 
perustaa sotilastukikohdan Hankoniemelle. Suomi ei 
siihen suostunut, ja syttyi talvisodaksi kutsuttu sota 
Suomen ja Neuvostoliiton välille. Sotaa käytiin talvella 
1939-1940. Hankoa pommitettiin talvisodan aikana 
72 kertaa ja oli Suomen kaupungeista pommitetuin. 
Joissakin lähteissä väitetään, että Hankoa pommitettiin 
talvisodan aikana paljon, sillä Turun ja Tampereen 

pommituslentojen jälkeen Viron suuntaan palanneet 
ilmavoimien koneet tyhjensivät ylijääneen pommilas-
tinsa Hankoon.

Talvisodan jälkeisissä rauhanneuvotteluissa sovittiin, 
että Neuvostoliitolle luovutettaisiin Suomesta suuria 
alueita. Neuvostoliitto halusi vuokrata Hangon meriso-
tilaalliseksi tukikohdakseen 30 vuodeksi70. Itse tuki-
kohdan rakentaminen juuri Hankoon ei tosin ollut 
Neuvostoliiton suurin intressi – Hangon vuokra-alueen 
myötä myös 70 km:n etäisyydellä sijaitsevaa Viroa 
hallitseva Neuvostoliitto sai suljettua Suomenlahden 
tykein ja merimiinoin. Vuokra-aika jäi silti suunniteltua 
lyhyemmäksi, sillä Neuvostoliiton väki evakuoitiin Han-
gosta jo vuonna 1941.

Myös toisen maailmansodan ja jatkosodan aikoina 
Hangon asema oli tärkeä. Puistovuorilla sijaitsevat 
linnoitukset ovat jäänteitä Neuvostoliiton vuokra-ajalta 
ja niitä käytettiin toisen maailmansodan aikana, kun 
saksalaiset joukot hyökkäsivät Neuvostoliiton vuok-
raamalle alueelle kesäkuun lopussa vuonna 1941. 

Jatkosota Suomen ja Neuvostoliiton välille syttyi pian 
sen jälkeen.

Hanko oli jälleen Suomen vallassa Neuvostolii-
ton poistuttua alueelta loppuvuodesta 1941. Tosin 
näky oli karu – rakennuksiin kohdistuneet tuhot olivat 
suuret ja ilmeisesti puita oli kaadettu alueella run-
saasti. Sodan jälkeen ryhdyttiin jälleenrakennustoimiin 
ja mäntyjä istutettiin kaadetun puuston tilalle71. Armas 
Lindgrenin suunnitteleman 1920-luvulla valmistuneen 
kaupungintalon tilalle rakennettiin 1950-luvulla Bertel 
Liljeqvistin suunnittelema kaupungintalo, joka on säi-
lynyt tähän päivään. Liljeqvistin käsialaa ovat myös 
punaiseksi maalattu vesitorni ja Hangon kirkon uudis-
tustyöt. Jo ennen sotaa, 1930-luvulla valmistunut 
Hangö Segelföreningenin (HSF) paviljonki on niin 
ikään Bertel Liljeqvistin suunnittelema.72 Se valmistui 
vuonna 193873.

Kuva 95. Valokuva tammikuussa 2019 makasiinien edustasta, 
vertaa kuvaan 94. Tiilimakasiini on myös tänä päivänä huo-
nokuntoinen. Oikeassa laidassa olevassa makasiinissa toimii 
ravintoloita ja niiden edustalla on ulkotarjoilualueita.

Kuva 94. Neuvostoliiton joukot jättivät jälkeensä runsaasti 
romua, tässä kuorma-autoja 17.12.1941. Makasiinit olivat 
päässeet rapistumaan. Niilo Helander. SA.
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Kuva 96. Hangon vanhempi kaupungintalo 1920-luvun lopussa 
tai 1930-luvun alussa. A. Engvalls Pappershandel. MVKA.

Kuva 97. Uudempi kaupungintalo ja sen edustalla oleva 
Kirkkopuisto 1950-luvulla. Kirkkopuistoon istutetut rungolliset 
syreenit olivat ehtineet kasvaa komeiksi. MVKA.

Kuva 98. Valokuva samalta alueelta tammikuussa 2019, ver-
taa kuvat 96-97. Alueelle on palautettu syreenirivit vastikään. 
Niiden kasvuolosuhteet tosin ovat muuttuneet, sillä kaupungin-
talon edustalla oleva suureksi kasvanut tammi ja Bulevardin 
lehmukset varjostavat puistoa.

Kuva 99, äärivasemmalla. Kirkkopuisto, Hangon kirkko ja vesi-
torni 1920-luvulla. Valokuva Rautatiekirjakauppa Oy. MVKA.

Kuva 100, vasemmalla. Nykytilan valokuva vastaavasta pai-
kasta kuin kuva 99. Kirkolle johtaneita vanhempia portaita on 
jatkettu, ”Taivaanportaat” ovat peräisin 1970-luvulta. Kirk-
kopuistoon istutetut havut ovat kasvaneet suuriksi. Tammikuu 
2019.

Kuva 101. Kirkkopuisto 1930-luvulla. Käytäviä reunusti kau-
sikasvi-istutusnauhat ja muotoon leikatut pajut. HMA.

Kuva 102. Hotelli Regatta ja kaksikerroksinen Meripaviljonki 
Merikadun ja Rantakadun risteyksessä. Hotellin edustalla kas-
vaa jo melko suurikokoista tervalepikkoa. Valokuva ajoittuu 
arviolta 1930-luvulle. HMA.

Kuva 103. Hotelli Regatta uudistettiin 1960-luvulla. Etualalla 
Tehtaanniemeä ja rantaniittyä, joka on päässyt kasvamaan 
meren alueelle huuhtomiin hiekkamaihin. HMA.

Kuva 104. Bulevardin päädyssä oli 1900-luvun alussa laituri. 
Merikadun ja Bulevardin risteyksessä Grand Hotel, joka myö-
hemmin tuhoutui tulipalossa. Hangö Bokhandel. MVKA.

Kuva 105. Kuva Regattarantaa ja Merikatua päin, vertaa 
kuvaan 104. Lokakuussa 2018 otetussa valokuvassa näkyy 
Merikadun uudisrakentamista. Merikadun varrella jo 1900-
luvun alussa ollut puuhuvila on säilynyt nykypäivään. 

Kuva 106. Hangon Vapaudenpatsaan edustalla vesitasoja. 
Valokuva ajoittuu todennäköisesti 1920-luvun loppuun tai 
1930-luvulle. Tehtaanniemellä näkyy silloinen kylpylä ja run-
saasti muitakin rakennuksia. HMA.
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Kuva 107, yllä. Opaskartta kaupungista Hangon 
kylpylää esittelevästä kirjasta vuodelta 1895. Kart-
taan on merkitty kaupungin korttelit, puistot, Kyl-
pyläpuiston huvilat ja Hangon kylpylä sivurakennuk-
sineen. Kuten kartasta näkee, sivurakennuksia riitti 
– alueella oli kylpylärakennuksen ja seurahuoneen 
(nyk. Casino) lisäksi voimistelulaitos, lipunmyynti-
kioskeja, keilarata, vesikioskeja ja paviljonkeja. Var-
tiovuoren eteläkallioille on merkitty rannassa olleet 
naisten ja miesten uimahuoneet. KK.

Kuva 110. Hangon kylpylää laajennettiin useaan otteeseen, 
tässä pohjapiirroksessa esitetty sen vanha osa ja laajennus-
osa. Julkaistu Hangon kylpylää esittelevässä kirjassa vuonna 
1895. KK.

Kuva 109. Pension Bellevue on kenties Hangon 
tunnetuin täyshoitola. Suuri huvila sijoittuu Manner-
heimintien varteen, Långsandan rannan pohjoispuo-
lelle. Tässä Hangon kylpylää esittelevässä vuonna 
1895 julkaistussa kirjassa oleva Pension Bellevuen 
ensimmäistä kerrosta esittävä pohjapiirros, laatija 
arkkitehti Stünkel. KK.

Kuva 108, oikealla. Nykyisen Casinon, silloisen 
Kaivohuoneen pohjapiirros, julkaistu Hangon kylpylää 
esittelevässä kirjassa vuonna 1895. KK.

MATKAILUELÄMÄÄ

Hanko on tarjonnut matkailijoilleen kylpylähoitoja, kau-
nista luontoa, pitkiä hiekkarantoja, kulttuuria ja seu-
raelämää kaupungin perustamisajoista lähtien. Hangon 
valttina oli, ja on edelleen, vahvasti läsnäoleva merel-
lisyys ja monin paikoin viheralueiden luoma koskemat-
toman luonnon tunnelma. Mäkien rinteille ja avarille, 
alaville hiekkamaille on komean männikön lomaan 
rakennettu huvila-alue. Kesän auringonpaisteessa 
ympäristö todella tuntuu eksoottiselta kesäparatiisilta 
uimarantoineen ja tapahtumineen.

Hangon kylpylä

Puistovuorten ja Vartiovuoren välisen kapean lahden 
tienoille, Pienen Kolalahden (Lilla Kolaviken) rannalle, 
rakennettiin 1800-luvun lopussa Hangon kylpylä. Se 
avattiin vuonna 1879. Se oli aluksi suhteellisen vaa-
timaton, sillä kylpylärakennuksessa oli vain yksi allas, 
muutama suihku, höyrykaappi ja pukeutumishuone. 
Se oli kaksikerroksinen puurakenteinen rakennus, jota 
kiersivät verannat. Nykyisen Casinon paikalla oli pieni 
seurahuone. Vuonna 1879 valmistuneeseen seu-
rahuoneeseen rakennettiin jo siinä vaiheessa kaksi 
tornia. Meren puoleisella sivulla oli katettu veranta. 

Kylpylän suunnitteli hankolainen tohtori E. O. Sten-
bäck74 ja rakennuspiirtäjänä toimi kaupungininsinööri 
Ferdinand von Christierson75.

Vuonna 1889 kylpylä siirtyi kaupungin omistuksesta 
yhtiölle, jolloin sekä kylpylärakennusta että seura-
huonetta laajennettiin. Laajennustyöt tehtiin kuitenkin 
samaan tyyliin kuin 1870-luvun lopussa valmistu-
neet rakennukset. Tämän vuoksi niiden ulkonäkö säilyi 
yhtenäisenä. Kylpylärakennusta laajennettiin kahdella 
siipirakennuksella ja tornilla.76 Kylpylään sijoitettiin 
monipuoliset suihku- ja kylpyhuoneet sekä höyry-
kaapit. Laitoksen vesihuolto hoidettiin tornin avulla. 
Laajennuksen suunnitteli toinen tohtori, professori E. 
A. Homén, rakennuspiirtäjänä toimi Bruno Gran-
holm77. Uudistus oli ilmeisesti onnistunut, sillä kävijä-
määrä kasvoi muutamassa vuodessa 124 henkilöllä 
– vuonna 1889 kävijöitä oli 469 ja vuonna 1894 
vieraita oli 593.78 

Kylpylää ja seurahuonetta korjattiin vuonna 1910, 
jolloin ne muutettiin Jugend-tyylisiksi. Seurahuone sai 
nykyisenkaltaisen ulkoasunsa ja kylpylärakennus suu-
ren Jugend-tyylisen laajennusosan. Sen julkisivupiir-
roksia ei ole säilynyt, mutta mm. suuri porrashuone 

näkyy vuoden 1910 jälkeen otetuissa valokuvissa.79 
Korjaukset ja uuden tyylin suunnitteli arkkitehti Wal-
demar Aspelin80.

Kylpyläpuisto

Rinnakkain kylpylän kanssa kehitettiin myös sen 
ympäristö mahdollisimman hyvin ulkoiluun soveltuvaksi 
puistoksi. Vanhaa Täktomiin ja Tammisaareen johtavaa 
maantietä parannettiin81. Puistoon rakennettiin jalanku-
lulle soveltuvia reittejä, Puistovuorille rakennettiin pol-
kuja ja jyrkkiin rinteisiin kulkua helpottavia kiviportaita 
ja siltoja82. Puistosommittelun johtava ajatus oli alun 
perin hyödyntää ”luonnon lahjaa Kolalahden rannalla”. 
Toimenpiteet puistometsään ja Puistovuorille minimoi-
tiin – alueelle tehtiin englantilaistyylinen puutarha, jossa 
hyödynnettiin luonnollista kasvillisuutta, joskin puustoa 
ilmeisesti jonkin verran harvennettiin. Haluttiin luoda 
mielikuva siitä, että kuljetaan luonnon keskellä.83 Sitä 
pidettiin ilmeisesti onnistuneena ratkaisuna, sillä Han-
gon kylpyläpuisto mainittiin hyvänä esimerkkinä Lap-
peenrannan kylpyläpuistoa suunniteltaessa ja Ossian 
Reuter kuvaa kirjoituksessaan ”Skildringar från västra 
Nyland” vuodelta 1891 alueen luonnon hienoja vas-

Kuva 111. Näkymä Appelgrenintieltä Kaivohuoneelle päin 
vuonna 1891. Tieltä johti leveä puistokäytävä rakennuksen 
eteläpuolelle. Valokuva Daniel Nyblin. MVKA.

Kuva 112. Casinon verantoja laajennettiin 1910 vuoden 
uudistuksen myötä. Myös puistosommitelma uudistettiin, sil-
loin poistettiin myös edellisessä kuvassa näkynyt puistokäytävä. 
Valokuva on otettu lokakuussa 2018.

Kuva 113, alla. 1890-luvulta peräisin olevassa kuvassa sil-
loinen Kaivohuone, nykyinen Casino. Valokuva K. E. Ståhlberg. 
MVKA. 

Kuva 114, alla keskellä. Casinoa laajennettiin ja uudistettiin 
arkkitehti Waldemar Aspelinin suunnitelmien mukaan. Tässä 
vuodelta 1910 olevassa kuvassa laajennustyö oli käynnissä. 
HMA.

Kuva 115, alla äärioikealla. Casino nykytilassaan tammikuussa 
2019.



73DIPLOMITYÖ    LILJA PALMGREN72

ALUEEN HISTORIAN VAIHEITA

Kuva 116, yllä. Vuonna 1909 laadittu asemapiirros Hangon 
kaupungista. Kartassa näkyy hyvin kaupungin puistojen laajuus, 
valmistuneet rakennukset (mustalla) sekä suunnitellut tontit. 
Opaskarttamaiseen esitykseen on piirretty alueen puistokäytäviä 
mutta ne ovat todennäköisesti viitteellisiä. HKTA.

Kuva 117, alla. Asemapiirros Hangon kaupungista ja sen 
ympäristöstä vuodelta 1924. Karttaan on esitetty joitakin melko 
kunnianhimoisia ratkaisuja – mm. kartan itäosassa oleva akse-
lisommitelma puistoineen ja lukuisine huvilatontteineen. Puis-
tokäytävien viitteellisyydestä kertoo esimerkiksi se, että kart-

taan on kopioitu jostakin vanhemmasta kartasta Casinopuiston 
puistosommitelma, vaikka se oli muutettu nykyisenkaltaiseksi jo 
Casinon laajennuksen yhteydessä noin vuonna 1910. HKTA.

takohtia, ansiokkaasti rakennettua Casinopuistoa sekä 
öiden pimeyttä, jossa ainoastaan Hangon majakka 
toimii kiintopisteenä.84 

Puistometsään tehtiin ajan hengen mukaisesti jon-
kin verran istutuksia erikoislajeilla ja Pienen Kolalah-
den pohjukkaan, seurahuoneen ja kylpylärakennuksen 
väliin rakennettiin edustava puisto nurmikenttineen ja 
kukkaistutuksineen. Puistoon rakennettiin suihkulähde, 
musiikkipaviljonki ja ilmeisesti kolme muuta paviljonkia 
lähellä sijaitseville kallioille. Alueelle rakennettiin myös 
lippu- ja vesikioskeja ja lukuisia muita pieniä talous-
rakennuksia.85 Puistometsään tasoitettiin alue, jossa 
pelattiin 1800-luvun lopun suosittuja lajeja: tennistä, 
krokettia ja bocciaa. Kylpyläpuistossa oli voimistelulai-
tos, kaksikerroksinen puurakennus, jossa niin ikään oli 
lääkärien vastaanottoja86. Alueella on sijainnut myös 
keilarata, josta ei valitettavasti ole säilynyt valokuvia. 
Se näkyy kartoissa ja se mainitaan matkaoppaissa 
jo vuonna 1887. Rahatoimikamari mainitsi vuonna 
1923 keilaradan puretun. 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa puistossa oli ratsastusmaneesi, mutta sen 
alueelle perustettiin myöhemmin huvilatontteja.87 

Kylpyläpuistoon valmistui 1887 mareografin talo laitu-
reineen. Se oli Suomen Tiedeseuran kustantama ja se 
rakennettiin vedenkorkeuden mittaamista varten Pie-
nen Kolalahden rannalle. Kylpylävieraat saivat käyttää 
sen laituria ja vuokrasivat rakennuksen vahtimestarilta 
veneitä.88 Mareografin länsipuolelle, Pienen Kolalahden 
ja Itälahden väliselle kallioiselle niemelle, rakennettiin 
naisten ja miesten uimahuoneet, joista pääsi uimaan 
mereen. Näitä kylmävesikylpylöitä oli kaksi, naisten 
uimahuone oli nykyisen Myrskytien päädyssä mareo-
grafin talon länsipuolella ja miesten uimahuone Uima-
rintien päädyn tienoilla, lähempänä Itälahtea. Nais-
ten uimahuone hävisi 1930-luvun alussa ja miesten 
uimahuone oli hävitetty Neuvostoliiton vuokra-aikana.89

Kylpylä rakennettiin Pienen Kolalahden ja sen poh-
joispuolella sijainneen lammen väliin. Kyseisen Buus-
lammen kohtalo oli pitkään mietinnässä. Sen kehit-
täminen jakoi mielipiteitä – toiset olisivat halunneet 
sen täytettävän, toiset olisivat halunneet säilyttää sen 
entisellään90. Vuonna 1897 kaupunginvaltuusto päätti, 
että lampi täytetään, mutta vuonna 1902 päädyttiin 
kuitenkin kompromissiin ja lampi päätettiin säilyttää 
osittain. 1890-luvulla Puistolammen alueen kaunista-
miseen käytettiin varoja sen puhdistamiseksi peruste-
tusta rahastosta. Lammen pohjoispuolelle rakennettiin 
kaupungin ensimmäinen urheilukenttä puuriveineen ja 
lammen itäpuolella oli vapaaehtoispalokunnan har-
joituksiin tarkoitettu kenttä. Aluetta siistittiin ja lam-
men ympäristöön istutettiin lehtipuita. Alueen suun-
nitteli Helsingin kaupunginpuutarhuri Svante Olsson, 
ja hänen suunnitelmistaan peräisin ovat mm. lammen 
eteläpuolella kasvavat tammet.91

Kylpylöitä tuki usein jonkinlainen yhdistys, ja Hangossa 
tätä virkaa toimitti ainakin yhdistys nimeltä Pro Hanko. 
Tämä yhdistys julkaisi esimerkiksi Hankoa mainosta-
van lehtisen. Yhdistykseen kuului monia maineikkaita 
henkilöitä, jotka avustivat yhdistystä lahjoituksilla ja 
jäsenmaksuilla. Yksi yhdistyksen ensimmäisistä pää-
määristä oli rakentaa käytävä Kolalahden rantaa pit-
kin. Se alkaisi Kolalahden poukamasta Puistovuorten 
kohdalta ja jatkuisi Bellevuen ja sen itäpuolella olevien 
huviloiden ohi Mäntysaaria kohti. Bellevuen rannasta 
kitkettiin rantavehnää ja myöhemmin rantatietä jatket-
tiin Täktomin rajalle asti. Yhdistys hankki vuosien mit-
taan kymmeniä penkkejä reittien varrelle. Lawn-ten-
niskentän viereen Puistolammen tienoille rakennettiin 
leikkikenttä. Kylpyläpuistoon hankittiin paperikoreja ja 
rannalle kori-istuimia. Pienen Kolalahden rantaan teh-
tiin kunnianhimoisia suunnitelmia, joista moni ei toteu-
tunut.92

Kylpyläpuiston huvi lat

Kylpyläpuistoon alkoi samoihin aikoihin rakentua kyl-
pylätoimintaa palvelevia huviloita. Huvila- ja kesän-

viettokulttuuri levisi Suomeen 1800-luvun puolivä-
lissä. Niitä rakentui runsaasti Turun Ruissalon lisäksi 
Hangon kylpylän läheisyyteen oleville suurille palstoille 
1880-luvun alusta lähtien. Ne olivat lähinnä hirsi-
rakenteisia ja niissä oli usein torneja ja ulokkeita.93 

Kylpyläpuiston huvila-alue on tyypiteltävissä kahteen 
eri alueeseen. Niistä ensimmäinen on Vartiovuoren 
rinteille ja Appelgrenintien sekä Mannerheimintien ete-
läpuolelle rakentuneet, Hangon vanhimmat huvilat ja 
täyshoitolat. Toinen alue on III. kaupunginosaan, edellä 
mainittujen huvilapalstojen pohjoispuolelle rakentuneet 
huvilat, jotka sijoittuvat Kaivokadun, Koulukadun län-
sipään, Jeja Roosin tien, Huvilatien, Linnuntien, Puu-
tarhurinkadun, Auringonkujan, Tähtikujan ja Kuutamo-
kujan varsille.94 

Hangon kylpylä oli tarkoitettu lähinnä kylpylävieraiden 
ja ylempien yhteiskuntaluokkien käyttöön. Tehtaan-
niemelle perustettiin 1890-luvulla tavallisen kansan 
käyttöön uimala, johon kuului uimahuoneiden lisäksi 
hyppytorneja. Naisten uimahuone, joka rakennettiin 
vuonna 1891, on säilynyt Tehtaanniemellä, ja se on 
nykyisin avantouimareiden käytössä.95

Kuva 118. Casinopuiston pohjoispuolella oleva Puistolampi ja 
sitä ympäröivät alueet urheilukenttineen rakennettiin Helsingin 
kaupunginpuutarhuri Svante Olssonin suunnitelmien mukaan. 
Valokuva on 1930-luvulta. HMA.

Kuva 119. Purjehduskilpailu 1950-luvulla. Yleisöä on kerään-
tynyt Märaskärin kallioille. HMA.

Kuva 120. Kylpyläpuistossa oli jo varhain nk. lawn-tennis-
kenttä. Tässä tenniksen nelipeliä vuoden 1900 paikkeilla. 
HMA.

Kuva 121. Ajoittamaton valokuva Appelgrenintien varrelta. 
Taustalla Casino. Kadun ajorata oli silloin vielä hiekkapintai-
nen. HMA.
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Kuva 122. Rantaelämää Plagenin rannalla 1900-luvun alussa. 
HMA.

Kuva 123. Rantamuoti muuttui 1900-luvun edetessä. Tässä 
Plagenille on pystytetty pitkä rivi puurakenteisia uimakoppeja. 
Rannalla on ahdasta. Taustalla näkyy kalliolle rakennettu liu-
kumäki. HMA.

Kuva 125. Plagenilla ollut puurakenteinen liukumäki oli korkea 
ja jyrkkä, ja mäkeä laskettiin kookosmatoilla. HMA.

Kuva 126. Vartiovuoren eteläkallioiden lahdenpoukamassa ollut 
naisten uimahuone. HMA.

Kuva 124. Plagen sotien jälkeen, kun rannoilla oli piikki-
lanka-aitoja. Hangossa oli Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen 
runsaasti miinoja sekä meressä että maa-alueilla. Valokuva 
vuodelta 1942. HMA.

Kuva 127. Appelgrenintien varrella olevilla tonteilla on suur-
huviloita. Tässä Villa Maijaksi nykyisin kutsuttu huvila, joka 
valmistui vuonna 1888. Rakennuksen suunnittelijaa ei tunneta. 
Valokuva on otettu vuonna 2019.
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Kuva 128, vasemmalla. 1930-luvulta peräisin oleva viistoil-
makuva, jossa näkyy Casino, kylpylärakennus, Casinopuisto, 
mareografirakennus, sen edustalla oleva laituri sekä vasem-
massa alakulmassa naisten uimahuoneen rakenteiden rippeitä. 
Silloin meri ulottui melko lähelle Casinon edessä olevia nur-
mikenttiä. HMA.

Kuva 129, alla. Viistoilmakuva vuodelta 2003. Puistosommi-
telma on säilynyt melko hyvin sen perustamisajasta lähtien. Se 
on siis säilynyt liki 110 vuotta. HMA.

Kylpyläelämän alamäki alkaa

Kylpylän kultakautta oli selkeästi sen ensimmäiset 
vuosikymmenet, 1870-luvun lopusta vuoteen 1914, 
kun kylpylä suljettiin väliaikaisesti. Se avattiin taas 
Suomen itsenäistymisen jälkeen, mutta silloin ajat oli-
vat jo muuttuneet – venäläiset kuuluivat kylpylän tär-
keimpiin vierasiin, ja Suomen itsenäistyttyä tuoreesta 
Neuvostoliitosta ei tullut enää samalla tavalla vieraita 
Suomen eteläisimpään kärkeen, Hangon tarjoamaan 
kesänviettoparatiisiin.96

Ensimmäinen maailmansota puhkesi vuonna 1914. 
Siitä ja tulirokkoepidemiasta seurasi vaikeuksia Hangon 
kylpylälle. Varoja kylpylän ylläpitämiseen ei juurikaan 
ollut, ja kylpyläasia jäi kokonaan muiden asioiden var-
joon. Kun ensimmäinen maailmansota oli päättymässä, 
Suomi itsenäistyi ja pian alkoi sisällissota. Hankoon 
suunniteltiin parantolaa, mutta sekin suunnitelma jäi 
sodan jalkoihin. Vuonna 1918 alettiin silti valmis-
tella kylpylän avaamista taas kaudelle 1919, ja uusi 
kylpyläkomitea perustettiin. Kaikki rakennukset olivat 
jäljellä sodan jälkeen ”Världens ände”-nimisessä Puis-
tovuorilla sijaitsevassa paikassa ollut paviljonkia lukuun 
ottamatta ja muut paviljongit olivat pahasti rappeutu-
neet.97 Kylpylä ei ollut enää kaupungin omistuksessa. 
Ilmeisesti kaupunkilaiset olivat pettyneitä, sillä kylpylä ja 
seurahuone rapistuivat kovaa vauhtia, niin kuin myös 
yhtiön hoidettavissa olevat puistoalueet. Niiden hoito oli 
ilmeisesti huomattavasti huonommalla tasolla kuin kau-
pungin omistamien alueiden, ja kaupunkilaiset valittivat 
esimerkiksi sanomalehtien yleisöosastoilla.98

Vaikka kylpyläelämän kukoistuskausi oli ohi, alueella 
yleistyi uusi trendi – rantakylpeminen. Ihmisille suosi-
teltiin sopivan mittaisia aurinkokylpyjä ja kylmävesikyl-
pyjä. Rantaelämästä tuli yhä suositumpaa. Pro Hanko 
rakennutti Kolalahden rannalle korkean vesiliukumäen, 
jota laskettiin kookosmatoilla. Pukukoppeja oli rannoilla 
kymmeniä. Ns. sekakylvyt ilmestyivät, ja uimapukuja 
naisille ja miehille mainostettiin sanomalehdissä.99

Hangossa painotettiin seuraelämän tärkeyttä terveyttä 
edistävänä tekijänä jo kylpylän kukoistuskaudella. 
Kulttuuritarjonta kehittyi kylpylän uudelleen avaamiseen 
jälkeen, ja 1920-luvulla Kaivohuoneessa oli tarjolla 
tanssiaesityksiä, teatteria, konsertteja ja oopperaa. 
Vierailevina esiintyjinä oli esimerkiksi kansallisooppe-
ran tanssijoita ja laulajia. Kaivohuoneessa järjestettiin 
myös tanssijaisia.100

Hankoon pääsi 1930-luvulla junan ja laivojen lisäksi 
vesitasolentokoneella Helsingistä, matka kesti 50 
minuuttia mutta se oli melko hintavaa lystiä. Jot-

kin laivat Tukholmasta pysähtyivät Hangossa, ja siksi 
ruotsalaiset turistit yleistyvät 1930-luvulla.101

Kylpylä siirtyi jälleen kaupungin omistukseen vuonna 
1930. Silloin oli paljon tehtävää alueen ylläpidossa. 
Rakennukset olivat rapistuneet, sillä yhtiö ei ollut teh-
nyt tarvittavia korjaustoimenpiteitä, ja myös puisto-
alueet kaipasivat kohentamista. Rakennuksia korjattiin, 
mutta niitä moitittiin silti tylsiksi ja vanhanaikaisiksi. 
Kylpylä ei tehnyt voittoa, joten varoja oli rajallisesti. 
Plagenin hiekkarannalle suunniteltiin uimapaviljonkia, 
ja se toteutettiin arkkitehti Yngve Lagerbladin teke-
mien suunnitelmapiirrosten mukaan 1930-luvulla. 
Vähän paviljongin valmistumisen jälkeen rakennettiin 
myös vesikaruselli. Pro Hanko luopui rantatoiminnoista 
huolehtimisesta ja rantakylpemisestä vastasi jatkossa 
kaupunki. Vuonna 1939 oli kylpylän viimeinen kausi. 

Eri puolilta Hangon vuokra-aluetta oli moni rakennus 
purettu tai annettu rapistua Neuvostoliiton vallan alla 
vuosina 1940-41. Kun Hanko oli jälleen Suomen 
hallinnassa vuodesta 1941 oli edelleen sota ja pula-
aika. Sodan päätyttyä Hangon kylpylää ei ollut varaa 
kunnostaa enää, ja se purettiin 1940-luvun lopussa. 
Viimeiset raunioiden rippeet purettiin ilmeisesti vuonna 
1950.102

Vaikka kylpylä purettiin, seurahuone eli Casino ja 
Kylpyläpuistossa olevat huvilat ja niiden täyshoitolat 
säilyivät edelleen. Niiden toiminta jatkui ja aluetta 
alettiin markkinoida merikylpylänä. Alue kertoo edel-

leen kylpyläkaudesta, vaikka kylpijät ovat siirtyneet 
hiekkarannoille.

Tapahtumat

Hangon kulttuuri- ja urheilutapahtumat tuovat turis-
teja kaupunkiin välillä jopa hallitsemattoman paljon. 
Tunnetuimpiin tapahtumiin kuuluu Hangö Teaterträff, 
Hangon musiikkiviikot, Tennisviikot, Sea Horse Week 
sekä purjehdustapahtuma Hangon Regatta. Hangon 
Regatta järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1919 
– kesällä 2019 siitä tulee kuluneeksi sata vuotta.

Hangossa on useampi vierasvenesatama ja niistä Itä-
satama on suurin. Sen suosio on kasvanut ajan myötä 
ja nykyisin satamassa on yli 200 vierasvenepaikkaa, 
mikä tekee siitä Suomen suurimman vierasvenesata-
man. Kesäisin Itäsatama muodostaa keskustan sydä-
men kesäravintoiloineen, puoteineen, kioskeineen ja 
tapahtumineen.103

Kuva 130. Hangon kylpylä oikealla näyttävine Jugend-tyy-
lisine porrastorneineen, laajennettu Casino kattoterasseineen 
sekä Casinopuisto. Puistosommitelman katseenvangitsijana oli 
jo silloin suihkulähde. Vesialtaan keskellä oli silloin maljamainen 
allas, josta vesi valui alas suurempaan altaaseen. Valokuva on 
otettu 1910- 1920- tai 1930-luvulla. HMA.
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Kuva 131. Café Afrika Pienellä Mäntysaarella noin vuonna 
1905. HMA.

Kuva 132. Kahvila Neljän Tuulen Tupa, arviolta 1930-luvulla. 
Rakennusta oli jo silloin laajennettu huomattavasti. Kuva E. 
Kuokkanen. MVKA.

Kuva 133. Neljän Tuulen Tuvan ympäristö kesäkuussa 2018.

Kuva 134. Viistoilmakuva, jossa näkyy Pieni Mäntysaari ja 
Suuri Mäntysaari ja niiden taustalla Långsandan pitkä ranta. 
Kuva on arvioilta 1930-luvulta. HMA.

Kuva 136. Huvila Suurella Mäntysaarella 1910-luvulla. HMA. Kuva 135. Ratsuväenkenraali C. G. E. Mannerheim Hangon 
Kirkkopuistossa vuonna 1919. Mannerheim toimi silloin val-
tionhoitajana, ennen kuin Suomi valitsi ensimmäisen president-
tinsä. HMA.

Kahvi la- ja ravintolaelämää

Hangossa on kaupungin historian aikana ollut useita 
kahviloita. Bulevardin varrella on ollut 1800-luvun 
puolella ainakin kaksi kahvilaa104. Kahvilat olivat silloin 
Suomessa harvinaisia. Kaupungin perustamisesta läh-
tien kesät kutsuivat ihmisiä viettämään rantaelämää ja 
kesäkahvilat ja -ravintolat olivat sen vuoksi Hangolle 
tyypillisiä. Pro Hanko -yhdistyksen ansiosta eri puo-
lille kaupunkia perustettiin kävelyreittejä, jotka kulkivat 
rantoja pitkin tai veivät näköalapaikoille. Luonteviin 
pysähdyspaikkoihin alkoi ilmestyä kioskeja tai pieniä 
kahviloita. Niiden luokse hakeutuivat paitsi turistit myös 
hankolaiset.105

Alueen tunnetuin kesäkahvila on nykyiseltä nimeltään 
Neljän Tuulen Tupa. Pienelle Mäntysaarelle rakennet-
tiin vuonna 1904 pieni kahvilarakennus maalarimes-
tari John Careniuksen toimesta. Kahvila oli ilmeisesti 

suosittu, sillä rakennusta laajennettiin pian ja moneen 
kertaan. Café Lilla Tallholmen sai vuonna 1908 teh-
tyjen laajennustöiden yhteydessä nimen Café Afrika. 
Se siirtyi vuonna 1911 Leonard Mellinin omistukseen. 
Hän ja hänen jälkeläisensä omistivat kahvilan vierei-
sine asuin- ja talousrakennuksineen vuoteen 1927, 
kun tytär Inga Mellin myi kahvilan kenraali Manner-
heimille.106 
 
Kenraali Mannerheim asusteli kesäisin Stormhällan-ni-
misessä huvilassa Suurella Mäntysaarella. Hän tapasi 
käydä kahvilla Café Afrikassa aamuisin. Kun hän osti 
kahvilan vuonna 1927, hän nimesi sen uudelleen 
Neljän Tuulen Tuvaksi, laajensi salia ja muutti kahvilan 
ranskalaistyyppiseksi maalaisravintolaksi. Mannerheim 
myi omistamansa Suuren Mäntysaaren huviloineen 
ja omistamansa vuokraoikeudet Pienen Mäntysaaren 

kahvilaan eteenpäin vuonna 1933, jonka jälkeen sen 
omistajia on ollut useampia. Hangon kaupunki osti 
kahvilan vuonna 1976, jonka jälkeen sitä on vuok-
rattu eteenpäin yksityisille toimijoille. Kahvilan etelän-
puoleinen terassi rakennettiin vuonna 1986. Kahvila 
muuttui entistä enemmän ravintolamaisempaan suun-
taan, kun 1980-luvulla panostettiin yhä enemmän 
ruoka-annosten kehittämiseen.107

Mäntysaaret sijaitsevat kaupungin keskustaan nähden 
melko kaukana – matkaa on Bulevardin eteläpäästä 
2,5 km. Sinne kuljettiin toki kävellen, mutta sen 
lisäksi usein hevoskärryillä ja myöhemmin pyörällä 
tai autolla. Kahvilan rantaan pääsi tosin jo silloin 
veneellä, ja rannassa onkin tähän päivään säilynyt 
vanhoja laiturirakenteita.

Kuva 137. Täyshoitola Pension Bellevue ja sen edustalla oleva 
uimaranta. Valokuva on todennäköisesti otettu 1930-luvulla. 
HMA.

Kuva 138. Plagenilla oli 1930-luvulla funktionalistinen kioski-
rakennus ulkotarjoilualueineen. HMA.
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Kuva 150. Näkymä Mannerheimintien varrelta 
luonnonsuojelualueelle kesäkuussa 2018.

NYKYTILAN
ANALYYSIT
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Kuva 151. Maaperäkartta. Suunnittelualue harmaalla pistekat-
koviivalla. Maaperätiedot GTK.

MAISEMA- JA YHDYSKUNTA-
RAKENNE

Hangon kantakaupunki on sijoittunut ensimmäisen 
Salpausselän eteläisimpään maanpäällä olevaan kär-
keen. Ensimmäinen Salpausselkä on glasifluviaali-
nen, eli viimeisen jääkauden jääpeitteen sulamisen 
yhteydessä syntynyt geomorfologinen muodostuma. Se 
syntyi kahden vuosisadan aikana noin 11 000 vuotta 
sitten. Jääkauden sulamisvaiheen aikana on ollut kyl-
mempiä kausia, jolloin jään sulaminen on pysähtynyt 
ja jään reuna on pysynyt paikallaan pidemmän ajan. 
Vuodenaikojen vaihtelun ansiosta jääpeite on puskenut 
moreenia jään reunan suuntaiseksi valliksi. Reuna-
muodostuman pohjoisrinteelle on kasautunut pohjamo-
reenia, eli jään alla kulkeutunutta maa-ainesta, sekä 
jään päällä tai sen sisällä kulkeutunutta pintamoreenia. 
Pintamoreeni tai ablaatiomoreeni on lajittuneempaa, 
vaihtelevampaa ja usein karkeampaa kuin runsasravin-
teinen pohjamoreeni. Reunamuodostuman etelärinteelle 
on kasautunut lajittuneempaa maa-ainesta – osittain 
vaihtelevarakenteista ablaatiomoreenia, mutta pääosin 
sulamisvesien kuljettamaa glasifluviaalista, lajittunutta 
maata. Hankoniemen eteläosa on pintamaan alla jää-
tikköjokien kerrostamaa sora- ja hiekkavaltaista maata.

Reunamuodostuman muodossa näkyy selvästi sen 
proksimaaliosa, joka koostuu pääosin lajittumattomasta 
ja runsasravinteisesta moreenista, ja distaaliosa, joka 
on lajittunutta, vähäravinteista maa-ainesta. Reuna-
muodostuman proksimaaliosa on distaaliosaa jyrkempi, 

jonka vuoksi Hangon eteläosa on pohjoisrantaa mer-
kittävästi loivempi.

Hankoniemi kuuluu Suomen subakvaattisiin alueisiin. 
Jäätikön sulettua Hanko oli vielä pitkään sulamisvesien 
alla ja on siksi muotoutunut huomattavasti myös jään 
sulamisen jälkeen, ja siksi ensimmäinen Salpausselkä 
on Hankoniemellä sen itäosaan verrattuna hyvin laa-
kea ja pintalohkareinen. Rantavoimat ovat muokan-
neet aluetta edelleen maankohoamisen aikana, jolloin 
reunamuodostuma on kohonnut merestä.108 Lisäksi 
Hankoniemi on lähes kokonaisuudessaan rantaker-
rostumien peitossa, joiden maa-ainekset ovat peräisin 
ensimmäisestä Salpausselästä109. Sekä ensimmäisen 
Salpausselän että rantakerrostumien päälle on tuulen 
mukana ajautunut ns. peittohiekkaa, joka on erityi-
sesti Hankoniemen itäosissa muodostunut dyynimäi-
siksi kerrostumiksi.110

Maa-ainesten huuhtoutumiseen on vaikuttanut huo-
mattavasti selkeälinjaista reunamuodostumaa rikkova 
pirstaloinen kallioperä, joka näyttäytyy Salpausselän 
loivasta rinteestä nousevina pieninä avokalliomäkinä. 
Tämä näkyy erityisen selvästi Hankoniemen etelä-
rannalla, jossa kalliomäkien väleihin on muodostunut 
matalia, kaarevia lahtia. Rannan edustalla on pitkälle-
kin merelle ulottuvia hiekasta koostuvia rantatasanteita.

Salpausselkä jatkuu merenpinnan alla Hangon edus-
talla pitkälle länteen paikoin yhtenäisenä ja paikoin 
veden virtauksen ja aallokon muokkaamana. Mur-
roslinjojen kohdalla meri on huuhtonut pois osan 
maa-aineesta ja muodostaa näin vedenalaisia, paikoin 
hyvinkin selviä ja syviä murroslaaksoja.111

Maa- ja kal l ioperä

Hankoniemi on pitkälti karua hiekkaa ja lajittunutta 
maa-ainesta. Hankoniemen pohjoisvyöhykkeellä, Sal-
pausselän proksimaaliosassa on kuitenkin veden 
huuhtomien, lajittuneiden rantakerrostumien alla ravin-
teikkaampaa moreenia. Rantakerrostumat voivat pai-
koin olla hyvinkin paksuja.

Kallioiden rinteillä ja kallioalueiden laaksoissa on usein 
ohut pohjamoreenikerros, joka vaikuttaa maaperän 
ravinnetasoon. Merenpohja on tarkastelualueen etelä-
puolen lahdissa hiekkaa ja soraa.

Kartassa näkyy jäätikköjokikerrostumien reuna. Koko 
aluetta halkoo Salpausselkä ja sen linjauksen etelä-
puolella näkyy myös muutama pienempi reunamuo-
dostumaselänne ja jään etenemisen suuntaisia har-
jumuodostumia. Stenudden ja Långören ovat oivia 
esimerkkejä näistä. Långörenin niemi ulottuu pitkälle 
mereen ja jatkuu vedenpinnan alla satoja metrejä.

4 Nykytilan analyysit
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Suomen kallioperä on osa prekambrista peruskallio-
kilpeä. Maankohoaminen on noin 1 mm vuodessa. 
Hankoniemen kallioperä koostuu lähes kokonaan var-
haisproterotrooisista syväkivistä112. Se on suurilta osin 
kvartsi- ja granodioriittia, jossa on amfiboliitti- ja gab-
romurskeita sekä graniittijuonia. Hangon kallioperä on 
tasarakeista, epähomogeenista ja siinä on murskaleina 
erityisesti gneissejä ja liuskeita113. Kallio on Tullinie-
men alueella ja sen edustan saaristossa punaista gra-
niittia, jossa on nuorempia intruusioita (1850-1790 
Ma)114. Hangossa on myös pieniä alueita runsasra-
vinteista kalkki- ja karsikiveä sekä hiekkakivijuonia115. 
Kallioperän ravinteikkuus vaikuttaa maaperän ravinne-
tasoon ja niin myös kasvillisuuteen.

Kallioperässä näkyy mannerjäätikön suunta kulutuksen 
aikaansaamina silokallioina, joita on alueella runsaasti. 
Silokalliomuodot, uurteet ja kourut näkyvät parhai-
ten meren rannan kalliopaljastumilla, sillä korkeammat 
kohdat ovat osittain rapautuneet. Uurteet ja kourut 
ovat suuntautuneet luoteesta kaakkoon, Hankoniemen 
etelärannikolla 340-350°, ja ne ovat peräisin jääti-
kön vanhimmasta, voimakkaimmasta virtaussuunnasta. 
Tavallisemmat ristiuurteet ovat nuorempaa perua, 
pohjoista virtaussuuntaa, ja niiden suunta on 0-5°.116 
Jääkauden sulamisvesien pyörteisten kohtien kivet ovat 
uurtaneet kallioihin hiidenkirnuja, joista tarkastelualueen 
paras esimerkki on Puistovuorten lounaiskalliossa.117

Topograf ia

Salpausselän selänne näkyy selvästi tarkastelualueella 
manneralueen pohjoisosassa korkeampana nauhana, 
joka jatkuu samansuuntaisena saaristoon ja ulkome-
relle. Rantavoimat ovat tasoittaneet niemen loivasti 
mereen viettäväksi kankaaksi.

Murroslaaksot erottuvat erityisen selvästi alueilla, jossa 
vesi on huuhtonut pois maa-ainesta ja kalliomäkien 
linja erottuu ympäristöstä selkeämmin. Meri on huuh-
tonut esiin myös edellisen jääkauden maa-aineksella 
täyttämiä murroslaaksoja, jotka eivät ole jään etene-
misen suuntaisia. Tämän vuoksi merenpohja on topo-
grafialtaan maanpintaa huomattavasti vaihtelevampi.

Tarkastelualueella reunamuodostuman selänne nou-
see korkeimmillaan noin viidentoista metrin korkeuteen 
vedenpinnasta. Kallioselänteet nousevat korkeammalle, 
melkein kahdenkymmenen metrin korkeuteen. Hanko 
on kokonaisuudessaan 20 metrin korkeusvyöhykkeen 
alapuolella.118

Suunnittelualueella korkeus vaihtelee merenpinnan 
tasosta noin kymmeneen metriin. Rannan lähettyvillä 
merenpohja on lähellä vedenpintaa ja laskee loivasti 
satojen metrien matkalla muutaman metrin syvyyteen, 
muodostaen rantatasanteita, joiden ulkoreunoilla vesi 
syvenee nopeasti yli kymmeneen metriin. Itäsataman 
satama-altaassa vedensyvyys on noin 2-3,5 metriä.119

Vesistöt ja vedenjakajat

Hangon kantakaupunkia ympäröi meri, jonka man-
tereen ja sisäsaariston vyöhyke avautuu välittö-
mästi merivyöhykkeeseen eli ulappaan. Mantereen ja 
sisäsaariston vyöhykkeen saaristo on liki olematon; 
kantakaupungin eteläpuolella on melko lähellä Märas-
kär ja Smultrongrundet ja niiden lisäksi kareja, luo-
toja ja pienempiä saariryhmiä etäämmällä. Tulliniemen 
etelä- ja länsipuolilla on laajempi saaristovyöhyke, 
josta osa kuuluu ulkosaaristovyöhykkeeseen. Russarö 
ympäröivine luotoineen kuuluu merivyöhykkeeseen.120

Vedenjakajat jakavat pintavedet valuma-alueisiin. 
Hankoniemen päävedenjakaja kulkee Salpausselän 
korkeinta selännettä pitkin Hankoniemen pohjoisosassa 
koillis-lounaissuuntaisesti Tulliniemen kärkeen. Sivuve-
denjakajat jakavat rinteet pienempiin valuma-alueisiin. 

Hyvin läpäisevän maaperän ansiosta Salpausselän 
alueella on pohjaveden muodostumiselle soveltuvaa 
aluetta. Pohjavesialueella on erillinen suojelusuunni-
telma121. Siinä esitettyjen periaatteiden ja toimenpitei-
den tarkoituksena on turvata pohjavesivarojen säily-
minen käyttökelpoisina. Pohjavesialueen rajaus näkyy 
kartassa 49 suojelualueet. 

Kuva 152, viereisellä sivulla. Alueen topografia ja vedensy-
vyys. Kartasta hahmottuu Salpausselän muodostama laakea 
selänne ja sitä pirstaloivat kallioiset mäet. Alueella on useampi 
murroslaakso. Selkein niistä on leveä ja syvä, ja muodos-
taa syvänteen Hankoniemen kärjen pohjoispuolen vesialueelle. 
Maaston korkeustiedot Hangon kaupunki.
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Kuva 153. Maisematila 1930-luvulla, pohjakarttana ilmakuva 
1930-luvulta, HMA. Kartassa on suhteellisen selkeät maise-
matilojen rajat. Avointa maisematilaa on suhteellisen paljon ja 
etenkin rannat ovat avoimia. Rautatien pohjoispuolella oli vielä 
viljelyalueita.

Kuva 154. Maisematila vuonna 2019, pohjakarttana ilma-
kuva vuodelta 2007 (editoitu vastaamaan tilannetta 2019), 
HKTA. Puoliavointa ja sulkeutunutta maisematilaa on 1930-

luvun tilanteeseen verrattuna huomattavasti enemmän. Alueen 
tärkeimmät näköalapaikat ovat säilyneet ja niiltä avautuvat laajat 
näkymäsektorit, joskin jotkin sektorit ovat kaventuneet maise-
man umpeenkasvun myötä. Myös suurin osa kaupunkikuvalli-
sesti tärkeistä näkymäakseleista on säilynyt. Aiemmin Hangon 
kirkolta Kirkkopuiston ja Raatihuoneentorin yli Torikatua pitkin 
Itäsatamaan ja avomerelle avautunut näkymäakseli on vain 
osittain säilynyt. 

Maiseman ti lal l isuus

Maisema voidaan jakaa tilallisuudeltaan avoimiin, puo-
liavoimiin ja sulkeutuneisiin maisematiloihin. Maise-
matila-analyysin avulla maiseman raja-alueet mää-
ritetään. Maisematila-analyysin kautta kartoitetaan 
maisemassa olevat tärkeät reunat sekä maisemallisesti 
herkät alueet, joihin kohdistuvat toimenpiteet saattavat 
muuttaa suurmaisemaa merkittävästi.

Avoin maisema on tila, jossa horisontti sijoittuu kauas 
maisemaan ja esteitä näkymien syntymiselle on vähän. 
Tarkastelualueella tyypillisiä avoimia maisematiloja ovat 
merialueet tai avoimet rannat. Avoimia viljelyalueita 
ei tarkastelualueella ole, sillä alueen viljely on kautta 
aikojen ollut paikallista ja pienimuotoista karun maa-
perän vuoksi. 
 
Puoliavoin maisema on avoimen maisematilan ja sul-
keutuneen maiseman välimuoto. Maisemassa syntyy 
runsaasti näkymiä, mutta niitä rajaavia elementtejä 
on avoimeen maisematilaan verrattuna enemmän. 
Puoliavoimiin maisemiin lukeutuvat tarkastelualueella 
saaristo, avokalliot, puustoltaan väljät dyynimetsät, 
rakennetut puistoalueet ja asuinalueet. Asuinalueet 
ovat karun maaperän ansiosta maisematilaltaan melko 
väljät, ja historiallisen keskustan ruutukaavan kortteli-
rakenne on luonut paikoin pitkiä näkymälinjoja, vaikka 
maisema muuten olisikin luonteeltaan sulkeutuneempi.

Sulkeutuneessa maisemassa pitkiä näkymiä ei juuri 
synny. Sulkeutuneet maisematilat ovat väljiä männi-
köitä tiheämpiä metsiä. Runsasravinteisemman maa-
perän metsät ovat selvästi sulkeutuneempia kuin 
alueella olevat karut kangasmetsät.

Tarkastelualueella ja sen läheisyydessä on pääosin 
puoliavointa maisematilaa ja avointa maisematilaa. 
Vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rautatien poh-
joispuolella oli joitakin viljelyalueita, jotka muodostivat 
pienempiä, ympäristöstään poikkeavia avoimia tiloja. 
Sen jälkeen täydennysrakentaminen ja pihapuuston 
kasvaminen on sulkenut kyseiset avoimet tilat. Myös 
ranta-alueiden avoimissa alueissa on tapahtunut muu-
tosta – Långsandan laajat dyynihietikot ovat kasvaneet 
umpeen ja Tehtaanniemeä on täytetty ja rakennettu. 
Tehtaanniemen, Puistovuorten seudun ja Mäntysaarten 
puusto on kasvanut ja sulkenut maisemaa. Hangossa 
aiemmin harjoitettu polttopuun myynti on elinkeinona 
hävinnyt ja nykyään rakentamiseen ja huoneistojen 
lämmittämiseen ei enää käytetä lähellä olevista met-
sistä peräisin olevaa puutavaraa.

Kuva 155. Puistovuorten kallioilta avautui komeat näkymät 
Hangon keskustaan vuonna 1883, kun puusto oli vielä pientä. 
Kuva Svante Lagergrén. MVKA.

Kuva 156. Vastaava näkymä kuin vieressä, vuonna 2018. 
Puusto on kasvanut eikä Hangon tärkeimmät maamerkit enää 
erotu suurmaisemassa kuten ennen.

Kuva 157. Puistovuorilla sijaitseva Emigrantberget, Tanssikal-
lioiksi kutsuttu alue, 1890-luvulla. Alue oli silloin avoin. Svante 
Lagergrén. ÅABS.

Kuva 158. Valokuva kesäkuussa 2018 vastaavasta paikasta 
kuin kuva 157. Puustoa on kylväytynyt kallioiden välisiin hal-
keamiin eikä maisema ole sen vuoksi enää yhtä avoin. 
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Kuva 159. Kevättalvella 2013 Hangon edustalla oli retkiluis-
telemiseen ja purjelautailuun soveltuvat jäät.

Kuva 160. Rantaviivan muutos suunnittelualueella. Ainoastaan 
Tehtaanniemeä, Itäsatamaa ja Plagenin uimarantaa on täytetty. 
Muut rantaviivan muutokset ovat fluviaalisia eli meren aiheutta-
mia. Pohjakarttana ilmakuva 1930-luvulta, HMA.

I lmasto

Hankoniemi on ilmastollisesti eteläboreaalista luonnon-
vyöhykettä. Hankoniemi kuuluu hemiboreaaliseen eli 
tammivyöhykkeeseen.

Suomenlahti on merkittävin vaikuttava tekijä alueen 
ilmastoon. Meri viilentää kevättä ja kesää, ja leudon-
taa syksyä ja alkutalvea. Terminen syksy alkaa ranni-
kolla ja saaristossa syyskuun 20. ja 25. päivän välillä 
ja terminen talvi Hangossa vasta joulukuun alkupäi-
vinä, jolloin terminen syksy on keskimäärin yli kahden 
kuukauden mittainen. Termisen talven tulo vaihtelee 
kuitenkin suuresti, joskus se tulee Hankoon vasta 
tammikuun puolessavälissä122. Terminen kevät alkaa 
usein maaliskuun loppupäivinä. Terminen kesä alkaa 
paikoin sisämaassa jo 15.5., rannikolla ja saaristossa 
vasta 20.-25.5. Kylmä merivesi ja loppukesän ja 
alkukesän merituuli viivyttävät kesän tuloa rannikolla 
ja saaristossa. Terminen kasvukausi alkaa rannikolla 
ja saaristossa toukokuun alkupäivinä ja loppuu vasta 
25.10. jälkeen.123

Salpausselkä vaikuttaa Uudenmaan ilmasto-oloihin ns. 
rannikkoefektin vuoksi, mutta se ei ehdi vaikuttaa vielä 

Hangon alueella vaan vaikuttaa esimerkiksi Lohjan 
alueella, jossa on huomattavasti sateisempaa kuin 
Hangossa. Kuivinta alueella on keväisin, etenkin ran-
nikolla. Toukokuun sademäärä on 30-35 mm, kun 
taas elokuussa n. 80 mm. Rannikolla on sateista 
myös loka-marraskuussa (kuukausittaiset sademäärät 
70-80 mm)124. Tämä johtuu matalapainetoiminnasta 
ja lämpimän meren läheisyydestä. Uudenmaan pie-
nimmät vuosisateet (278) on mitattu Hangon Rus-
sarössä vuonna 1959125. Lumiolot ovat vaihtelevat, 
mihin vaikuttaa lämmin meri ja samanaikaisesti lou-
naasta saapuvat, lauhaa ilmaa alueelle tuovat matala-
paineet. Ensilumi tuli rannikolle vuosina 1971-2000 
keskimäärin n. kaksi viikkoa sisämaata myöhemmin. 
Pysyvän lumipeitteen tulon ero on vielä suurempi, 
lähes kuukauden – Nurmijärvellä pysyvä lumipeite tuli 
yllä mainittuina vuosina keskimäärin 8.12. kun taas 
Hangon Tvärminnessä se tuli vasta 5.1, neljä viikkoa 
myöhemmin. Lumipeitteen pituus on rannikolla muuta 
Uuttamaata lyhyempi, Hangossa lumipeite pysyy kes-
kimäärin ainoastaan 70 vuorokautta, mikä on 40 
vuorokautta vähemmän kuin ylänköseudun vastaava 
luku, 110 vuorokautta. Talvet ovat vähälumisia Han-

gossa, sillä lumensyvyys saattaa jäädä siellä alle 
20 cm:iin – 80 km:n etäisyydellä Hangosta, Loh-
jan Porlassa, mitattiin vuonna 1966 lumensyvyydeksi 
106 cm. Lumipeite on paksummillaan usein maalis-
kuun alkupuolella ja häviää Hangossa 25.3. tienoilla, 
pääkaupunkiseudulla maalis-huhtikuun vaihteessa ja 
Uudenmaan ylängöillä noin 10.4.126

Meren läheisyys tasoittaa Hangon lämpötilaa. Koko 
vuoden keskilämpötila on Hangossa n. +6 astetta, 
kun Uudenmaan pohjoisimmissa osissa se on +4 
asetta. Kylmimmän kuukauden (usein helmikuu) kes-
kilämpötila on Hangon seudulla -4, muualla Uudella-
maalla -5 ja Uudenmaan pohjoisimmissa osissa -7. 
Heinäkuussa keskilämpötila on Uudellamaalla lähes 
+17, kun se on rannikolla, myös Hangossa, hieman 
viileämpi.127

Tulliniemen tuulenmittaustutkimusten mukaan tavallisin 
tuulensuunta on lounas tai länsi, mutta myös etelä- ja 
itätuulet ovat tavallisia. Maiseman tilallisuus vaikuttaa 
paikallisiin tuulioloihin huomattavasti.128

Kuva 161. Pienen Mäntysaaren eteläkärjestä avautuu laajat 
merinäkymät. Avoimen maisematilan vuoksi alue on herkkä 
muutoksille. Tammikuu 2019.
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Kuva 162. Kooste luontokuvioista Vartiovuorten eteläkallioiden, 
Casinopuiston, Puistovuorten, Plagenin, Tennispuiston, Lån-
gsandan ja Mäntysaarten alueelta. Kooste perustuu alueelta 
tehtyihin luontoselvityksiin (Vuorinen 2011 ja 2014 sekä 
Ahola ym. 2017) ja maastohavaintoihin. Pohjakartta ilmakuva 
2007, HKTA, editoitu vastaamaan tilannetta 2019.

Kasvi l l isuus

Uusimaan eteläisin osa kuuluu hemiboreaaliseen eli 
tammivöhykkeeseen. Hankoniemi kuuluu kasvillisuuden 
menestymisvyöhykkeistä Ia-vyöhykkeeseen.129

Alueella on tehty lukuisia luontoselvityksiä ja niiden 
perusteella on koottu kartta alueen luontokuvioista. 
Kartasta näkyy hyvin, kuinka maisemarakenne vaikut-
taa kuvioiden muodostumiseen. Avokallioiden lähei-
syydessä maaperä on usein ravinteikkaampaa ja 
kasvillisuus rehevämpää. Olosuhteiden vaihtelevuuden 
vuoksi kasvillisuus on kallioiden läheisyydessä laikku-
maista. Laakeilla rantakerrostumilla muodostuu suu-
rempia kuvioita.

Kuva 163. Suuren Mäntysaaren ja mantereen välissä olevan 
tombolon niittykasvillisuutta.
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Kuva 164. Puistovuorilta avautuu laajat näkymät merelle. 
Tammikuu 2019.

ALUEEN NYKYTILA, SÄILYNEI-
SYYS JA AUTENTTISUUS

Suunnittelualue on kerroksellinen kokonaisuus, joka 
koostuu lähinnä viheralueista, katualueista ja satama-
toimintojen alueista. Aluetta leimaa sen maisemara-
kenne, joka koostuu rantaa jaksottavista kallioniemistä 
(Kuningatarvuori, Tehtaanniemi, Vartiovuoren etelä-
niemi, Kolalahteen tunkeutuva kallioniemi ja Mänty- 
saaret) ja niiden väleihin jäävistä lahdista (Itäsatama 
ja hiekkarannat Regattaranta, Pieni Kolalahti, Plagen 
sekä Långsanda).

Paikoin rakentaminen ulottuu melko lähelle rantaa, 
ja paikoin rannan ja rakentamisen väliin jää laaja-
kin viheraluevyöhyke. Rakentaminen sijoittuu alueen 
reunaan kahteen selkeästi erilaiseen jaksoon, mikä 
vaikuttaa alueen luonteeseen huomattavasti. Historial-
lisessa keskustassa, Bulevardin ja Itäsataman länsi-
reunan välissä, rakennukset ovat sijoittuneet avokort-
telien reunoihin kiinni. Kylpyläpuistossa rakentaminen 
on sijoittunut huvilapalstoille, joiden puutarhat tekevät 
alueesta hyvin vehreän ja väljänoloisen. Huvilat ovat 
keskenään eri kokoisia ja ne sijoittuvat tonteille eri 
kohtiin. Tämän vuoksi katutila on hyvin vaihtelevaa. 
Suunnittelualue jaksottuu itään päin mentäessä erilai-
siin alueisiin: Vartiovuoren kohdalla huvilat sijoittuvat 
Appelgrenintien kummallekin puolelle, ja rannassa on 
kallioinen julkinen alue. Casinopuiston, Puistolam-
men seudun ja Tennispuiston kohdalla Appelgrenin-
tien molemmalla puolella on viheraluetta. Viheralue 
jatkuu vielä eteläpuolella, kun Puistolammen jälkeen 
Appelgrenintietä reunustaa pohjoisreunassa jälleen 
huvilapalstat. Rannan viheralue on Plagenin itäreu-
nassa kapea, kunnes Plagenin ja Långsandan välissä 
olevalla alueella katu on molemmilta puolilta jälleen 
huvilapalstojen reunustama. Suunnittelualue on Lång-
sandan kohdalla Mannerheimintien eteläreunan huvi-
latonttien reunustama. Tonttien reunat ovat paikoin 
vaikeasti havaittavissa. 

Historiallisen keskustan kaavallinen sommitelma on 
säilynyt hyvin. Korttelit ovat rakennettuja ja makasiinit 
luovat Itäsataman pohjoisosalle selkeän reunan. Teh-
taanniemen alueiden käyttö on muuttunut, alueita on 
täytetty ja Itäsatama on laajentunut, mutta toiminnot 
ovat Tehtaanniemeä lukuun ottamatta säilyneet suh-
teellisen muuttumattomina.

Kylpyläpuisto on yksi parhaiten säilyneistä kautensa 
suurhuvila-alueista Turun Ruissalon ohella. Huviloiden, 
puutarhojen, katualueiden ja viheralueiden muodos-
tama kokonaisuus on sommitelmallisesti säilynyt melko 
yhtenäisenä.

Katualueet

Alueen katuihin kuuluvat Satamakatu, Rantakatu, 
Uimahuoneenkatu, Merikatu, Appelgrenintie, Uimarin-
tie, Myrskytie ja Neljäntuulenkuja. Alue liittyy Kulma-
katuun, Torikatuun, Bulevardiin, Puistokatuun, Kai-
vokatuun, Jeja Roosin tiehen, Puutarhurinkatuun ja 
Aurinkokujaan.

Alueen kadut ovat asfaltoidut Uimahuoneenkatua 
lukuun ottamatta. Uimahuoneenkatu odottaa varsinaista 
rakentamista, ja se on tällä hetkellä hiekkapintai-
nen. Sen linjaus muuttui Regatta SPA:n rakentamisen 
myötä ja oli myös ennen sitä hiekkatie. Katujen ajo-
radat ovat Uimahuoneenkatua, Uimarintietä ja Myrs-
kytietä lukuun ottamatta rajattu reunatuilla. Reunatuet 
ovat yleisesti ottaen liimattuja betonisia reunatukia, 
joista monet ovat huonokuntoisia. Merikadulla on ajo-
radan ja jalkakäytävän välissä leveät, luonnonkiviset 
upotetut reunakivet. Osa hotelli Regatan ympäröivästä 
reunakivestä on graniittia. Regatta SPA:n pihakadut 
on rajattu graniittisella reunakivellä. Satamakadun istu-
tusaluetta rajaa 15 cm leveä, graniittinen reunakivi.

Bulevardilla jalkakäytävät on rajattu ajoradasta leveällä 
luonnonkivisellä reunakivellä. Sen puut kasvavat ajo-
radasta korotetuilla alueilla, jotka on rajattu noppaki-
villä. Noppakivillä rajattujen korokkeiden ja reunakiven 
väliin on jätetty asfalttipintainen hulevesikouru.

Jalkakäytävät ovat lähes koko alueella asfaltoidut. Hotelli 
Regatan edustalla jalkakäytävät on pinnoitettu harmailla 
betonikivillä. Satamakadulla olevien makasiinien edessä 
jalkakäytävät on pinnoitettu puna-mustakirjavalla beto-
nikivellä ja osittain harmaalla betonikivellä. Makasiinien 
väleistä Makasiinikadulle johtavien kulkuväylien taso 
vaihtelee – Hangon museon hallussa olevalle, linnoi-

tuskauden vanhalle kirkkorakennukselle johtava väylä 
on edustavampi kuin muut kaksi makasiinien väleissä 
olevaa väylää. Vanhalle kirkolle johtavaan väylään on 
rakennettu leveät graniittiset maastoaskelmat, joiden 
sorapintaiset etenemät tosin tulisi päällystää luonnon-
kivellä tai ainakin kitkeä rikkakasvillisuudesta. Muut kaksi 
väylää vaikuttavat puolijulkisilta, joskin ainakin niistä itäi-
sempi on vastikään päällystetty harmailla betonikivillä. 

Katualueilla valaistus on ratkaistu tyypillisellä ratkai-
sulla, korkeilla valaisinpylväillä. Bulevardilla on vaijerien 
varassa oleva riippuvalaistus. Merikadun pylväsvalai-
simiin on kiinnitetty kohdevalaisimia. Valaistusvarus-
teiden ja liikennemerkkien ohella katualueiden kalus-
tus ja varustus on niukkaa. Merikadulla liikenne on 
katkaistu ja ajoesteet ratkaistu sijoittamalla kadulle 
istutusruukkuja, joissa on kausikasvillisuutta. Merika-
dun länsipäässä on Cafferien ulkotarjoilualue, joka vie 
osan katualueesta. Ulkotarjoilualue on puurakenteiden 
ja korkeammalla kadun tasoon nähden. Sen kaiteiden 
puutolppien väleissä on tummennettua lasia.

Appelgrenintien rajalla, Puistolammen alueen puolella, 
on ajoesteenä graniittisia paaseja ja niiden päällä 
järeä ketju. Nämä kivistä ja ketjuista rakennetut ajo-
esteet osoittavat autoilijoille pysäköintiin tarkoitetun 
alueen rajan. Mäntyjen väleihin on sijoitettu pysäköin-
tiä myös Appelgrenin itäisimmille osuuksille Plagenin 
tienoille. Katua on laajennettu mäntyjen alle ja ne on 
rajattu asfaltista noppakivireunuksilla. Appelgrenintiellä 
ei Casinopuiston, Tennispuiston ja Plagenin kohdalla 
ole jalkakäytävää molemmin puolin, vaan jalankulkijat 
ohjataan puolelta toiselle tai kulkemaan Tennispuistoon 
rakennetulla asfaltoidulla käytävällä. 

Kuva 166. Näkymä Appelgrenintien ja Puistokadun risteyksestä 
vuonna 1942. Kuva L. Zilliacus. SA.

Kuva 167. Vastaava näkymä kuin kuvassa 166. Talvella 
2019.

Kuva 165, viereisellä sivulla. Bulevardi tammikuussa 2019. 
Katua rajaavat 1800-luvun lopussa istutetut lehmukset. Kadun 
päätteenä on Vapaudenpatsas, joka pystytettiin vuonna 1921. 
Bulevardia valaisee vaijereissa riippuvat katuvalaisimet. Katu-
puiden väleihin on perustettu autopaikkoja.
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Kuva 168. Rantaviivan muutos, pohjakarttana ilmakuva 
1930-luvulta, HMA. Rantaviivan muutos on erityisen selkeää 
Tehtaanniemen alueella. Sen länsipuolella ollut lahti on täytetty 
1900-luvulla, kun Itäsatamaa on laajennettu kaakkoon Teh-
taanniemen puolelle. Smultrongrundetin alueella olleet aallon-
murtajat korvattiin uusilla 2010-luvulla. 

Itäsatama

Suurin osa Itäsatamassa olevista rantamuureista on 
satamatoimintojen alueella, mutta Kuningatarvuoren 
puoleiset muurit ovat katualueella. Muureista osa on 
graniittisia luonnonkivimuureja, osa valettuja betoni-
muureja ja osa puulaudoituksella verhoiltua tukimuuria. 
On todennäköistä, että graniittiset muurit on raken-
nettu jaksoittain. Niistä osa on rakennettu 1800-
luvun lopussa. Graniittiset tukimuurit ovat paikoin hyvin 
huonokuntoiset ja ne kaipaavat kunnostusta. Sataman 
vanhalla alueella on jaksoittain graniittisten tukimuurien 
väleissä betonitukimuureja. Ne painottuvat Kuningatar-
vuoren puolelle. Sataman uudemmassa eli Tehtaan-
niemelle sijoittuvassa osassa olevat laudoilla rimoitetut 
tukimuurit ovat huonokuntoisia ja pieniä sortumisia 
on jo tapahtunut, ja ne on kunnostettava noin viiden 
vuoden kuluessa130. Suunnittelualue rajautuu lännessä 
Kuningatarvuoren rantaan, jossa on säästetty pieni 
avokallioalue. Sen lounaispuolella ranta on pinnoitettu 
louhekiviverhouksella.

Suurin osa sataman rantamuurien rajaamasta kulku-
pinnasta on asfalttia. HSF:n paviljongin edessä on 
aidalla rajattu ulkotarjoilualue ja rannassa puupintai-
nen kulkuväylä. Laitureista suurin osa on puupintai-
sia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta: Kuninga-
tarvuoren rannan uloin laituri on valubetonipintainen, 
ja Tehtaanniemen uloin on osittain asfalttipintainen 
ja osittain valubetonipintainen. Osa sataman laitu-
reista on kiinteitä ja osa kelluvia ponttoonilaitureita. 
Sataman kenttämäisten asfalttialueiden lomassa on 
nurmialueita. Makasiinien edessä on saarnirivi, joka 
jatkuu kadun reunaa itään Rantakadulle. Osa saar-
niyksilöistä on huonokuntoisia, jonka lisäksi rivissä 
on monen puun aukko Satama- ja Rantakatuja 
yhdistävän kaarteen kohdalla. Saarnet kasvavat 
sataman kohdalla nurmiluiskalta, joka tasaa kadun 
ja sataman rantatasanteiden välistä tasoeroa. HSF:n 
paviljongin edessä on säilytetty avokallioalueita, joi-
den painanteissa ja kallion ja asfaltin välissä kasvaa 
rikkakasvillisuutta, mm. heinää, pietaryrttiä ja maito-
horsmaa. Sataman uudemman osan istuskelupenkin 
ja kenttämäisen alueen välissä on nurmialue, jossa 
kasvaa muutama istutettu pihlaja. 

Alueella on muutamat luonnonkiviset portaat, jotka 
ovat tarpeeseen nähden liian kapeat. Niiden vieressä 
olevat nurmialueet ovat kuluneet pahasti.

Satama-alueen kalustus ja varustus on niukkaa. 
Sataman pohjukan rantapromenadin varrella on viisi 
punamustaksi maalattua penkkiä, joiden asfaltoidut 
penkkitaskut on rajattu nurmesta noppakivillä. Pen-
kit on kiinnitetty asfalttiin vaijerilla. Satamakadulla 
on ajorataa ja betonikivettyä jalankulkuväylää jakavat 
matalat aidat ja istutusruukut, jotka ovat valko-mus-
ta-punaiseksi maalattua puuta. Samassa rivissä on 

mustaksi maalatut korkeat kaksipolttimoiset katuvalai-
simet. Satamakadun ajorata on makasiinien edustalla 
suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä, mutta kielto ei 
koske linja-autoja tai takseja.

Sataman uudemmassa, noin vuonna 1980 rakenne-
tussa osuudessa on rantamuurin viereen rakennettu 
promenadimainen, valubetonilla pinnoitettu nykyisin 
melko kulunut kulkureitti. Sitä rajaa puinen kaide, 
jossa on istuskelutaso. Alueella on muutama ros-
ka-astia ja korkeita valaisinpylväitä. Valaisinpylväsrivi 
jatkuu laiturin puolelle kaksipolttimoisilla valaisinpyl-
väillä.

Satama-altaiden vedensyvyys vaihtelee venepaikko-
jen mukaan. Matalavesipaikoissa vedensyvyys voi 
olla hyvinkin alhainen matalan veden aikaan. Osa 
asukkaista onkin toivonut satama-altaan ruoppaa-
mista. 

Kuva 169. Itäsataman alueella on kolme veneenlaskupaikkaa 
ja ne sijaitsevat vierekkäin HSF:n paviljongin eteläpuolella. 
Lokakuu 2018.

Kuva 170, alla. Itäsataman läpi kulkeva Satamakatu suunni-
tellaan suljettavan ajoneuvoliikenteeltä. Satamakadun varressa 
olevien saarnien ikärakenne on vaihteleva. Täyttömaalle istutet-
tujen saarnien kasvualusta on tuskin kovinkaan laadukas. Sata-

makadun ajorata on jaettu jalankulkijoille tarkoitetusta osuudesta 
maalatulla aidalla, jossa on istutuslaatikoita. Ajorata on asfalttia 
ja kävelytie punamustakirjavaa betonikiveä. Lokakuu 2018.
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Viheralueet

Alueen viheralueita leimaa itäosassa komea, iäkäs 
männikkö, joka usein jatkuu huvilatonttien puolelle. 
Länsiosassa mäntyjä ei ole samoissa määrin säi-
lynyt rakentamistavan eron vuoksi. Historiallisessa 
keskustassa korttelit on rakennettu tiiviimmin eikä 
maastonmuotojen mukaan ja luonnonpuustoa jättäen. 
Poikkeuksena on Kirkkopuiston eteläpuolella, Vartio-
vuoren rinteiden edustalle rakennettu leikkipuisto, jonka 
alueella on runsaasti suuria mäntyjä.

Männikköjen lisäksi toinen merkittävä ominaispiirre 
alueen viheralueilla on niiden jakautuminen jaksoihin: 
kallioisiin mäkiin paikoin rehevine painanteineen, sekä 
karumpiin, laakeisiin, hiekkaisiin rinteisiin ja tasankoi-
hin. Alueen maisemarakenne on vaikuttanut alueiden 
käyttöön ja toimintojen sijoittamiseen huomattavasti.

Rantapuisto

Rantapuisto on Rantakadun eteläpuolelle sijoittuva, 
kadun ja Tehtaanniemen välissä olleeseen lahden-
pohjukan päälle rakennettu puistoalue. Sen pohjois-
reuna on rakennetumpi, ja luonnonmäntyjen ja -ter-
valeppien sekä myöhemmin kylväytyneen puuston 
lisäksi alueella on istutettua puustoa. Rantakatua rajaa 
katualueella olevat saarnet ja pensasnauhoja, joissa 
kasvaa kurttulehtiruusua. Puiston itäosassa kasvaa 
alppiruusuryhmiä, syreenejä sekä vastikään istutettuja 
sekalajisia pensasryhmiä. Puiston länsiosa on muuta 
puistoa avoimempi. Nurmikentällä järjestetään kesäi-
sin perinteinen iltatori. Nurmiaukean keskivaiheilla on 
kumpu, jossa on pumppaamo. Nurmikentän länsipuo-
lella on pysäköintialue, ja sen reunan kulmauksissa 
on pensasalueet. Rantapuiston eteläosa on varjoinen, 
sillä alueella kasvaa runsaasti ilmeisesti kylväytynyttä 

vaahteraa. Vaahterikon maanpohjan nurmi on kulunut 
alueelle syntyneistä poluista. Puiden lomaan on perus-
tettu väliaikaisen oloinen leikkipaikka. Sen länsipuolella 
on kulunut katsomorakenne. Rantapuiston eteläosaa 
rajaa jyrkkä luiska, jonka ylätasanteesta on vastikään 
poistettu asfalttipinnoite. Nyt alueella on sorapintainen 
kenttä. Se, osa Rantapuiston länsiosassa olevasta 
nurmikentästä sekä Rantapuiston eteläpuolella ole-
vat puistomaiset, lukuisten reittien halkomat alueet 
on kaavoitettu pysäköintialueiksi. Etenkin Rantapuiston 
eteläosat luovat epämääräisen tunnelman.

Tehtaanniemen ranta-alueet

Suunnittelualueen ranta-alue muodostaa Itäsataman 
jälkeen itään päin mentäessä nauhamaisen vihera-
lueiden sarjan. Niistä ensimmäinen lännestä katsot-
tuna on Tehtaanniemen ranta-alue, jonka ranta on 
osin luonnontilainen, ja alueella on säästetty paljon 
avokallioita. Rannassa kulkee polku, mutta varsinaista 
reittiä niemen ympäri ei ole. Uuden kiinteistön raken-
tamisen myötä tehtyjen täyttöjen vuoksi alue on vielä 
keskeneräisen oloinen, sillä täytöt ovat kasvittuneet 
huonosti. Tehtaanniemen itäreunan hiekkarannat ovat 
ajan myötä täyttyneet ja osa hiekka-alueesta on kas-
vittunut. Osa on niittyä ja osaan on levinnyt kurttuleh-
tiruusua. Alueella kasvaa myös muita ruusuja. Alueen 
puusto on luonnonpuustoa, lähinnä tervaleppää, män-
tyä, koivua ja pihlajaa. 

Regattaranta ja Vartiovuoren rantakalliot

Regattarantaa rajaa kadusta luonnonkivimuuri, joka on 
paikoin huonokuntoinen. Sen kylkeen on kylväyty-

nyt puustoa ja pensaita. Merikadun länsipään tienoilla 
kasvaa muutama tervaleppä. Muurin kohdalla kasvaa 
yksi tsaarinpoppeli, muutama jalava ja runkopensaita, 
kuten ruusuja ja hernepensaita. Muurin länsipuolella 
on yhdet kapeat portaat ja Vapaudenpatsaan koh-
dalla on toiset kapeat rannalle vievät portaat. Patsaan 
ympärillä oleva alue on päällystetty punaisilla pes-
tyillä betonilaatoilla. Alueella on valkoiseksi maalat-
tuja puisia penkkejä, jotka ovat rekonstruoitu paikalla 
olleista puisista penkeistä. Patsaan kummankin puolin 
on nurmialueet ja itäpuolella Vapaudenpatsaasta ker-
tova teräksinen mustaksi maalattu infotaulu. Alueen 
itäosassa, kallion kyljen nurmirinteessä, on komea 
kaksihaarainen mänty.

Regattarantaa rajaa idässä Vartiovuoren jatkeena 
olevat rantakalliot, jotka muodostavat suositun oles-
kelualueen. Kallioilla kasvaa jonkin verran luonnon-
puustoa, levinneitä kurttulehtiruusuja ja ruohovartista 
kasvillisuutta. Kallioiden väleissä on keidasmaisia kivi- 
ja hiekkarantoja. Alue on vaikeasti kuljettavaa myös 
nuorelle ja hyväkuntoiselle. Esimerkiksi Myrskytien 
päädyn tienoilla on hiekkaranta, joka rajautuu län-
nessä niin jyrkkään kallioon, että sitä pitkin nousemi-
nen on vaikeaa. Lähempänä tontteja kasvaa kallioiden 
väleissä mäntyjä ja varvikkoa.

Myrskytie ja Uimarintie kulkevat tonttien väleissä ja ne 
tuntuvat kapeilla tonttien välisillä alueilla yksityisteiltä. 
Teiden väleissä on Appelgrenintien laidalla viheralue, 
jossa on Uimarintien puolella vesakoitunutta avokal-
lioaluetta ja Myrskytien puolella nurmialuetta, jossa 
kasvaa mäntyjä. Vaikka tontin rajalla on pensasai-
danne, puistoalue vaikuttaa enemmänkin suojavihera-
lueelta tai tontin jatkeelta.

Kuva 171, viereisellä sivulla yllä. Märaskär sijaitsee Tehtaan-
niemen eteläpuolella. Kesäkuu 2018. 

Kuva 172. Meren Tehtaanniemelle huuhtomalle hiekalle on 
kasvanut luontainen niitty. Kesäkuu 2018.

Kuva 173. Jo 1900-luvulla alueella oli komea rantaniitty. 
Sen takana oli luodolle johtava tombolo, joka myöhemmin on 
täyttynyt meren tuomalla hiekalla, vrt. edellinen kuva. HMA.
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Kuva 174. Panoraama Tehtaanniemen rannasta pohjoiseen. 
Tehtaanniemelle valmistui vuonna 2015 asuinrakennus- ja 
kylpyläkokonaisuus. Alueella kasvaa kylväytynyttä puustoa. 
Lokakuu 2018.

Kuva 175. Panoraama Itäsatamasta lokakuussa 2018. 
Vasemmassa laidassa Graniittilinnaksi kutsuttu, Ab Granit Oy:n 
entinen kivihiomorakennus, keskellä makasiineja, niiden oikealla 
puolella kantakaupungin asuinrakennuksia, HSF:n paviljonki ja 
sen takana Rantapuiston puustoa.
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Kuva 176. Rantaviivan muutos Casinopuiston eteläpuolella 
olevan Pienen Kolalahden alueella, pohjakarttana ilmakuva 
1930-luvulta, HMA. Meri on huuhtonut hiekkaa lahdenpou-
kamiin ja rantaviiva on siirtynyt yhä kauemmaksi Casinon 
edustalta.

Kuva 177. Pieni Kolalahti ulottui 1890-luvulla vielä kylpylän 
ja seurahuoneen edustalle. Lahden länsireunaan oli pengerretty 
käytävä. Kuva Svante Lagergrén, 1890-luvun alku. MVKA.

Kuva 178. Nykyään Casinon edustalla on laaja hiekka-alue. 
Kylpylärakennuksen paikalle on kasvanut koivuja ja muuta 
puustoa.

Kuva 179, äärivasemmalla. Vuonna 1986 silloisen Teknillisen 
korkeakoulun arkkitehtuurin historian kurssi järjesti mittausleirin 
Hangossa. Yksi mitatuista kohteista oli Hangon kylpylän lipun-
myyntikioski, nykyinen Café Park. Tässä asemapiirros. Työn 
laatijat Pirkko Kukkurainen ja Tommi Lindh. AOOM.

Kuva 180, vasemmalla. Entinen lipunmyyntikioski, nykyinen 
Café Park Puistolammen ja Appelgrenintien välissä. Inven-
tointityön laatijat Pirkko Kukkurainen ja Tommi Lindh. AOOM.

Casinopuisto ja Pieni Kolalahti

Rannan viheraluevyöhyke on Casinopuiston, Tennis-
puiston ja Puistovuorien kohdalla leveä, jonka lisäksi 
se jatkuu Appelgrenintien toiselle puolelle Puistolam-
men seudulle. Casinopuisto on edustuspuisto, jossa 
on kivituhkakäytäviä, kantattuja nurmialueita, kausi-is-
tutuksia ja luonnonpuustoa. Puusto on pääosassa 
mäntyä, mutta alueella kasvaa myös koivuja ja muu-
tama tervaleppä, pihlaja ja hopeasalava.

Casinon ympäristön puistokäytävät ovat leveät. Casinon 
seinustan länsipuolinen käytävä on leveimmillään 12,5 
m. Itäpuolella leveitä käytäviä on runsaasti ja niiden 
ympäristöt ovat kuluneet. Leveät käytävät ja kuluneet 
nurmialueet muodostavat kenttämäisen ympäristön, 
jossa on paljon luvatonta pysäköintiä. Casinon itä-
seinustalla hoitotaso on matalampi kuin sen etelä- ja 
länsipuolilla. Seinän vierustalla kasvaa kesäisin kor-
keatakin heinää ja alueelle on kylväytynyt vesakkoa.

Casinopuistossa on valkoiseksi maalattuja teräksisiä 
puuistuimilla varustettuja penkkejä ja vihreäksi maalat-
tuja roska-astioita. Casinon eteläpuolella on vesiallas 
ja suihkulähde. Puistoa rantahiekasta rajaa rivi maa-
kiviä, joiden ympäristö on kasvittunut.

Entisen kylpylän alueella on nuorempaa puustoa, josta 
ainakin osa arvion mukaan on itsestään kylväytynyttä. 
Alueella on myös istutettua, monipuolista ja 1900-
luvun puolivälin tienoille tyypillistä pensaslajistoa. Kal-
lion reunamassa on tiilirakennus, joka on peräisin 
kylpyläajalta. Se on yksi harvasta säilyneestä alueella 
olleista lukuisista talousrakennuksista. Se on pahasti 
rapistunut ja on tällä hetkellä tyhjillään. 

Pienen Kolalahden rantahiekka-alue on käytävän reunan 
maakivistä rantaviivaan pituudeltaan 70 metriä. Hiek-
ka-alueella on Casinopuiston keskiakselin kanssa lin-
jassa kesäisin juhannussalko. Rannalla kesäisin muutama 
uimakoppi. Rannassa on kylpylän vanhan laiturin rippeet 
ja vanha mareografin talo. Hiekasta nousee muutama 
pieni avokallioalue. Yhdellä niistä on vanha tykki ja sen 
vastapäätä Puistovuorten puolella Nordenskiöldin malja, 

ks. kappale ”muinaismuistot, muistomerkit ja veistokset” 
sivulla 109.

Casinopuistossa opastus on niukkaa. Alueella on yksi 
kyltti, joka osoittaa rakkauden polun ja hiidenkirnun 
suuntaan.

Puistovuoret

Puistovuoret ovat laaja, kallioinen alue Casinopuiston ja 
Plagenin uimarannan välissä. Puistovuorten aluetta rajaa 
pohjoisessa Tennispuisto, ks. alla. Puistovuorten ilme 
on luonnontilainen. Sen kallionotkelmissa kasvaa met-
sikköjä ja pienissäkin kallioraoissa kitukasvuisia mäntyjä. 

Alueella on polkuverkosto, jonka vanhimmat linjaukset 
on perustettu kylpylän perustamisen aikaan. Verkosto 
on täydentynyt ajan myötä kattavaksi ja paikoin sok-
keloisen ja sekavan oloiseksi. Alueella on kivisiä por-
taita ja tukimuureja ja uudempia puisia kulkutasoja ja 
siltoja. Kivirakenteiden ajoituksesta ei ole varmuutta, 
mutta todennäköistä on, että ne rakennettiin kylpylä-
toiminnan kultakaudella, joko 1800-luvun puolella tai 
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Puura-
kenteista suuri osa on vastikään rakennettu puistoon. 
Yksi alueen nähtävyyksistä on jättihiidenkirnu kallioiden 
lounaisrannassa, jonka yhteydessä olevat kävelytaso- 
ja kaiderakenteet uusittiin vuonna 2018. Nähtävyy-
tenä on myös alueelle rakennetut varustusrakenteet 
toisen maailmansodan ajalta. Kallioilla on niistä ker-
tova mustaksi maalattu teräksinen infotaulu.

Pienten polkujen lisäksi Casinopuistosta johtaa ”Värl-
dens ändeksi” kutsuttuun paikkaan leveämpi ajotiemäi-
nen käytäväyhteys. Rantaan lähestyessä alueella on 
lähekkäin kaksi paikoin risteävää tietä, jonka varrella 
on pari penkkiä. Reittien päätteessä oleva ”Världens 
ände” on Puistovuorten kaakkoisosassa oleva kallioi-
den väleihin jäävä kiviranta, josta näkymät avautuvat 
avomerelle. Alueella kasvaa joitakin koristepensaita, 
esimerkiksi yksi kultasade.

Kuva 181. Kulutus on kovaa Puistovuorilla sijaitsevalla 
Rakkauden polulla. Polku on kulunut leveäksi ja sen 
reunoille on kylväytynyt puustoa. Kesäkuu 2018.

Kuva 182. Rakkauden polku Puistovuorten kallioilla. 
Tässä polun erottaa, sillä avokalliolla on polun ulkopuolella 
ohut humuskerros ja pohjakasvillisuutta. Kesäkuu 2018.

Kuva 184. Puistovuorten länsi- ja eteläosassa joitakin 
polkuja on tuettu kivipengerryksin. Tässä Puistovuorten 
länsiosassa Rakkauden polun varrella. Kulkua on hel-
potettu rakentamalla puisia luiskia kaiteineen. Kesäkuu 
2018.

Kuva 183. Puistovuorten reiteillä on säilynyt joitakin eri-
tyisen näyttäviä rakenteita, tässä Världens änden lähei-
syydessä olevat, kallioiden väliseen notkoon sovitetut 
graniittiportaat. Kesäkuu 2018.



Kuva 186. Panoraama Puistovuorilta kesäkuussa 2018. 
Vasemmassa laidassa laakea kalliotasanne, jota kut-
sutaan tanssikallioksi tai nimellä Emigrantberget, Siir-
tolaiskallio. Vuoden 2018 kesä oli kuiva ja kallioille 
kylväytyneestä vesakosta osa kärsi, kuten tässä kuvassa 
näkyvä pihlaja.

Kuva 185. Puistovuorten itäkallioilta avautuu komeat 
näkymät kaupungin keskustaan ja ulkomerelle. Panoraama 
on valokuvattu tammikuussa 2019.
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Kuva 187. Rantaviivan muutos 1930-luvulta nykypäivään, 
pohjakarttana ilmakuva 1930-luvulta, HMA. Tomboloiden 
ympäristöt ovat vuosikymmenten kuluessa täyttyneet.

Kuva 188, ylimpänä. Ajoittamaton kuva Långsandan käytävän 
varrelta. Valokuva ajoittuu arviolta 1900-luvun alkuvuosiin. 
Se on kuitenkin otettu aikaisintaan vuonna 1904, jolloin Pro 
Hanko -yhdistys perusti talkoovoimin Långsandan rannassa 
kulkevan käytävän Pienelle Mäntysaarelle saakka. HMA.

Kuva 189. Långsandan käytävä vuonna 2018. Rantaviiva on 
siirtynyt jonkin verran etelään, mutta muuten näkymä ei ole 
juurikaan muuttunut.

Kuva 190. Tennispuistossa olevia noppakivin rakennettuja por-
taita. Männyt on rajattu pysäköintialueesta noppakivikauluksella. 
Pysäköintialue on asfalttipintainen. Lokakuu 2018.

Kuva 191. Plagenin lounaislaitaan on viimeistään 1930-luvulla 
rakennettu kylmäladotuista kivistä rakennettu tukimuuri. Sen 
laitaan on päässyt kylväytymään puustoa. Muuri on hyvin huo-
nokuntoinen ja paikoin romahtanut. Lokakuu 2018.

Kuva 192. Plagenin ja Långsandan uimarantojen välissä ole-
vat rantakalliot ovat nykyään Hangon kaupungin omistuksessa. 
Tontin rajaan on rakennettu näyttävä kivimuuri ja sen päälle 
asennettu kauniisti harmaantunut rima-aita. Muurin edustalle on 
muodostunut polku. Lokakuu 2018.

Tennispuisto

Tennispuisto on Plagenin uimarannan, Puistovuorten, 
Casinopuiston ja Appelgrenintien väliin jäävä puisto-
metsäalue. Sen ilmettä leimaa tenniskenttien lisäksi 
puistoon istutetut erikoispuut. Puistometsässä on mm. 
lehtikuusia ja pihtoja. Appelgrenintien, Tenniskenttien 
ja Plagenin alueen väliin jäävässä puistometsässä on 
harvinaisen laaja ja hieno sinivuokkoesiintymä.

Tennisaluetta laajennettiin vuonna 2018 usealla 
udella kentällä. Uudet kentät ja niiden reuna-alueet 
on toteutettu siististi, mutta palvelurakennuksen ympä-
ristö on epämääräinen ja vanhojen tenniskenttien aidat 
huonokuntoisia. Tenniskenttien itäpuolella on laaja 
puuaidalla rajattu puistometsäalue.

Tennispuiston alueella on runsaasti polkuja, mikä 
kertoo osittain alueen reitistön puutteellisuudesta, 
epämääräisyydestä ja ehkä myös luonteesta. Yksi 
polku on syntynyt tennisalueen eteläpuolelle ja avan-
nut suoran polkulinjan Casinosta Plagenille, yksi on 
muodostunut kulkemaan Casinopuistosta tennisalueen 
länsipuolelta Appelgrenintielle ja kolmas tennisalueen 
pohjoispuolella olevan puistometsikön läpi.

Plagen

Puistovuorten, Tennispuiston ja Appelgrenintien väliin 
jää uimaranta nimeltä Plagen. Uimarantaa rajaa lou-
naassa rantaa tukeva luonnonkivinen muuri, poh-
joisessa männiköt ja koillisessa Appelgrenintie. Sen 
itäpuolelle jää huvilatontti ja sen eteläpuolella olevat 
rantakalliot hiekkarantajaksoineen.

Plagenin keskitienoilla on kahvilarakennus, Café Pla-
gen, jonka ympäristössä on mäntyjen väleihin sijoitettu 
mm. minigolfrata. Café Plagenin suhteellisen pieniko-
koiseen puiseen rakennukseen on rakennettu laajen-
nuksia ja ympäristöön pieniä apurakennuksia ja muita 
rakenteita, kuten varastona toimiva kontti. Rakennuk-
sen kaakkoisseinustalla on korotettu, puurakenteinen 
terassialue, jota laajennettiin vuonna 2018. Plagenin 
hiekkarantaa pitkin kulkevan reitin rannan puolelle on 
aidattu ulkotarjoilualue.

Rannalla on rantalentopallokenttiä ja muutama leikki-
väline. Meressä on vesikaruselli ja kauempana uima-
reiden suosima betoniponttooni. Uimarannan koillis-
päähän tuodaan kesäisin käymälä (ns. bajamaja), 
joka viedään pois talvikaudeksi.  

Plagenin ja Långsandan välissä olevat rantakalliot
Plagenin ja Långsandan välissä on Appelgrenintien 
varressa huvilatontti, jonka eteläreuna rajautuu rantaan 
jäävään viheralueeseen. Sen kalliot ovat huomattavasti 
Vartiovuoren eteläosan ja Puistovuorten eteläosan kal-
lioita loivemmat ja helpompikulkuiset. Laakeiden kal-
lioiden väleissä on pieniä hiekkarantoja. Långsan-
dan puoleiseen reunaan kallion päälle on rakennettu 
puutasanne, joka helpottaa alueella kulkemista. Ton-
tin eteläreunaan itäosaan on rakennettu tonttia ylei-
sestä alueesta rajaava luonnonkivimuuri, jonka päällä 
oleva puinen säleaita jatkuu Långsandan puoleiseen 
rajaan. Lännemmässä, päärakennuksen kohdalla, tontti 
on rajattu viheralueesta tummanharmaaksi maalatulla 
teräsaidalla.

Långsanda

Långsanda on Mäntysaarien, Mannerheimintien ja sen 
varrella olevien huviloiden sekä Appelgrenintien ja 
sen varrella olevan huvilatontin väliin jäävä, Kolalah-
den rantaan sijoittuva pitkä ranta-alue. Se on itä-
osastaan luonnonsuojelualuetta. Alueen puustona on 
lähinnä mäntyä, mutta sen länsipäässä kasvaa män-
tyjen lisäksi koivuja, pihlajia, tervaleppiä ja vaahte-
roita. Alueella kasvaa merkittävää paahdeympäristön 
kenttäkasvillisuutta ja alueella viihtyy myös uhanalaisia 
hyönteisiä. Herkkää lajistoa uhkaa alueelle leviävä 
kurttulehtiruusu ja hallitsematon kulutus.

Appelgrenintieltä Pienelle Mäntysaarelle kulkee reitti, 
joka yhdistyy Mannerheimintiehen huvilatonttien välei-
hin jäävillä, vaikeasti havaittavilla poluilla. Reitin var-
rella on useampi penkki ja roska-astia.

Lähemmäksi rantaa on muotoutunut polku. Långsan-
dan länsiosassa on uimaranta ja muutama uimakoppi. 
Kuten Plagenille, myös tälle uimarannalle tuodaan 
kesäksi puun rungon ympäri ketjuilla kiinnitetty käy-
mälä (bajamaja).

Mäntysaarten ympäristö ja Pieni Mäntysaari

Långsandan itäosa liittyy Neljäntuulenkujaan ja Män-
tysaariin. Neljäntuulenkujasta erkaantuu tienhaara 
Suurta Mäntysaarta kohti. Sen eteläpuolella on osittain 
asfaltti- ja osittain sorapintainen pysäköintikenttä ja 
Pienen Mäntysaaren kyljessä, idänpuoleisella rannalla, 
on hiekkarannalla pienvenepaikkoja. Pieneen Mäntys-
aareen johtaa kaksi reittiä. Toinen on asiakkaille, ja 
kulkee saaren länsilaitaa ja toinen on polkumaisempi 
huoltoyhteys ravintolalle. Polun suulla on ravintolan 
jäteastioita. Saaren keskialueella on ravintolarakennus 
terasseineen. Rakennuksen pohjoispuolella on puutar-
hakasvillisuutta, mm. syreenejä. Muuten saari on kal-
lioinen ja suhteellisen paljas kasvillisuudesta. Saaressa 
kasvaa hienoja mäntyjä ja muutama koivu, sekä kyl-
väytyneitä haapoja ja pihlajia. Saaren eteläreunassa, 
kallioiden välissä, on pieni hiekkaranta. 

Kuva 193. Casinopuiston Tennispuiston puoleisen laidan poh-
jakasvillisuus on niittyä ja alue on osittain päässyt kasvamaan 
umpeen. Alueen käytäväverkosto on puutteellinen ja niitty- ja 
luonnonnurmialueille on muodostunut polkuja. Kesäkuu 2018.

Kuva 194. Casinopuiston ja Tennispuiston välissä kulkee suh-
teellisen leveä käytävä, joka tuntuu huoltotieltä. Käytävä kul-
kee Puistovuorten pohjoislaitaa Plagenille ja Världens ändelle. 
Kesäkuu 2018.
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Kuva 195. Bulevardin päässä oleva Vapaudenpatsaaksi kut-
suttu saksalaisten sotilasjoukkojen maihinnousun muistoksi 
vuonna 1921 pystytetty obeliski maaliskuussa 1940, juuri 
ennen Hangon luovuttamista Neuvostoliitolle. SA.

Kuva 196. Näkymä ei juurikaan ole muuttunut. Tosin Vapau-
denpatsasta on viereisen kuvan valokuvaushetken jälkeen muu-
tettu, sen sotilasrelieffi on mm. poistettu. Tammikuussa 2019 
leijonilla oli havukranssit kaulassaan.

Kuva 197. Puistovuorilla oleva jättihiidenkirnu on näyttävä 
luonnonmuistomerkki ja suosittu nähtävyys. Kesäkuussa 2018 
sen tukirakenteet olivat hyvin huonokuntoiset.

Kuva 198. Merikadun varrella on siirtolaisuuden kunniaksi 
pystytetty graniitista ja pronssista veistetty muistomerkki, mutta 
se erottuu kaupunkikuvassa huonosti, sillä Merikadun laidan 
tukimuurin kylkeen on kylväytynyt puustoa ja pensaita. Kesä-
kuu 2018.

Muinaismuistot, muistomerkit ja 
veistokset

Nordenskiöldin maljapöytä kuuluu Hangon vanhimpiin 
muistomerkkeihin. Se pystytettiin Kuningatarvuorelle 
Nils Adolf Erik Nordenskiöldin (1832-1901) kun-
niaksi hänen käyntinsä yhteydessä vuodenvaihteessa 
1880-1881. Muistomerkki koostuu graniittisesta pöy-
dästä kaiverruksineen sekä viidestä istuimesta. Se 
siirrettiin vuonna 1908 hankalan saavutettavuutensa 
vuoksi Puistovuorille kylpylän läheisyyteen. Kunin-
gatarvuorella aiemmin ollut kanuuna siirrettiin myös 
muistomaljan läheisyyteen Puistovuorille.131

Englannin linjan sektorimajakka on mökkimäinen ja 
on tehty valkoiseksi maalatusta, paksusta niitatusta 
pellistä. Se sijaitsi todennäköisesti vuodesta 1888 
Tulliniemellä, jossa se toimi Englannin laivaston met-
sään hakkaaman avoimen linjan majakkana. Linja on 
peräisin Krimin sodan (1853-1856) ajalta, kun 
kaikki silloiset navigointia helpottavat merimerkit, kuten 
majakat ja linjataulut, piti hävittää, jotta viholliset eivät 
voisi hyötyä niistä. Kun majakka poistettiin käytöstä 
1980-luvulla, Veikko Suominen osti sen ja lah-
joitti sen HSF:lle (Hangö segelförening). Se sijait-

see nykyään Itäsataman alueella ja sitä on vuodesta 
1989 lähtien käytetty purjehtijoiden välinevarastona.132

Hangon kautta kulki monesta Suomen kunnasta suuri 
määrä siirtolaisia Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Aust-
raliaan vuosien 1880 ja 1930 välillä. Siirtolaisuu-
den kunniaksi Mauno Oittisen veistämä monumentti 
pystytettiin Regatanrantaan vuonna 1967. Se koos-
tuu korkeasta graniittijalustasta ja sen päälle kiinnite-
tyistä, lentoon lähtevistä kolmesta pronssijoutsenesta. 
Jalustan kyljessä lukee muistoteksti ”Suomen suuren 
siirtolaisuuden 1880-1930 muistoksi. Pystyttivät v. 
1967 Suomi-Seura ja muistomerkissä mainitut kun-
nat.” sekä niiden 93 kunnan nimet, jotka osallistuivat 
muistomerkin pystyttämisen kustannuksiin.133

Finn-Balticin muistolaatta on kiinnitetty Bulevardin 
päähän, Regatanrannan itäpäädyn kallioihin. Se kiin-
nitettiin maaliskuussa 1991 joulukuussa 1990 tapah-
tuneen malmia kuljettaneen puskuproomu Finn-Balticin 
haaksirikon vuoksi, jossa menehtyi kahdeksan hen-
kilöä.134

Suomen sisällissodassa valkoisille joukoille tukensa 
osoittaneiden saksalaisten sotilaiden kunniaksi pysty-
tettiin toukokuussa 1921 muistomerkki. Bertel Nils-
sonin veistämä Vapaudenpatsas sijaitsee edelleen 
tänään Regatanrannassa, Bulevardin akselin päät-
teenä, vaikka sen historia on ollut monivaiheinen. 
Se oli purettu ja sen osia löydettiin vaurioituneena 
viereiseltä tontilta Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen 
vuonna 1941. Siihen lisättiin vuonna 1943 uudel-
leenpystyttämisen yhteydessä provosoiva teksti, jonka 
vuoksi valtion viranomaiset kehottivat Hangon kaupun-
kia poistamaan muistomerkin vuonna 1946. Sen osat 
säästettiin kuitenkin ja säilytettiin varastossa, kunnes 
niitä hyödynnettiin vuonna 1960, kun muistomerkistä 
poistettiin provosoivat tekstit ja kuva-aiheet ja se pys-
tytettiin uudelleen.135 Siihen lisättiin niiden sijaan teksti 
”För vår frihet – Vapautemme puolesta”136.

Kuva 199. Pienen Kolalahden kummankin puolin on kallioille 
pystytetty vanha tykki. Kuva on otettu viimeistään vuonna 
1936. Taustalla näkyy mareografin edustalla olevia veneitä ja 
mareografin laituri, jota kylpylävieraat saivat käyttää. MVKA.

Kuva 200. Kuvassa 199 olleen männyn viereen on vuoteen 
2018 mennessä kylväytynyt pihlaja. Tykin takana olevaan 
rantaan on huuhtoutunut hiekkaa ja rannassa on jäljellä laiturin 
rippeitä.



Kuva 201. Långsandan dyyniniittyjä ja männikön reunassa 
kulkeva käytävä. Kuvan vasemmassa alalaidassa on rannalle 
levinneitä kurtturuusuja. Rannan takana näkyy Pienen ja Suu-
ren Mäntysaaren puustoa ja Suurelle Mäntysaarelle rakennettu 
uudisrakennus. Lokakuu 2018.

ALUEEN
ARVOT
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Kuva 202. Rehevä huvilapuutarha Kylpyläpuis-
tossa kesäkuussa 2012.

ARVOT

Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston ran-
ta-alueet ovat lähes kokonaan valtakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), alue on 
kauttaaltaan osa Uudenmaan maakunnassa maakun-
nallisesti arvokasta rakennettua ympäristöä ja suurin 
osa alueesta kuuluu Hangon kansalliseen kaupunki-
puistoon.

Arvotus perustuu historiakatsaukseen ja maastoha-
vaintoihin. Arvotuksessa on käsitelty koko suunnitte-
lualueen lisäksi suunnittelualueen liittymistä ympäris-
töön ja alueen kokonaissommitelmaan liittyviä alueita 
niiltä osin, kuin se kunkin arvotuksen osa-alueen 
osalta on nähty olennaiseksi. 

Historialliset arvot
• Alueella ja sen läheisyydessä on valtakunnallisesti 

arvokkaita muinaismuistoja. Alueella on lisäksi 
lukuisia muistomerkkejä, jotka ovat Hangon his-
torian kannalta merkittäviä. Näistä mainittakoon 
esimerkiksi Itälahden rannassa oleva Vapauden-
patsas sekä Puistovuorille Kuningatarvuorelta siir-
retty Nordenskiöldin maljapöytä istuinpaaseineen. 
Puistovuorten alueella on useita puolustusvarus-
tusrakenteita, jotka ovat peräisin toisen maail-
mansodan ajalta. Puistovuorien länsireunalla on 
myös säilynyt merkittävä luonnonmuistomerkki, 
jättihiidenkirnu.

• Kaupunkilaisille rakennetussa pienveneille tarkoi-

tetussa Itäsatamassa on edelleen jäljellä vanhoja 
rakenteita, kuten kaksi sen vanhimmista lastaus-
laitureista ja vanhoja graniittimuureja. Itäsataman 
kyljessä on säilynyt osa pohjoislaidalla olleista 
makasiinirakennuksista.

• Itäsataman satama-altaan länsirannassa toiminut 
Ab Granitin säilynyt kivirakenteinen kiinteistö liittyy 
Hangon vanhimpaan ja valtakunnallisesti huomat-
tavaan teollisuuteen137. Se on tarkastelualueen 
ainoa säilynyt teollisuusrakennus.

• Hangon Itäinen Kylpyläpuisto huvila-alueineen 
on Ruissalon huvila-alueiden ohella Suomen 
edustavimpia 1800-luvun loppupuolen suurhu-
vila-alueita. Alueeseen kuuluu olennaisesti Han-
gon kylpylän jäänteet ja 1800-luvulla rakennettu 
Casino (entinen Seurahuone). Aluekokonaisuus 
kertoo 1800- ja 1900-lukujen kylpyläkulttuurista 
ja siihen liittyvästä rakentamisen perinteestä.

• Tarkastelualueen läpi kulkee Appelgrenintie, joka 
jo ennen Hangon kaupungin perustamista toimi 
maantienä Täktomin ja Tvärminnen kautta Tam-
misaareen. Se kuuluu Hangon vanhimpiin tielinja-
uksiin Hankoniemen pohjoisreunaa pitkin kulkevan 
tien ohella138.

• Pienellä Mäntysaarella on vuonna 1904 toimintansa 
aloittanut, vaiheittain rakentunut kesäkahvila, Nel-
jän Tuulen tupa. Sen nykyasu ja nimi on peräisin 
1920-luvulta, jolloin se oli vapaaherra marsalkka 
C. G. Mannerheimin omistuksessa ja ylläpitämä139.

Kaupunkirakennustaiteelliset, arkkitehtoniset ja mai-
sema-arkkitehtoniset arvot
• Hangon ensimmäisissä asemakaavoissa ollut 

perussommitelma toteutui suurilta osin ja on säi-
lynyt suhteellisen hyvin. Kadut ja asutus sijoittuvat 
edelleen 1800-luvun loppupuolella harvinaisen 
ruutukaavasta poikkeavan kaavan mukaan kal-
lioisten mäkien väleihin, joskin alueelle on tehty 
jonkin verran täydennysrakentamista.

• Yksi kaava-asetelman merkittävistä toteutuneista 
ja harvinaisen hyvin säilyneistä sommitelmista on 
puistokatu Bulevardi, joka on peräisin Hangon 
ensimmäisestä asemakaavasta. Sen laatijana oli 
August Boman. Toinen on Hangon kirkon, Kirk-
kopuiston, Raatihuoneentorin ja Torikadun muo-
dostama akselisommitelma, jonka päätteenä oli 
ennen Rantatori ja Meri, nykyään Rantapuisto. 
Tämän akselin esiaste esitettiin Bomanin asema-
kaavassa vuonna 1874 mutta nykyisenkaltainen 
sommitelma on peräisin vuoden 1878 asema-
kaavasta.

• Alueella ja sen ympäristössä oleva rakennuspe-
rintö muodostaa monikerroksellisen rakennuskoko-
naisuuden, jonka arvokkaaseen rakennuskantaan 
kuuluvat mm. Hangon historiallisen keskustan 
1800-luvulta peräisin olevaa rakennuskantaa 
sekä Hangon kylpylätoimintaan liittyneet suurhu-
vila-alueet. 

• Historiallisen keskustan merkittäviin rakennuksiin 

5 Alueen arvot
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Kuva 203. Kooste alueen tärkeimmistä arvoista. Pohjakarttana 
ilmakuva vuodelta 2007, HKTA, joka on editoitu vastaamaan 
vuoden 2019 tilannetta.

kuuluvat mm. suunnittelualueen läheisyydessä 
olevat HSF:n funktionalistista rakennustyyliä edus-
tava paviljonkirakennus (Bertel Liljeqvist), Itäsa-
taman puumakasiinit, Ab Granitin vanha kivihiomo 
(Grahn, Hedman & Wasastjerna), joka liittyy 
yhteen suomalaisen arkkitehtuurityylin murros-
kauteen140, korttelit 108 ja 109, joiden pui-
set asuinrakennukset ovat lähes säilyneet niiden 
1870-1900-lukujen asussa (suunnittelijoinaan 
mm. arkkitehdit P. E. S Degenaer, Seb. Gripen-
gerg, ja E. G. Hedman sekä rakennusmestarit G. 
Jacobsson, K. S. Lindberg ja K. S. Nyman) ja 
hotelli Regatta (suun. arkkitehti Lars Sonck), jota 
uudistettiin mm. 1960-luvulla ja joka ennallistet-
tiin 2010-luvulla141.

• Kylpyläkaudelta peräisin oleviin merkittäviin raken-
nuksiin kuuluu mm. useaan kertaan laajennettu 
ja uudistettu Casino sekä täyshoitolat Villa Tel-
lina (Appelgrenintie 2) ja komea, suurikoinen ja 
alueen tunnetuimpiin kuuluva täyshoitola Bellevue 
(Mannerheimintie 2), sekä arkkitehti Th. Höije-
rin suunnittelemat ns. Frenckellin huvilat (Appel-
grenintie 8 ja Mannerheimintie 12). Vanhimpiin 
huviloihin kuuluu myös Villa Margita (Appelgre-
nintie 4) ja Villa Maija (Appelgrenintie 7).142

• Maisema-arkkitehtonisia arvoja on alueella etenkin 
Casinopuistossa, jossa 1900-luvun alun sommi-
telma on osittain säilynyt. Se liittyy Puistolammen 
ympäristöön, Tennispuistoon, Puistovuoriin sekä 
Plagenin ja Långsandan hiekkarannoilla kulkeviin 
rantapromenadeihin. Puistolammen ympäristö on 
aikoinaan Helsingin kaupungin kaupunginpuutar-
hurin Svante Olssonin suunnittelema, ja siellä 
on säilynyt edelleen Olssonin suunnitelman piir-
teitä. Casinopuisto muodostaa yhdessä Raatihuo-
neentorin ja Kirkkopuiston kanssa Hangon edus-
tusviheralueet.

• Puistovuorten käytävät on sommiteltu kylpylä-
aikoina ja niiden yhteyteen perustetut rakenteet 
kertovat alueen puutarhataiteellisesta historiasta. 
Regattarannan rantamuurit ovat mahdollisesti 
peräisin ajalta, jolloin Merikatu perustettiin kau-
pungin rakentumisen alkuvuosina.

Kaupunkikuvalliset ja maiseman tilallisuuteen liittyvät 
arvot
• Hangon kirkko ja Vesitorni, joiden nykyasut ovat 

peräisin 1900-luvun loppupuolelta, ovat maise-
massa seudullisesti tärkeitä maamerkkejä. Myös 
Bellevuen vaalea julkisivu erottuu merelle pitkän 
matkan päähän. Makasiinit, Vapaudenpatsas, Villa 
Tellina ja Neljän tuulen tupa ovat alueellisia maa-
merkkejä.

• Bulevardin ja Appelgrenintien länsipäädyn leh-
musrivit ovat kaupunkikuvassa tunnistettavia ja 
Bulevardin puurivit rajaavat katua pitkin avautuvaa 
näkymälinjaa. Näkymälinja Bulevardia pitkin, jonka 
päätteenä on Vapaudenpatsas ja Itälahti, on Han-
gon kaupungille tunnistettavampiin kuuluvia näky-
miä. Kirkolta Kirkkopuiston ja Raatihuoneentorin 
kautta ja Torikatua pitkin avautuva näkymä on 
myös Hangon ensimmäisiin kuuluvien asemakaa-
vojen mukainen kaavasommitelmassa olennainen. 
Rantatori on tosin rakennettu puistoksi ja Teh-
taanniemen kyljen lahdenpoukamaa on täytetty 
runsaasti ja myös niemeä täytetty ja rakennettu, 
jonka vuoksi näkymän pääte on muuttunut.

• Hangon merellisen sijainnin vuoksi maisematila 
on poikkeuksellisen avoin. Alueelta aukeaa laajoja 
näkymäsektoreita, joiden päätteinä on horisontti.

• Kaupunki on rakentunut kallioisten selänteiden 
väleihin ja osa kallioiden rinteistä on rakentu-
nut. Alueelle ja sen ympäristöön jääneet kalliose-
länteet ovat kaupungille ominainen ja merkittävä 
piirre. Osa niistä on jäänyt virkistysalueiksi, kuten 
Puistovuoret, Märaskär, Tehtaanniemen eteläkärki 
sekä osa Vartiovuoresta. Nämä laakeiden hiek-
kaisten tasankojen väleistä ja/tai merestä nouse-
vat kokonaisuudessaan tai osittain säilyneet kal-
lioselänteet ovat erityisen herkkiä muutoksille, sillä 
ne kehystävät rannalta meren suuntaan avautuvia 
näkymiä ja jaksottavat meren suuntaan näkyvää 
kaupunkirakennetta rakentamattomina nieminä. 
Avokalliot ovat olennainen osa Hangon kaupungin 
maisemaa.

• Alueen karujen ympäristöjen männiköt ovat Han-
gon maisemalle ominaisia. Vuosisatojen kuluessa 

monumentaaliseksi kasvaneet kilpikaarnamännyt 
ovat maisemallisesti suorastaan korvaamattoman 
arvokkaita. Ne muodostavat maisemapuita ja mai-
semapuuryhmiä. 

Ekologiset arvot
• Hangon kantakaupungin alueella rantavyöhyke on 

suhteellisen hyvin pysynyt viheraluepainotteisena 
rakentamattomana alueena. Rantojen viheralueet 
muodostavat ketjumaisen viherkäytävän, joka kier-
tää Hankoniemeä ja yhdistyy sekä etelä- että 
pohjoisrannikon laajoihin metsäalueisiin. Vain 
Länsisatama ja rautatie katkaisevat niemeä kier-
tävän ekologisen käytävän.

• Alueen ekologisista arvoista tärkeimmät sijoittuvat 
sen itäosaan, jonka karukkokankaat ovat luon-
nonsuojellut. Myös sen edustalla olevat Långsan-
dan paahdeympäristöt ovat ekologisesti erityisen 
arvokkaita.

• Alue rajautuu idässä Furuvikin metsiin ja nii-
den luonnonsuojelualueisiin. Lisäksi alueen lähei-
syydessä on Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia 
merialueita. 

• Puistovuorten pohjoispuolella kulkee mahdollinen 
lepakkojen liikkumisreitti.

• Hankoniemi on muuttolinnuille erityisen tärkeä 
levähdyspaikka.

• Hankoniemellä on merkittävä rooli muuttavien 
lepakoiden reitin osana ja kerääntymisalueena143.

Sosiaaliset- ja virkistysarvot
• Hangon kantakaupungin alueella ja sen lähei-

syydessä olevat virkistysalueet ovat sosiaalisesti 
arvokkaita. Virkistysverkostoon kuuluvat rannassa 
olevat ja niihin liittyvät viheralueet. Myös huvi-
la-alueilla on tärkeitä rakennetussa ympäristössä 
katuja pitkin kulkevia kävelyreittejä, joita käytetään 
virkistykseen. 

• Rannan virkistysalueista erityisimpänä mainitta-
koon Puistovuorten laaja avokallio-, kalliometsä-, 
lähimetsä- ja puistometsäalue, joka yhdessä 
Plagenin hiekkarannan, Casinopuiston, Ten-
nispuiston ja Puistolammen ympäristön kanssa 
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LUONTOARVOT
Puistovuoret, Plagen, Tennispuisto, Långsanda, Mäntysaaret

Kuva 204. Kooste luontoarvoista Vartiovuorten eteläkallioiden, 
Casinopuiston, Puistovuorten, Plagenin, Tennispuiston, Lån-
gsandan ja Mäntysaarten alueelta. Kooste perustuu alueelta 
tehtyihin luontoselvityksiin (Vuorinen 2011 ja 2014 sekä 
Ahola ym. 2017) ja maastohavaintoihin. Pohjakartta ilmakuva 
2007, HKTA, editoitu vastaamaan tilannetta 2019.

muodostaa monipuolisen virkistyskokonaisuuden. 
Sen sosiaaliset arvot liittyvät olennaisesti alueen 
koskemattomuustason vaiheluihin – osa Puisto-
vuorten alueesta tuntuu käyttäjältä koskematto-
malta luontona, kun taas Tennispuiston monilaji-
nen puistometsä tuo erilaista metsäkokemusta ja 
Casinopuiston muotopuutarhamainen sommitelma 
kausi-istutuksineen luo aivan erilaista ympäris-
töä. Puistovuorten eteläkallioilla käyttäjä on meren 
ääressä sään armoilla ja puistometsissä suo-
jassa navakalta tuulelta. Puistolammen reunassa 
voi nauttia veden läheisyydestä ilman navakkaa 
luoteistuulta. 

• Alueella on muutamia eri toimintoja, jotka palvele-
vat eri käyttäjäryhmiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
Tennispuiston ja Puistolammen vierustan tennis-
kentät, erilaiset kävely- ja pyöräilyreitit, viralliset 
ja epäviralliset uimarannat, Plagenin rantalento-
pallokenttä, pienimuotoinen leikkipaikka ja kahvi-
latoiminta sekä Pienellä Mäntysaarella sijaitseva 

Neljän tuulen tupa, jonka ravintola toimii määrän-
päänä monen kävelijän ja pyöräilijän virkistysreitin 
varrella. Neljän tuulen tupa on saavutettavissa 
myös autolla. Sen historia tuo lisäulottuvuutta – 
tupa, josta vanhimmat osat ovat säilyneet, on 
toiminut kahvilana jo 1900-luvun alkuvuosina.

• Hangon sijainti veneväylien solmukohdassa tekee 
siitä vapaa-ajan veneilyn kannalta merkittävän 
pysähtymispaikan. Itäsataman sijainti historialli-
sessa keskustassa ja sen historiallinen merkitys 
hankolaisten omana satamana lisäävät sen sosi-
aalista arvoa.

• Rantapuiston kohdalla ollut Rantatori toimi aikoi-
naan historiallisen keskustan torikauppapaikkana. 
Torikauppa on toimintana jatkunut kesäkeskiviik-
koisin Rantapuiston ja Itäsataman alueella järjes-
tettävän iltatorin merkeissä.

• Hangossa järjestetään kesäkautena monia eri 
tapahtumia: vanhalla urheilukentällä järjestettävä 
Sea Horse Week, Tennispuistossa järjestettävät 

Tennisjuhlat, Hangon teatteritapahtuma, Hangon 
musiikkijuhlat ja suuri purjehduskilpailu Hangon 
regatta, joka kerää runsaan osallistuja- ja katso-
jamäärän lisäksi suuren ryhmän kotimaan turisteja. 

Muut arvot
• Nähtävyysarvot: Alueella on lukuisia nähtävyyksiä, 

kuten jättihiidenkirnu Puistovuorilla, Kylpyläpuisto 
huviloineen ja puistoineen, Pieni Mäntysaari ja 
marsalkka Mannerheimin ylläpidossa ollut Neljän 
Tuulen tupa, Suomen suurin vierasvenesatama 
Itäsatama ja sen kyljessä olevat makasiinit.

• Långsanda, Kolavikenin luontotyyppialue, sekä 
niiden itä- ja koillispuolella olevat metsä- ja ran-
ta-alueet ovat valtakunnallisesti arvokasta tuuli- ja 
rantakerrostumaa.

• Osa alueesta kuuluu pohjavesialueeseen (luokka 
1).

Kuva 205. Umpeenkasvu Långsandan dyyniniittyjen 
alueella on voimakasta, jos kylväytyneitä männyntaimia 
ei poisteta. Tammikuu 2019.
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Kuva 208, vasemmalla. Casinon terassi vuonna 1995. AOOM. Kuva 211. Casinon pohjois- ja itäpuolilla on hallitsematonta 
pysäköintiä. Harvan männikön pohja on kulunut kenttämäiseksi. 
Casinon seinustalla olevan huoltoalueen muuria on töhritty.

Kuva 212. Casinopuiston kausikasvi-istutukset ovat näyttäviä. 
Tässä kuvassa kesäkuun alussa vuonna 2012 puistossa oli 
punaisia tulppaaneja. 

Kuva 206. Casinon itäpuolella käytävien reunat ovat kuluneet.

Kuva 207. Casinon itäpuolella käytävien reunat ovat kuluneet.

Kuva 209, vasemmalla alla. Casinon terassi on vuonna 1995 
vallinneeseen tilanteeseen verrattuna nykyään huomattavasti siis-
timpi. Vaikka Casinon edustan kalusteet ovat muovia, niiden sävyn 
ja matan pinnan ansiosta ne eivät luo huomiota herättävää uutta 
kerrosta historiallisessa miljöössä. Vielä paremmat tähän ympäris-
töön olisivat sirot, tummaksi maalatut kalusteet teräksestä, esim. 
puisilla istuimilla. Portaille sijoitetut muotoon leikatut oliivipuut sopi-
vat sävyltään ja tyyliltään alueelle – 1800-luvun lopussa ulko-
tarjoilualueilla oli usein ruukkuistutuksia, kuten pieniä laakeripuita.

Kuva 210, alla. Käytävien kanttausta Casinopuistossa loka-
kuussa 2018. Kesällä olleet kausikasvit on poistettu talveksi.

ARVOJA HEIKENTÄVÄT
TEKIJÄT

Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston 
alueella on kuten yllä käy ilmi monipuolinen arvokirjo. 
Monella alueella syntyy arvoristiriitoja, joiden ratkaise-
minen vaatii priorisointia ja usein ratkaisuna voi olla 
jonkinlainen kompromissi.

Alueen kulttuurihistoriallisia arvoja heikentävät vanhojen 
pinnoitteiden tai rakenteiden rapistuminen tai poistami-
nen, hoidon puute ja käyttötarkoituksen muutos. Moni 
vanha rakenne on huonokuntoinen, purettu tai hävin-
nyt ajan myötä, eikä vanhoja rakenteita voi palauttaa 
autenttisiksi vaikka käyttötarkoituksen palauttaisi. Jotkin 
menetykset ovat valitettavasti pysyviä.

Jos museointi ei ole tavoitteena, paras vaalimiskeino 
saattaa olla alkuperäisen käyttötarkoituksen säilyttä-
minen tai palauttaminen. Tarkoituksenmukainen käyttö 
takaa helpommin myös tarkoituksenmukaista huoltoa 
ja sopivaa hoitotasoa. Esimerkkinä mainittakoon Puis-
tovuorten alueella olevat myös hyväkuntoisen ihmisen 
hankalasti kuljettavat reitit: reittien rakentaminen esteet-
tömiksi vaatisi liki 150 vuotta vanhojen reittilinjausten 
muuttamista, järeiden rakenteiden rakentamista ja jopa 
kallioiden räjäyttämistä, mikä olisi täysin alkuperäisen 
ajatuksen vastaista – polut rakennettiin alkuperäisen 
suunnitelman mukaan kulkemaan luonnontilaisen oloi-
sessa ympäristössä. Puistovuorilla olevat puiset luis-
kat helpottavat paikoin kulkua, mutta parantaessaan 
sosiaalisia ja virkistysarvoja, ne heikentävät alueen 
maisema-arkkitehtonisia, kulttuurihistoriallisia ja alupe-
räisyysarvoja. On tärkeää, että arvoristiriitojen kohdalla 
suhteutetaan arvot toisiinsa ja tehdään päätökset ja 
toimenpiteet harkiten.

Tiukentuvat turvallisuusmääräykset parantavat käyt-
täjäturvallisuutta. Pienillä muutoksilla voidaan joskus 
lieventää turvallisuusrakenteiden vaatimusta, ja jois-
sakin kohdissa se saattaa olla perusteltua. Esimerk-
kinä tästä mainittakoon Merikatua rajaava muuri, jonka 
putoamiskorkeus on paikoin vaarallinen – yli 50 cm. 
Putoamisesteen rakentamisen sijaan voidaan muurin 
edustalla olevaa maanpintaa nostaa, jolloin putoamis-
korkeus jää alle puolen metrin, ja riittää että muurin 
päälle asennetaan eleettömämpi nojailukaide. Nojai-
lukaide varmistaa, ettei kävelykadulla kulkevat putoa 
vahingossa alatasanteelle, mutta se ei myöskään estä 
kadulta ja etenkin Bulevardia pitkin avautuvia tärkeitä 
näkymiä. 

Esteettisiä arvoja heikentää alueen hoidon matalan 
tason, materiaalien arvokkuuden puute ja rakentei-
den ja pinnoitteiden huonon kunnon lisäksi monessa 
kohtaa vallitseva keskeneräisyys. Itäsatamaa voidaan 

pitää Hangon historiallisen keskustan sydämenä. Sen 
kyljessä jo vuosia kenttänä ammottava kesken jäänyt 
rakennustyömaa heikentää alueen kulttuurihistoriallisia 
arvoja merkittävästi.

Kuningatarvuorta louhittiin jo 1800-luvun puolella, 
mutta alueella tärkeän aseman ansainneen teolli-
suuden merkeistä ovat hävinneet kallion poistamisen 
myötä kaikki vanhaa kivihiomorakennusta lukuun otta-
matta. Alueen olisi voinut suunnitella paremmin alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Tehtaannie-
men rakentamisen myötä tilanne on vastaavanlainen 
– kuten Kuningatarvuoren kohdalla, ollaan lopullisesti 
muutettu alueen maisemarakennetta, hävitetty alueen 
topografia ja alueella olleen teollisuuden muodostama 
kerrostuma. Teollisuudesta saattavat Tehtaanniemellä 
vielä jatkossa muistuttaa Rantapuiston puolella ja Itä-
sataman uudessa osassa mahdollisesti olevat pilaan-
tuneet maa-ainekset. 

Kasvillisuuden hoitoon liittyvät heikentävät tekijät ovat 
hävinneistä arvoista melko helposti korjattavissa – 
maiseman voi avata ja uusia kasveja voi istuttaa van-
hojen tilalle. Kasvillisuus on joka tapauksessa elävä 

osa maisemaa, ikään kuin prosessi, ja se muuttaa 
siksi jatkuvasti muotoaan. Toki kilpikaarnamäntyjen 
kasvamiseen tarvitaan jopa satoja vuosia. 

Alueen pohjakasvillisuus on monessa kohtaa kulu-
miselle herkkää. Kuluminen näkyy erityisen selvästi 
Långsandan alueella, jossa pohjakasvillisuuteen on 
muodostunut useita polkuja. Alueen puutteellinen 
opastus ei valista käyttäjiään kulumisen haitoista ja 
ohjaa käyttäjiä riittävän selvästi käyttämään alueen 
rakennettuja väyliä.

Koko kaupunkia koskeva ekologisia arvoja heiken-
tävä tekijä on viheryhteyden puuttuminen Länsisa-
taman kohdalla. Länsisatama ja rautatie katkaisee 
paitsi maanpäällisen lisäksi maanalaisen ekologisen 
yhteyden, joka on tärkeä maassa eläville hyönteisille, 
mikrobeille ja sienirihmastoille ja sitä kautta myös 
kasvillisuudelle ja eläimille.

Alueen sosiaalisia ja virkistysarvoja heikentää edellä 
merkittävästi opastuksen vähäisyys. Monet tuntevat 
alueen arvot, mutta jos ne eivät näy ympäristössä, 
niitä ei välttämättä osata arvostaa. 

Kuva 213, oikealla. Jättihiidenkirnulle kulkeva reitti on aidattu 
harvalla kaiteella. Se on hyvin huonokuntoinen ja vaarallinen. 
Myös polun pohjan ladottu kivipinnoite on päässyt kasvittumaan.

Kuva 214. Plagenin lounaisosan kivimuuri on päässyt rapistu-
maan huonokuntoiseksi.
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Kuva 215. Painaumia Itäsataman huonokuntoiseksi päässeiden 
kivimuurien vieressä. Huonokuntoinen aukio heikentää Itäsata-
man arvoja.

Kuva 216. Itäsataman käyttöpaineet ovat suuret. Kapeiden 
portaiden viereiselle nurmialueelle on kulunut leveä alue, jota 
pitkin paitsi kuljetaan, myös pyöräillään ja työnnetään rattaita.

Kuva 217. Rantakadun ajorata on rajattu liimattavilla betonisilla 
reunatuilla, ja tonttiliittymien kohdilla viistetyn reunakiven sijaan 
on tehty luiska asfaltista. Betonireunakivet ja asfalttimakkarat 
eivät kuulu historialliseen ympäristöön. 

Kuva 218. Tennispuistossa korkean aidan kyljessä kulkeva 
reitti ei ole kovin viihtyisä.

Kuva 219. Neljäntuulenkujan eteläpäässä olevan pysäköin-
tikentän laidalla on yhdyskuntateknisiä rakenteita, joihin on 
töhritty. Töhrityt kaivonrenkaat luovat epäsiistin vaikutelman. 

Kuva 220. Sinileväkukintoja Hangossa heinäkuussa 2012.

Kuva 221. Jätehuoltoa Mäntysaarten edustalla kesäkuussa 
2018. Taka-alalla näkyy ilmoitustauluja ja yhdyskuntatekniik-
kaa. Epämääräinen vaikutelma heikentää alueen arvoja.

Kuva 222. Luonnonsuojelualueen merkintää kyltein Mannerhei-
mintien varrella. Kyltit ovat huonokuntoisia ja ne tulisi uusia.

Kuva 223. Luonnonsuojelualueen lisäksi myös pohjavesialue 
on merkitty kyltein. Ne ovat hyvin kuluneita.

HERKKYYSALUEET JA UHKAT

Alue on sen arvokirjon vuoksi monelta osaa herkkä. 
Aluetta uhkaa etenkin maiseman umpeenkasvu, haital-
listen vieraslajien leviäminen, rehevöityminen, puuston 
vanheneminen, saastuminen ja harkitsematon uudisra-
kentaminen. Herkillä alueilla nämä voivat olla uhkaksi 
etenkin alueen maisemallisille, kulttuurihistoriallisille, 
ekologisille sekä sosiaalisille ja virkistysarvoille.

Ekologisesti herkkiä alueita ovat erityisesti luonnon-
suojellut biotoopit Långsandan alueella. Niihin kuuluvat 
paahdeympäristöt ja harva dyynimännikkö. Långsan-
dan aluetta uhkaa etenkin umpeenkasvu, jonka vält-
tämiseksi on jo tehty toimenpiteitä144. Alueen suh-
teellisen suuri käyttöaste ja lisääntynyt -paine johtaa 
enenevissä määrin reiteiltä poikkeamiseen. Maiseman 
umpeutumisen vuoksi monet vaikuttavat valitsevan ran-
taan muotoutuneen polun männikön ympäröineen reitin 
sijaan. Meri on myös kuljettanut rantaan lisää hiekkaa 
ja rantaviiva on siirtynyt huomattavasti rantareitin ole-
massaolon aikana. Reitti ei varsinkaan sen itäpäässä 
tunnu enää kulkevan rannassa, vaikka se alun perin 
rakennettiin melko lähelle rantaviivaa. Merkitsemätöntä, 
kulkijoiden jalkojen alla kulunutta polkua ei ole merkitty 
maastoon. Rakentamattomalta, vaikeasti havaittavalta 
polulta poiketaan helposti myös tiedostamatta. Näitä 
herkkiä biotooppeja uhkaa myös mahdollinen valaistus, 
joka saattaa häiritä hyönteiskantoja. Myös mahdollinen 
valaistuksen lisääminen Tennispuistoon uhkaa alueen 
lepakkokantaa tenniskenttien ja Puistovuorten välissä. 
Niitä saattaa uhata myös alueelle ja sen ympäristöön 
kaavailtu rakentaminen.

Alueen kulttuurihistoriallisia, maisema-arkkitehtonisia ja 
arkkitehtonisia arvoja uhkaa hoidon tason heikkenemi-
nen. Uhkana on, että tiedon tai resurssien puutteen 
vuoksi alueen historiasta ja rakentamisperinteestä ker-
tovat rakennukset, rakenteet ja kasvillisuus rapistuvat 
tai häviävät. Näiden arvokkaiden merkkien poistumi-
nen on rakenteiden ja rakennusten osalta useimmiten 
peruuttamatonta. Kasvillisuus muuttuu ja sitä pitää 
hoitaa ja uusia ajan myötä, mutta jos tieto on puut-
teellista tai kasvillisuus ehtii hävitä, alueen eri vai-
heista kertovaa kasvilajistoa saatetaan menettää.

Alue on lähes kokonaisuudessaan maisemallisesti 
herkkä. Erityisen herkkiä muutoksille ovat alueen 
pitkiä rantoja jaksottavat kallioiset niemet. Muuhun 
Etelä-Suomeen verrattuna poikkeuksellisen horison-
taalisessa maisemassa näihin vertikaalisuutta tuoviin 
niemiin kohdistuvat muutokset voivat muuttaa mai-
semarakennetta ja maiseman tilallisuutta jopa pysy-
västi. Hoidon puutteesta ja/tai rehevöitymisestä joh-
tuva umpeen kasvaminen uhkaa alueen maisemallista 
tilarakennetta mutta umpeenkasvun tuomat muutokset 
eivät ole peruuttamattomia. Pois räjäytettyjä kallioita ei 
sen sijaan saada enää palautettua.

Hangossa rannat ja osittain niiden rakentamattomuus 
on yksi alueen tärkeimmistä vetovoimista. Hangon 
kantakaupunki on lähes kokonaan julkisessa käytössä 
olevaa viheraluetta. Suomessa, jossa on paljon ranto-
jen ääressä olevia kiinteistöjä, on hienoa, että näinkin 
pitkä ranta-alue on säilynyt ja osin palautettu julkiseen 
käyttöön. Vaikka se vaikuttaa tällä hetkellä epätoden-
näköiseltä, uhkana alueella on silti rantojen yksityis-
täminen tai liiallinen, pahimmassa tapauksessa jopa 
hallitsematon rakentaminen. Harkitsematon rakentami-
nen uhkaa myös maisemallisia ja saattaa uhata kult-
tuurihistoriallisia arvoja.

Laivaliikenteen aiheuttaman saastumisen uhkan lisäksi 
lisääntynyt pienveneliikenne uhkaa saastuttaa vesi-
alueita. Vaikka septitankkien tyhjennyspisteet ovat 
satamissa nykyään tavallisempia, mereen päästetään 
edelleen veneistä tulevia jätevesiä.145 Tämän lisäksi 
mereen joutuu paljon roskaa, joka ajautuu rannoille. 
Vieraiden lisääntyminen vesitse johtaa todennäköisesti 
enenevään rantojen roskaantumiseen. Hangossa käy 
vieraita myös teitse kesäisin, etenkin juhannuksena ja 
Hangon regatan aikaan kaupungissa on hyvin pal-
jon vierailijoita. Tapahtumien aikana lisääntynyt käyt-
töpaine aiheuttaa ympäristön huomattavaa hetkellistä 
kulumista, roskaamista ja hallitsematonta viheralueiden 
käyttöä, kuten telttailua kielloista huolimatta ja pai-
kallisten yksityisalueiden ja -omaisuuden kunnioituk-
sen puutetta146. Suurten kävijämäärien vuoksi Hangon 
kaupungin teknisen ja ympäristöviraston puisto-osasto 
joutuu järjestämään vuosittain regattaviikonlopun jäl-

keen ainakin Puistovuorten siivouksen, sillä alueelle 
jätetään runsaasti roskia.

Hangon teollisuuden ja satama-alueiden toiminnan 
kasvun hiipumisen ja asukasluvun laskemisen vuoksi 
verotulot pienenevät ja Hanko panostaa yhä enemmän 
yhteen valttikorttiinsa – matkailuun. Ilmastonmuutoksen 
vuoksi on paitsi Hangon myös muun maailman kan-
nalta tärkeää, että matkailua kehitetään yhä enem-
män kestävään suuntaan. Uhkana on, että kestävän 
matkailun tavoitteita ei saada toteutettua, jos niiden 
toteuttamiseen määrätietoisesti pyri. 

Koko maailmassa vallitseva ilmaston lämpeneminen ja 
sen myötä olosuhteiden muuttuminen alueen eliöstölle 
on alueelle suuri uhka. On onneksi yleisessä tie-
dossa, mitä ilmastonmuutos mitä todennäköisimmin tuo 
mukanaan. Merenpinta nousee ja äärimmäiset sääilmiöt 
lisääntyvät. Hangon topografiassa matalalle rakennettua 
rakennuskantaa, pihoja ja matalalla sijaitsevia puistoja 
uhkaa paitsi yleinen vedenpinnan nousu lisäksi hetkelli-
sesti korkealle nouseva vesi, myrskytuulet ja isot aallot. 
Lämpeneminen voimistaa myös Itämeren rehevöitymisen 
haittoja. Haitat ovat jo lisääntyneet viime vuosikymmen-
ten aikana. Esimerkkinä mainittakoon talvella 2018-
2019 havaitut kylmässä vedessä tai jopa jään alla 
viihtyvät syanobakteerilajit. Sinileväksi kutsuttuja syano-
bakteerien kukintoja oli kesällä 2018 erityisen paljon 
pitkään kestävien helleaaltojen vuoksi. On selvää, että 
myrkylliset syanobakteerikukinnot haittaavat alueen sosi-
aalisia ja virkistysarvoja yhä enenevissä määrin. 

Kuva 224, oikealla. Långsandan reitin varrelta kulkee yksityisiä 
polkuja Mannerheimintien varrelle oleville huviloille, tässä lius-
kekivetty polku. Julkisen ja yksityisen alueen rajaa on vaikea 
havaita. Lisäksi kulkijan on vaikea hahmottaa, mitkä polut ovat 
yksityisiä ja mitkä julkisia. Rannalla kasvaa kurtturuusua.

Kuva 225, alla. Plagenin lounaispuolella, Puistovuorten met-
sissä kulkevia reittejä on paikoin useampi rinnakkain. Rinnak-
kaiset reitit luovat sokkelomaisen vaikutelman ja ilman opas-
tusta alueella liikkuminen on vaikeata.



Kuva 226. Långsanda lumisateessa. Hangon tärkeimmät maa-
merkit, kirkko ja vesitorni, erottuvat suurmaisemassa. Tammikuu 
2019.

KEHITTÄMIS- 
PERIAATTEET
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6 Kehittämisperiaatteet

VISIO

Suunnittelualue on monesta erilaisesta osasta koostuva 
monipuolisesti arvokas kokonaisuus, jonka merkittä-
vyys perustuu osittain juuri sen arvokokonaisuuteen. 
Alueen lukuisten arvojen säilyminen edellyttää, että 
aluetta myös kehitetään kokonaisuutena. Tavoitteena 
on aikaa ja kehitystä kestävä ympäristö, jonka arvoja 
vaalitaan ja vahvistetaan niin, että sen merkittävyys 
välittyy nykyisten lukuisten käyttäjäryhmien lisäksi tule-
ville sukupolville.

Työttömyys on Hangossa suhteellisen korkealla tasolla 
ja teollisuuden hiipumisen myötä Hangon elinkeino-

elämä muuttuu. Turismilla on mahdollisuus kehittyä 
entistä suuremmaksi elinkeinoksi Hangossa. Sen eri-
tyispiirteitä tulisi entistä enemmän tuoda esille alueen 
markkinoinnissa, ja kyseisten erityispiirteiden on oltava 
nähtävissä myös turisteja varten. Hangossa on paljon 
luonnonkaunista maisemaa ja ekologisia arvoja, mutta 
ne eivät säily, jos niitä ei säilytetä. Hangossa on 
monipuolinen ja kiinnostava historia, mutta se ei näy, 
jos sitä ei näytetä. 

Historiallisesti monikerroksinen ympäristö herättää sen 
käyttäjässä mielenkiintoa. Voi olettaa sen olevan sekä 

itse käyttäjien että maanomistajan – Hangon kau-
pungin – intresseissä, että aluetta kehitetään yhä 
viihtyisämpään suuntaan, jossa sen kaikki mahdolli-
set käyttäjät voivat liikkua ja virkistäytyä itselle sopi-
vassa ympäristössä vuoden ympäri. Hankolaisten tulisi 
olla ylpeitä kaupungistaan ja heidän tulisi kokea, että 
he saavat olla mukana kehittämässä Hangosta yhä 
parempaa elinympäristöä. Olisi hienoa, jos he ylpeänä 
haluaisivat esitellä kaupunkiaan ulkopaikkakuntalaisille. 
Hankoa tulisi yhdessä kehittää kaikkien Hangoksi, sel-
laiseksi arvokkaaksi helmeksi, jollaiseksi se voi kehit-
tyä ja jossa kaikkien on hyvä olla.
 

Kuva 227, viereisellä sivulla. Casinon tornit ovat näyttäviä. 
Suurelle rakennukselle on haastavaa löytää vuokraajia ja sen 
ylläpitäminen on kallista. 
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Kuva 228. Tässä työssä linjatut kehittämisperiaatteet pohjau-
tuvat alueen arvokatsaukseen. Pohjakarttana ilmakuva vuodelta 
2007, HKTA, joka on editoitu vastaamaan tilannetta 2019.

ALUEEN KEHITTÄMISEN
PÄÄPERIAATTEET 

Suunnittelualueella pyritään kaikissa ratkaisuissa 
autenttisuuteen, jossa näkyy sen eri vaiheista peräisin 
olevien piirteiden muodostamat kerrokset. Näin luodaan 
kiinnostavaa ja aitoa ympäristöä, joka kestää hyvin 
aikaa. Kehittämällä aluetta kestävästi, edesautetaan 
samalla sen arvojen säilymistä. Alueen kehittämisessä 
tulee tehdä päätökset harkiten, sillä jotkin muutok-
set saattavat olla peruuttamattomia, jolloin hävitettyjä 
arvoja ei välttämättä saada enää palautettua.  

Kehittämisperiaatteet on linjattu alueen ympäristöhis-
toriallisen katsauksen, niiden perusteella tehdyn arvo-
tuksen, sekä nykytilan analyysin ja maastohavaintojen 
pohjalta.

Viheralueet

Puistoalueita tulee kehittää osana laajempaa virkistys-
verkostoa, jonka tärkeänä tavoitteena on sosiaalisten 
ja virkistysarvojen parantaminen. Viheralueilla tulee, 
jos suinkin mahdollista, säilyttää ja ylläpitää sellaista 
kasvillisuutta ja säilyttää ja kunnostaa sellaisia vanhoja 
rakenteita, jotka kertovat alueen eri vaiheista. Alueen 
ekologiset arvot tulee huomioida alueen suunnittelu-
ratkaisuissa. 

Puistovuorten, Casinopuiston, Tennispuiston ja Puis-
tolammen ympäristöä tulee kehittää virkistyksen koko-
naisuutena, joksi se kylpylän perustamisen yhteydessä 
kehitettiin. Alueella säilyneitä sommitelmia ja niiden 
elementtejä vaalitaan, kuten rakenteita, istutusalueita, 
puu- ja pensasistutuksia sekä luonnonpuustoa, joka 
pääosin koostuu alkuperäisissä sommitelmissa säilyte-
tyistä männyistä. Alueen kehittämisessä huomioidaan, 
että alkuperäisen sommitelman johtoajatuksena oli 
muiden kylpyläpuistojen trendin vastaisesti luonnonti-

laisen vaikutelman säilyttäminen. Casinopuiston muo-
topuutarhan ohella käytävät ja rakenteet rakennettiin 
maastoon selkeästi, ympäristöön mahdollisimman huo-
maamattomasti kajoten, jotta säilytettiin luonnonympä-
ristön luoma tunnelma. Suunnitteluratkaisut olivat silloin 
eleettömiä, ja eleettömyyteen tulee pyrkiä jatkossakin. 
Alueella avattiin näkymiä ja harvennettiin puustoa käy-
tävien ympäristöissä. Puuston harvennustoimenpiteet 
tehdään jatkossakin harkiten ja mahdollisimman hie-
novaraisesti. Puuston kehittämisessä tehdään pitkän 
aikatähtäimen suunnitelmia ja huomioidaan puuston 
uusiutumistarve.

Itälahden ja Tehtaanniemen puistoalueita kehitetään.
Puistoalueilla säilyneitä elementtejä vaalitaan, kuten 
avokalliot, niityt, vanhat kivimuurit ja muistomerkit. 
Merikatu ja Vapaudenpatsaan tasanne kunnostetaan. 
Niitä rajaavat muurit kunnostetaan ja niitä pidetään 
jatkossa yllä niin, etteivät ne pääse enää rapistumaan. 
Tehtaanniemen uuden reitin ratkaisut toteutetaan niin, 
että avokallioon kajoamista vältetään. Tehtaanniemellä 
huomioidaan alueen esteettömyystarve. 

Alueiden ylläpidetään niille aiemmin tai tässä suun-
nitelmassa määrättyjen hoitoluokkien mukaisina, jonka 
lisäksi arvokkaiden ympäristöjen läheisyydessä hoitoon 
kiinnitetään erityistä huomioita. Näitä ovat esimerkiksi 
Casinopuisto, Kirkkopuiston vieressä oleva leikkipaikka, 
Itäsataman ympäristö, sekä Itälahden idänpuoleinen 
pohjukka Villa Tellinan, Merikadun ja Bulevardin pään 
edustalla. Kyseinen alue liittyy olennaisesti kaupungin 
perussommitelmaan ja toimii merkittävän puistokadun, 
Bulevardin, akselin päätteenä.

Kantakaupungin viheralueiden keskinäistä suhdetta ja 
niiden yhdistämistä Länsisataman rajaaman alueen 
kohdalla tulisi kehittää jatkossa niin, että sataman 

itä- ja länsipuolet yhdistyisivät ja muodostaisivat näin 
yhtenäisen virkistysverkoston ja ekologisen käytävän. 

Katualueet

Alueen katualueita kehitetään alueen arvot huomioiden 
ja katujen eri käyttäjäryhmille sopiviksi. Historiallisen 
keskustan kävelykatuina tai aukioina kehitettävillä alu-
eilla käytetään luonnonkiveä. Eri liikennemuodoille tar-
koitetut alueet merkitään selkeästi. Suunnittelualueen 
katujen reunakivinä käytetään jatkossa liimattavien 
betonireunatukien sijaan upotettavia luonnonkivisiä 
reunakiviä. Ne ovat betonireunatukia huomattavasti 
kestävämpiä ja sopivat ilmeeltään paremmin historial-
liseen ympäristöön.

Suunnittelualueen merkittävimpiin teihin kuuluu Appel-
grenintie, joka on Hangon mittakaavassa vanha tielin-
jaus ja peräisin ajalta ennen kaupungin perustamista. 
Se kulkee Kylpyläpuiston huvila-alueiden ja historial-
listen puistojen läpi Bulevardin päähän, josta Merikatu 
jatkuu länteen. Appelgrenintietä kehitetään jatkossa 
sen historiaa kunnioittaen. Pysäköinti järjestetään 
kuten aiemmin huomaamattomin rakentein, jotka silti 
rajaavat pysäköinnin selkeästi sille osoitetuille alueille.

Itäsatamaan katualueita kehitetään jatkossa yhä käve-
lypainotteisemmiksi, monipuolisiksi ja joustaviksi, hel-
posti eri tapahtumien tarpeisiin mukautuviksi aukiomai-
siksi tiloiksi. Merkittävien katujen kohdalla säilytetään 
kulttuurihistoriallisista syistä silti katumaisuus.
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Kuva 229. Alueelle esitetyt järeämmät muutokset tehdään sel-
laisille alueille, jotka kestävät muutosta herkkiä alueita parem-
min. Parhaiten muutoksia kestävät Plagen, Itäsataman uusi osa 
ja Rantapuisto. Vähiten muutoksia on esitetty Regattarannalle, 
Vartiovuoren eteläkallioille, Puistovuorille, Tennispuistoon ja 
Långsandan alueelle. Pohjakarttana ilmakuva vuodelta 2007, 
HKTA, joka on editoitu vastaamaan tilannetta 2019.

Kuva 230. Pension Bellevuen 
edustalla olevia, puistometsään 
muodostuneita polkuja huhtikuussa 
2018.

Reit istö

Alueen kevyen liikenteen reitistöä kehitetään yhtenäi-
seksi ja johdonmukaiseksi, hyvin opastetuksi reittiko-
konaisuudeksi. Sen hierarkiaa selkeytetään. Reittejä 
korjataan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan esteet-
tömiksi. Tehtaanniemen kiertävän polun ohelle raken-
netaan esteetön kävelyliikennettä palveleva reitti. Itä-
sataman rantaviivassa kulkevaa reittiä jäsennetään ja 
sen vanhat rakenteet kunnostetaan. Reitin yhdistymi-
nen Graniittikaaren varrelle rakennettavien asuintonttien 
edustalla kulkevaan reittiin varmistetaan. Selvitetään 
mahdollisuutta perustaa niemeä kiertävä reitti.

Appelgrenintien kävely-yhteyksiä parannetaan leventä-
mällä kävelyteitä ja selkeyttämällä suojateitä. Tennis-
puiston ja Casinopuiston kohdalla olevia Puistolammen 
puolelle Appelgrenintien ylittäviä yhteyksiä paranne-
taan. Tennispuiston, Plagenin, Puistovuorten sekä 
Långsandan reittien leveys ja rajaus tarkistetaan niin, 
että niiden huoltotiemäisestä ilmeestä päästään eroon. 
Långsandan promenadi rajataan selkeästi ympäristös-
tään osittain myös siksi, että herkkä paahdeympäristo-
jen kasvillisuus turvataan mahdollisimman tehokkaasti 
kulumiselta. Mäntysaarten edustan reitistöä kehitetään 
johdonmukaisemmaksi ja epämääräisiä risteysalueita 
pienennetään. Reittilinjauksia selkeytetään ja täyden-
netään osin myös Puistovuorten, Plagenin ja Tennis-
puiston alueilla.

Kalustus, varustus ja valaistus

Kalustusta, varustusta ja valaistusta kehitetään jat-
kossa tehtävän yhtenäisten kaluste- ja varustelin-
jausten mukaan ja niistä tarpeen mukaan poiketen. 
Historiallisissa ympäristöissä kalusteet, varusteet ja 
valaistus toteutetaan autenttisesti, mahdollisimman 
huomaamattomin rakentein tai niin, etteivät ne muo-
dosta kovinkaan huomioita herättävää uutta tasoa, 
joka häiritsee historiallista puisto- tai katusommitel-
maa. Uudisrakennettaville alueille, tai alueille, jossa 
ei ole erityisiä säilytettäviä arkkitehtonisia tai mai-
sema-arkkitehtonisia arvoja, voi suunnitella muusta 
ympäristöistä poikkeavampia ratkaisuja.

Valaistut reitit valitaan harkiten, jotta kantakaupungin 
alueella ja sen ympäristössä olisi jatkossakin myös 
valaisemattomia ympäristöjä. Lepakkoalueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä ei saa toteuttaa minkään-
laista valaistusta. 

Täydennysrakentaminen

Hangon teollisuuden hiipuminen, joka on näkynyt eri-
tyisen selvästi taloudellisesti vaikeina aikoina, näkyy 
Hangon maisemakuvassa. Teollisuus- ja satamakäy-
töstä poistuneita alueita suunnitellaan uuteen käyttöön. 
Olisi silti tärkeää, että tämänlaisessa arvokeskitty-
mässä ratkaisut ja arvoristiriitojen kompromissit teh-

dään harkiten ja huolellisesti, jotta tärkeimpien arvojen 
säilyminen varmistetaan.

Kuningatarvuori oli ennen puolustusvoimien ja Ab 
Granit Oy:n kivilouhoksia yksi Hangon kantakaupungin 
rantalinjaa rytmittävistä kalliosaarekkeista. Siitä louhittiin 
osia jo 1700-luvulla ja louhiminen jatkui teollisuuden 
vuoksi vielä 1900-luvun loppuun. Kuningatarvuoren 
viimeiset räjäytykset tehtiin 2010-luvulla, kun Gra-
niittikaaren uuden asuinalueen rakentamista aloitet-
tiin. Valitettavasti alueen rakentaminen on pysähtynyt 
ja alueen keskeneräisyys vaikuttaa koko Itäsataman 
ilmeeseen. Itäsatama on valtakunnallisesti arvokasta 
rakennettua kulttuuriympäristöä, maakunnallisesti mer-
kittävää ympäristöä sekä osa Hangon kansallista kau-
punkipuistoa. Vaikka Kuningatarvuori rajattiin kaupun-
kipuistosta ulos, se vaikuttaa visuaalisesti hyvinkin 
voimakkaasti Hangon historialliseen keskustaan. Alue 
tulisi rakentaa valmiiksi sellaisten suunnitelmien poh-
jalta, jotka eivät heikennä alueen arvoja vaan vah-
vistaa niitä.

Tehtaanniemelle valmistui vuonna 2016 mielipiteitä 
jakanut kylpylä- ja asuinkompleksi. Sen yhteydessä 
Tonttien reunavyöhykkeet ovat jääneet keskeneräisen 
oloisiksi, ja ne tulee kehittää laadukkaaksi kokonai-
suudeksi, joka istuu Hangon historiallisen keskustan 
herkkään kaupunkikuvaan ja suurmaisemaan.

Jos Casinopuistoon tai muualle suunnittelualueella tai 
sen läheisyydessä toteutetaan lisä- tai täydennys-
rakentamista, sen tulee lisätä alueen merkittävyyttä 
eivätkä alueen huomattavimmat arvot saa sen myötä 
heikentyä.

Kuva 231. Yhdyskuntateknillisiä rakenteita voidaan koristaa 
esim. valokuvilla tai taiteella. Tässä sähkökaappi Högsåran 
kylässä. Kuva Rasmus Palmgren. Yksityiskokoelma.

Kuva 232. Suunnittelualueella ei ole juurikaan pyörätelineitä, 
jotka mahdollistaisivat pyörien runkolukituksen. Tässä pyöriä 
pysäköitynä Casinopuiston laidalla, Puistovuorten edustalla. 
Alueen hoito ei vastaa tavoitteellista hoitotasoa ja hoitoa tulisi 
lisätä alueen siistin ilmeen takaamiseksi.



SUUNNITELMA

Kuva 233. Havainnekuva
suunnitelmakokonaisuudesta.
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Kehittämissuunnitelma pohjautuu tätä työtä varten teh-
tyihin historiaselvitykseen, nykytilan analyysiin, arvo-
tukseen ja kehittämisperiaatteisiin.

Reitistön hierarkiaa ja ratkaisuja on tutkittu periaate-
leikkausten kautta. Kullekin reittityypille on tehty oma 
toimenpiteitä havainnollistava leikkauspiirustus. Niissä 
reittien varsien toimenpidealue ja käsittely on esitetty 
tarkemmin. Puistossa kulkevien reittien pinnoitteena 
on jatkossa pääosin kivituhka ja katualueilla pääosin 
asfaltti tai luonnonkivi. 

Alueen kalustuksesta ja varustuksesta kehitetään 
yhtenäinen kokonaisuus. Opastusta lisätään koko 
suunnittelualueella. Kalustukseen ja varustukseen suo-
sitaan ilkivalta-alttiilla alueilla kestäviä materiaaleja, 
kuten luonnonkiveä ja terästä. Puuta käytetään vain 
keskeisimmillä paikoilla, joissa käyttöä on ympäri vuo-
den. Puurakenteiden huoltoon ja uusimiseen varataan 
resursseja. Kalusteiksi ja varusteiksi valitaan kestäviä, 
pitkäikäisiä tuotteita.

7 Suunnitelma

Kuva 234. Appelgrenintien varressa olevat pysäköin-
tipaikat on rajattu puistosta graniittipaasilla ja niiden 
päälle on kiinnitetty järeä ketju.



OLEVA METSÄALUE JA LUONTAINEN POHJAKASVILLISUUS

OLEVA / UUSI LUONTAINEN NIITTY / LUONNONNURMI

OLEVA / KUNNOSTETTAVA / UUSI NURMI OLEVA / UUSI KAUSIKASVI-ISTUTUS

KASVILLISUUS

OLEVA / UUSI PENSASALUE

OLEVA LUONTAINEN RANTANIITTY

UUSI PERENNA- / HEINÄISTUTUS UUSI DYNAAMINEN PERENNAISTUTUS

OLEVA RAKENNUS

SUUNNITELTU RAKENNUS / RAKENNUKSEN 
TILAVARAUS

UUSI KATOS

RAKENNUKSET

OLEVA HAVU- / LEHTIPUU

ISTUTETTAVA HAVU- / LEHTIPUU /
MAISEMAPUU / PIENPUU

ISTUTETTAVA RUNKOPENSAS 

POISTETTAVA HAVU- / LEHTIPUU

POISTETTAVA PENSASALUE / VESAKKO

KALUSTEET JA VARUSTEET

UUSI PENKKI

UUSI PÖYTÄ- JA PENKKIRYHMÄ

UUSI AURINKOTUOLI

UUSI GRILLIPAIKKA

UUSI ROSKA-ASTIA / ROSKA-ASTIA GRILLI-
JÄTTEELLE

UUSI SUURIKOKOINEN ISTUTUSRUUKKU

UUSI KAUPUNKIVILJELYLAATIKKO

UUDET LEIKKI- / LIIKUNTAVÄLINEET

OLEVA / UUSI AITA

UUDET MATALAT TERÄSTOLPAT

UUDET PYÖRÄPAIKAT

UUSI INFOTAULU

UUSI OPASTEVIITE

UUSI VALAISIN

UUSI MATALA VALAISIN

ULKOTARJOILUALUEIDEN KALUSTEET

POISTETTAVA KALUSTE, VARUSTE, RAKENNE 
TAI RAKENNUS

MERKKIEN SELITTEET

OLEVA AVOKALLIO / HIEKKA- TAI KIVIRANTA

PINNOITTEET JA RAKENTEET

UUSI SIDOTTU SIROTEPINNOITE

OLEVA / UUSI / SIDEAINEELLA PARANNETTU KIVITUHKA

OLEVA / UUSI PUURAKENNE

OLEVA / UUSI ASFALTTI

UUSI VALUBETONI / GRAAFINEN BETONI

OLEVA / UUSI KÄYTÄVÄ TAI KATU, JOTA 
RAJAA LUONNONKIVINEN REUNAKIVI

UUSI NUPUKIVIREUNAINEN KÄYTÄVÄ

OLEVA / UUSI KÄYTÄVÄ

OLEVA / UUSI KÄYTÄVÄ KALLION PÄÄLLÄ

POISTETTAVAN KÄYTÄVÄN / KADUN REUNA

OLEVA / UUSI SUOJATIE

OLEVA / UUSI MUURI

OLEVAT / UUDET PORTAAT / UUSI LUISKA

UUSI TURVAHAKE / TURVASORA / LEIKKIHIEKKA UUSI TURVA-ALUSTA HIEKKATEKONURMESTA

UUSI LUONNONKIVEYS / LUONNONKIVINEN SUOJATIE

UUSI BETONIVEISTOS

TASAUS

PIIRUSTUSMERKINNÄT

OLEVA JOHTO- / VÄLIKÄYRÄ

UUSI JOHTO- / VÄLIKÄYRÄ

OLEVA KORKOPISTE

UUSI KORKOPISTE

POISTUVA KORKOPISTE

LEIKKAUSKUVANTO

SUUNNITTELUALUEEN RAJA

KÄYTÄVÄT JA RAKENTEET
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Kuva 235. Suunnitelma Pienen Män-
tysaaren alueelta ja sen ympäristöstä, 
1:1500. Pienelle Mäntysaarelle kylväy-
tynyttä puustoa poistetaan. Pysäköintialue 
jäsennöidään uudelleen ja se aidataan. 
Alueen jätehuolto järjestetään selkeäksi 
ja siistiksi. Alueen reitistöstä kehitetään 
selkeä kokonaisuus. Reitit rajataan luon-
nonsuojelualueesta matalilla teräksisillä 
tolpilla.

Mäntysaarten edusta ja Pieni 
Mäntysaari

Mäntysaarten edustan pysäköintialue rakennetaan sel-
keäksi. Pysäköintialue asfaltoidaan ja sen 18 auto-
paikkaa ja kaksi bussipaikkaa merkitään nupukivi-
raidoilla. Kaksi autopaikoista tehdään invapaikoiksi. 
Pysäköintialueen laidoille rakennetaan aita, joka rajaa 
pysäköintialueen selkeästi ympäristöstään. Aitojen 
ansiosta avoimelle alueelle pysäköidyt autot näkyvät 
rannassa kulkeville hieman vähemmän. Mäntysaarten 
edustalla olevat laajat kurtturuusukasvustot poistetaan 
Faunatica Oy:n laatiman Kolavikenin hoito- ja käyt-
tösuunnitelman ohjeiden mukaan. Rannassa oleville 
venepaikoille lisätään kiinnitystolpat ja numeromerkin-
nät. Venepaikkojen eteläpuolella olevan kunnostettavan 
reitin merenpuoleista reunaa tuetaan uudisrakennetta-
valla luonnonkivimuurilla.

Alueen luonnonsuojelualueen kunnostettavien ja uudis-
rakennettavien reittien varsille pystytetään teräksisiä, 
tummiksi maalattuja matalia tolppia, jotka merkitsevät 
luonnonsuojelualueen ja ohjaavat suurimman kulutuk-
sen reiteille myös talviaikaan. Tolppien väleihin ei 
asenneta vaijereita, jotta kulutuksesta hyötyville paah-
deympäristöille ja dyyniniityille hakeutuu jatkossakin 
kävelijöitä. Tolppien yläosat voidaan harkita maalat-
tavan heijastavalla maalilla hämäriä vuodenaikojen 
käyttökokemuksen parantamiseksi. Alueelle lisätään 
opasviittoja. Uusissa infotauluissa kerrotaan alueen 
historian vaiheista ja luonnonsuojelualueesta.

Pysäköintipaikan länsipuolelle rakennetaan kivituhka-
pintainen kevyen liikenteen käytävä, jotta jalankulkijat 
eivät jatkossa enää joudu kulkemaan pysäköintialueen 

halki. Tämän reittiosuuden varrelle asennetaan mata-
lat, reittiä kohdennetusti valaisevat pollarivalaisimet, 
jotka aiheuttavat ympäristöön mahdollisimman vähän 
valosaastetta. Kolme vastaavanlaista valaisinta asen-
netaan Neljän Tuulen Tuvalle johtavan reitin varteen. 
Kallioon kaiverrettua Hangon kaupungin vaakunaa 
ja mainintaa kansallisesta kaupunkipuistosta voidaan 
halutessa kohdevalaista.

Pieneltä Mäntysaarelta poistetaan kaikki pihlajat, 
haavat ja pienet koivun- ja männyntaimet. Alueelle 
rakennetaan uudet laiturit, joihin kahvilavieraat voi-
vat kesäkaudella jättää veneensä. Vanhat portaat ja 
laiturirakenteet säilytetään ja niitä kunnostetaan tar-
vittaessa. Pienellä Mäntysaarella ei sallita lainkaan 
pysäköintiä. Neljän Tuulen Tuvan jätehuolto järjes-
tetään uudisrakennettavaan jätekatokseen avokallion 
edustalle. Sen kummankin puolin istutetaan korkeita 
kukkivia pensaita, kuten syreenejä.

Långsanda

Långsandan rantaa pitkin kulkeva, yli sata vuotta 
vanha reitti kunnostetaan ja sitä talvikunnossapidetään 
jatkossakin. Sen varrella olevat penkit ja roska-as-
tiat uusitaan. Penkit sijoitetaan nykyistä lähemmäs 
käytävää niille rakennettaviin penkkitaskuihin ja aina-
kin osaa niiden ympäristöistä talvikunnossapidetään. 
Tonttien väleistä rannan reitille kulkevat polut kun-
nostetaan, niiden varsilta poistetaan vesakkoa ja polut 
merkitään jatkossa myös rannan puolella. 

Kuva 236. Pienen Mäntysaaren edusta kesäkuussa 2018. Kuva 237. Långsanda kesäkuussa 2018.

Nykyisen reitin lisäksi lähemmäksi rantaa perustetaan 
uusi kapea polku paikalle muotoutuneen polun koh-
dalle. Rakentamalla selkeästi ympäristöstään rajattu 
polku vältytään kasvillisuuden laaja-alaiselta voimak-
kaalta kulumisesta ja muiden eliöiden tarpeettomalta 
häiritsemiseltä. Reittien varsille asennettavien matalien 
tolppien väleihin ei asenneta vaijereita, jotta kulu-
tusta olisi niityillä jatkossakin jonkin verran. Luon-
nonsuojelualueesta lisätään opasteita ja alueelle pys-
tytetään infotauluja luonnonsuojelualueen länsipäähän 
sekä Mäntysaarten edustan olevan risteyksen tienoille. 
Luonnonsuojelualueita hoidetaan Faunatica Oy:n laati-
man Kolavikenin hoito- ja käyttösuunnitelman mukai-
sesti.

Långsandan uimaranta-alueelta poistetaan kurttu-
ruusukasvustot ja kylväytyneet pihlajat. Uimarannan 
uimakopit säilytetään. Alueelle sijoitetaan kiinteä ylei-
nen käymälä, joka on käytettävissä vuoden ympäri. 
Appelgrenintien puoleisessa reunassa olevien polkujen 
tilalle rakennetaan uudet käytävät. Pension Bellevuen 
edustalla olevat leikkivälineet uusitaan.

Luonnonsuojelualueita hoidetaan Faunatica Oy:n laati-
man Kolavikenin hoito- ja käyttösuunnitelman mukai-
sesti. 

Bellevuen täyshoitolan edustan leikkipaikan välineet 
suositellaan uusittaviksi.



Kuva 238. Långsanda, 1:1500. Långsandan alueen reitistöä ja 
sen hierarkiaa selkeytetään. Niityiltä poistetaan männyntaimia ja 
kurtturuusuja. Huviloiden edustalla olevaa männikköä harvennetaan. 
Nykyinen ja uusi suojelualue rajataan reiteistä matalilla teräksisillä 
tolpilla. Julkisten reittien risteyskohdat voidaan merkitä himmeillä, 
opasteisiin integroiduilla valoilla tai heijastavilla osilla. Bellevuen 
edustalle rakennetaan reitit nykyisten polkujen sijaan. Alueelle 
suunnitellaan julkinen käymälä. Kalustus ja varustus uusitaan yhte-
näiseksi.
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Kuva 239. Leikkaus Långsandan alueelta, 1:100. Kunnostet-
tavan reitin lisäksi rantaan rakennetaan uusi polku.
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Plagen

Plagenin ranta jaetaan selkeästi kahteen erilaiseen 
alueeseen. Pohjoisosa säilytetään uimarantana ja sen 
yhteyteen rakennetaan esteetön luiska veteen, jolla 
varmistetaan myös liikkumisesteisten pääsy veden 
ääreen ja veteen. Uimarannalla olevat leikkivälineet 
poistetaan ja reitin toiselle puolelle rakennetaan puiden 
lomaan uusi leikkialue. Se rajataan metsästä selkeästi 
matalilla juoksuesteaidoilla. Ranta-alueen pohjoispuo-
lelle sijoitetaan kiinteä yleinen käymälä, joka on käy-
tettävissä vuoden ympäri. Plagenin ja Långsandan 
välissä oleville kallioille tuodaan yleisiä grillejä, pöytä- 
ja penkkiryhmiä ja aurinkotuoleja. Niemeä kiertävää 
polkua pitkin kulkemista voidaan helpottaa rakenta-
malla alueelle luonnonkivisiä portaita tai pengerryksiä.

Rannan eteläosaan keskitetään vesiurheilutoiminnot, 
kuten melonta, soutu ja suppaus. Alueella voi olla 
myös sukeltajien tukikohta. Vesiurheilutoimijoiden käyt-
töön rakennetaan välinevarasto asemakaavan salli-
massa laajuudessa ja sen edustalle katos. Alueen 
eteläosassa oleva vanha kivimuuri kunnostetaan ja 
muurin läheisyydestä poistetaan kaikki puusto, jotta 
se ei vaurioidu uudelleen. Sen edusta rakennetaan 
laiturimaiseksi oleskelualueeksi, joka toimii joustavasti 
alueen eri toimijoiden käytössä. Alueelle perustetaan 
kaksi grillipaikkaa, joista toinen sijoitetaan katoksen 
alle. Grillipaikkojen viereen sijoitetaan pöytä- ja penk-
kiryhmiä.

Kunnostettavan muurin edustalle rakennetaan veteen 
johtavat valubetoniset portaat. Uuden välinevaraston 

eteen rakennetaan puuverhoiltu kiinteä laituri. Siihen 
voidaan kiinnittää vedenpinnan tasoa lähempänä oleva 
kelluva laituriosuus, josta nouseminen soutuveneeseen 
tai kajakkiin sujuu helpommin. Kelluvan osuuden voi 
tarpeen mukaan nostaa pois talveksi.

Vesiurheilupisteen länsipuolelle varataan tilaa julkiselle 
saunalle, jonka toteuttaminen tosin vaatisi asemakaa-
van muutoksen. Jos sauna toteutuu, sen yhteyteen 
rakennetaan veteen johtava esteetön luiska.

Hiekkarantaa reunustava reitti kunnostetaan esteet-
tömäksi käytäväksi, jonka laita tuetaan valettavalla 
betonimuurilla. Näin rajataan reitti selkeästi uimaran-
nasta ja estetään hiekan leviäminen metsään. Reitin 
toinen reuna rajataan nupukiviraidalla. Reitin varrelle 
asennetaan penkkejä, roska-astioita ja opasteviitteitä. 
Reitin länsipuolelle rakennetaan lähiliikuntapaikka ja 
hiekkarannalle kolme rantalentopallokenttää. Ranta-
lentopallokenttien ja esteettömien luiskien maastoon 
sovittamisen vuoksi uimarantaa täytetään koko pituu-
deltaan. Näin saadaan myös ahtaaksi koetulle rannalle 
enemmän oleskelutilaa. Rannan täyttäminen ratkaisee 
myös rannan eteläosassa olevan jyrkän rantatöyrään 
eroosio-ongelman, sillä vanha luonnonkivimuuri on 
osittain sortunut ja penger erodoitunut pahasti.

Plagenin pohjoisosassa toimivan kahvilan alue ja sen 
ympäristö järjestetään selkeäksi. Minigolf-alue ja car-
ting-rata rajataan selkeästi ympäristöistään. Jatkossa 
ulkotarjoilualuetta ei sallita levitettävän enää hiekka-

ranta-alueelle, vaan tarjoilualue tulee järjestää sel-
keästi rajatulla alueella reitin länsipuolella. Kahvilan 
jätehuolto on järjestettävä nykyistä siistimmin ja sel-
keämmin, mieluiten kiinteistöön. Vaihtoehtoisesti se 
voidaan rajata ympäristöstään aidalla tai pensasai-
danteella. Nykyisin erilaiset jäteastiat näkyvät kauas 
harvassa männikössä.

Tennispuisto

Tennispuiston reitistöä kunnostetaan ja jouhevoitetaan. 
Tennispuistoon rakennetaan uusi pääreitti, joka vie 
puistometsän halki Casinopuistosta Plagenille ja korvaa 
nykyisen polun. Tenniskenttien pohjoislaidan aita suo-
sitellaan uusittavan. Uusimisen jälkeen aidan edustalle 
istutetaan pensasaidanne. Sen edustalla kulkeva reitti 
kunnostetaan. Tenniskenttien itäpuolella oleva puinen 
aita siirretään tai uusitaan kokonaan. Rakentamatto-
malle, aidatulle alueelle tennisalueen toimija voi halu-
tessaan rakentaa lisää kenttiä tai katsomorakenteita. 
Tennisalueen laidalla olevan pumppaamon luiskiin 
istutetaan pensaita.

Tennispuiston metsäalueet säilyvät liki nykyisellään, 
mutta reittien vierustoja hoidetaan ja niiden varsilta 
poistetaan vesakko. Reittien varsille asennetaan penk-
kejä ja roska-astioita. Alueen eteläosaan ei lisätä 
valaistusta luontoarvojen vaalimisen takia. Plagenin 
ja Appelgrenintien välissä kulkeva kunnostettava reitti 
valaistaan.

Kuva 240, viereisellä sivulla. Plagen ja Tennispuisto, 1:1500. 
Alueen reitit kunnostetaan. Tennispuiston puistometsässä kul-
keva reitti levennetään ja valaistaan. Plagenin hiekkarannalle 
rakennetaan selkeästi hiekkarannasta rajattu esteetön reitti ja 
veteen rakennetaan harjatusta valubetonista esteettömät luiskat. 
Hiekkarantaa täytetään ja sen yhteyteen sijoitetaan lentopallo-
kenttiä, lähiliikuntapiste, ja leikkipaikka. Plagenin alueella sijait-
seva kahvilarakennusta ja sen ympäristöä jäsennetään. Ran-
nan koillispuolella oleville kallioille sijoitetaan julkisia grillejä ja 
aurinkotuoleja. Plagenin eteläreunassa oleva kivimuuri kunnos-
tetaan ja sen yhteyteen rakennetaan grillipaikat ja vesiurheili-
joiden käyttöön välinevarasto, katos ja laiturit. Vesiurheilualueen 
länsipuolelle varataan tilaa uudelle rantasaunalle. Tämän suun-
nitteluratkaisun toteuttaminen vaatisi asemakaavan muutoksen. 

Kuva 241. Plagenin luonnonkivimuuri, kuva arviolta otettu 
1930-luvulla. HMA.

Kuva 242. Plagenin luonnonkivimuuri on huonokuntoinen ja 
osittain sortunut. Sen edustalle on tuotu mm. asfalttipäällysteen 
jäänteitä.
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Kuva 243. Panoraama Plagenin alueesta keväällä 2018. 
Hiekkarannalla liikkuminen on haastavaa liikuntaesteisille, sillä 
rollaattorin tai pyörätuolin pyörät painuvat pehmeään hiekkaan. 
Plagenin rannan reunaan rakennetaan uusi ympäristöstään sel-
keästi rajattu käytävä.
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Kuva 244. Leikkaus uuden luiskan kohdalta, Plagenin uima-
rannalta koilliseen, 1:200. Leikkauksessa näkyy Appelgrenin-
tien liittyminen Plagenin alueeseen. Appelgrenintien varrella 
olevat pysäköintialueet rajataan matalalla reunakivellä ajora-
dasta ja päällystetään kivituhkalla mäntyjen kasvuolosuhteiden 
parantamiseksi.
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Kuva 245. Leikkaus vesiurheilualueelta, 1:150. Kunnostetta-
van kivimuurin edustalle rakennetaan puinen oleskelu- ja kul-
kutaso. Veteen rakennetaan kiinteä laituri ja lähemmäksi vesi-
rajaa sijoittuva kelluva laituriosuus, jonka voi tarpeen mukaan 
nostaa pois talveksi. Välinevaraston viereen sijoitetaan katettu 
grillipaikka. 



Kuva 246. Periaateleikkaus Plagenin ja Appelgrenintien välissä 
olevassa puistometsässä kulkevasta kunnostettavasta käytä-
västä, 1:50. Reitti levennetään, päällystetään kivituhkalla ja 
se valaistaan.

Kuva 247. Periaateleikkaus Plagenin käytävästä, 1:50. Käy-
tävä rajataan hiekkarannasta valettavalla betonimuurilla. Käy-
tävä voidaan pinnoittaa kivituhkalla tai orgaanisella sideaineella 
parannettavalla kivituhkalla.
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Kuva 248. Suunnitelma Puistovuorten alueelle, 
1:1500. Reitistö ja sen varrella olevat rakenteet 
kunnostetaan. Alueelle tuodaan kalusteita, varus-
teita, opasteita ja infotauluja.

Puistovuoret

Puistovuorten alueella selkeytetään reittihierarkiaa. 
Reittejä ja niiden varsilla olevia vanhoja rakenteita 
kunnostetaan. Polkuverkostolla ei jatkossakaan tavoi-
tella esteettömyyttä, sillä sen saavuttaminen alueella 
on mahdotonta. Käytettävyyttä parannetaan niiltä osin, 
kuin se ei heikennä huomattavasti alueen ekologi-
sia, historiallisia, esteettisiä ja maisema-arkkitehtonisia 
arvoja. Alueen luonnontilaisen vaikutelman säilyttämisen 
vuoksi toimenpiteet ovat hienovaraisia ja kasvillisuuden 
hoitotoimet tehdään harkiten ja mahdollisimman huo-
maamattomasti. Reittien varsilta poistetaan vesakkoa 
näkymien avaamisen ja käytettävyyden parantamisen 
vuoksi. Alueelta poistetaan pioneerilajeja kuten nuoria 
koivuja, pihlajia ja haapoja. Niiden runsauden yhtenä 
syynä on rehevöityminen, joka johtuu osittain alueella 
ulkoilutettavista koirista147. Aluetta hoidetaan hoito-
luokkien mukaan ja osa alueista annetaan kehittyä 
luonnontilaisena.

Osalle Puistovuorella olevista poluista toteutetaan vain 
pieniä kunnostustoimenpiteitä ja osa vaatii suurem-
pia toimia. Pieni osa poluista on uudisrakennettavia. 
Alueelle lisätään tummanharmaiksi tai mustiksi maa-
lattuja teräsrakenteisia opastauluja. Penkkeinä käyte-
tään lähtökohtaisesti graniittipaaseja. Rakkauden polun 
alkupäähän asennetaan pyörätelineitä ja opasteita 
sekä infotaulu. Rakkauden polku merkitään selkeästi 
maastoon omalla värillään. Se ja muut polut merkitään 
avokallioalueilla maalaamalla. Maali voi olla heijas-
tavaa pimeän ajan käyttökokemuksen parantamisen 
vuoksi. Avokallioalueiden vaikeasti erottuvilla polku-
osuuksilla merkintöjä tulee olla niin usein, että edel-
lisen merkinnän kohdalla näkyy seuraava merkintä. 
Jättihiidenkirnun ympäristöön asennetaan teräsraken-
teiset suojarakenteet, kävelytaso ja putoamisesteet 
sekä käsijohteet. Teräsrakenteet maalataan tumman-
harmaiksi tai mustiksi.

Puistovuorten laidalla ja välissä Världens ändelle kul-
kevista reiteistä toinen poistetaan. Käytävä kunnoste-
taan esteettömäksi ja nykyistä hieman kapeammaksi 
ja sen kuluneet reunat korjataan ja kasvitetaan. Reitin 
varrelle asennetaan tarpeeksi levähdyspaikkaa tarjo-
avia, esteettömiä penkkejä. Världens ändellä vaalitaan 
säilyneitä puutarhakasvien jäänteitä. Alueen reiteillä 
sallitaan ainoastaan huoltoajo.

Kuva 249. Metsäalueella kulkevan polun varsilta poistetaan 
vesakkoa.

Kuva 250. Huonokuntoiset portaat kunnostetaan ja kallioon 
asennetaan käsijohde.

Kuva 251. Portaita voidaan leventää korkeintaan metrin verran 
käyttäen samanlaista kiviainesta kuin nykyisissä portaissa on 
käytetty. Portaisiin asennetaan teräksinen, yksinkertainen kaide 
käsijohteella. Portaan vierustojen kuluneet alueet korjataan. 

Kuva 252. Puistovuorten alueella olevat pengerrykset kun-
nostetaan ja niiden kylkeen kasvanut vesakko ja pienikokoinen 
puusto poistetaan.

Kuva 253. Världens ändelle johtava tie kavennetaan, jotta 
sen huoltotiemäinen vaikutelma saadaan poistettua. Sen reunat 
rajataan selkeästi ja kasvitetaan. Käytävän varrelle asennetaan 
penkkejä penkkitaskuineen. Reitin varrella olevia puutarhakas-
vien jäänteitä vaalitaan.

Kuva 254. Puistovuorten reittien vanhat pengerrykset joudutaan 
paikoin rakentamaan uudelleen, esimerkiksi tässä. Pengerryk-
sen laidat eivät saa jatkossa enää kasvittua.



Kuva 255, viereisellä sivulla. Periaateleikkaus Puistovuorten 
alueella olevasta, kunnostettavasta sivupolusta, 1:50. Polun 
pintaa voidaan tasoittaa kivituhkalla ja polun varresta poistetaan 
vesakkoa.

Kuva 256, alla. Periaateleikkaus Puistovuorilla olevan pääpolun 
kunnostamisesta, 1:50. Polku tasataan tarvittaessa murskeella 
ja päällystetään kivituhkalla. Polun varressa oleva vesakko 
poistetaan. Näkymien avaamiseksi voidaan pienpuustoa ja 
vesakkoa poistaa myös polun välittömän läheisyyden ulko-
puolelta. Jyrkkiin kohtiin rakennetaan uudet graniittiset portaat, 
jotka varustetaan käsijohteellisella kaiteella. 
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Kuva 257. Hiidenkirnun edustalle rakennetaan tilava kulkuta-
sanne, jonka putoamisestekaiteet rakennetaan normien täyt-
täviksi, jotta alueella on turvallista kulkea. Teräsrakenteet 
maalataan tummiksi, jotta ne eivät herätä liikaa huomiota 
suurmaisemassa.

Kuva 258. Rakkaudenpolun varrella oli valokuvan ottamisen 
aikaan penkkejä, tämä kuva on arviolta otettu 1900-luvun 
alkuvuosina. MVKA.

Kuva 260. Valokuva jättihiidenkirnun luota vuodelta 1891. 
Svante Lagergrén. ÅABS.

Kuva 259. Valokuva liki samasta kohdasta kesäkuussa 2018. 
Polun reunat ovat kuluneet ja polun reunoille on kasvanut 
vesakkoa. Polku kunnostetaan ja sen varrelle sijoitetaan penk-
kejä. Kuluneet alueet tulee korjata ja kasvittaa. Reitin varrelta 
poistetaan vesakkoa ja pientä puustoa näkymien avaamiseksi.

Kuva 261. Valokuva samalta alueelta kesäkuussa 2018. 
Huonokuntoiset rakenteet poistetaan ja niiden tilalle rakenne-
taan uudet kestävät rakenteet. Kallioiden välisiin painanteisiin 
on kasvanut puustoa. Alueelle voi jättää muutaman männyn, 
mutta muuten puusto poistetaan. Muutaman säilytettävän män-
nyn ympäriltä poistetaan kaikki lehtipuut.
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Casinopuisto

Casinon edustalla oleva yli sata vuotta säilynyt muo-
topuutarhasommitelma säilytetään ja sen nurmialueet 
ja käytävät kunnostetaan. Puistossa on jatkossakin 
laadukkaita kausi-istutuksia. Niiden sommittelussa 
ja värien valinnassa käytetään harkintaa. Kevät- ja 
kesäistutusten lisäksi tehdään syysistutuksia, jotka voi-
daan jättää alueelle talven yli. Casinopuiston alueella 
olevasta luvattomasta pysäköinnistä on päästävä 
eroon. Pysäköinti järjestetään jatkossa selkeästi raja-
tuilla alueilla Appelgrenintien varressa. Casinon itä- ja 
koillispuolia jäsennetään uudisrakennettavilla käytävillä. 
Alueen nurmipinnat kunnostetaan. Alueen lehtipuita 
harvennetaan ja alueelle tehtyjä koristepensasistutuk-
sia täydennetään. Jos uudisrakennus Casinopuiston 
itäosassa ei toteudu, rakennetaan alueelle diagonaali-
käytävä, joka vahvistaa puiston symmetriaa.

Puiston muotopuutarhasommitelman eteläpuolella ole-
vat maakivet poistetaan, niiden ympäristö kitketään ja 
hiekkaranta rajataan käytävistä graniittisella reunaki-
vellä. Hiekkarannan länsireunaan rakennetaan avokal-
lion kylkeen uusi käytävä, joka rajataan muotopuutar-
han edustan käytävän tapaan reunakivillä. Käytävää 
jatketaan mareografin talon ohi entisen laiturin tienoille. 
Rantaan rakennetaan uusi oleskelulaituri. Vanhan lai-
turin rippeet kunnostetaan muistoksi kylpyläkaudesta.

Puiston kalustus, varustus ja valaistus uusitaan laa-
dukkaaksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Penkeiksi, 

roska-astioiksi ja valaisimiksi valitaan yksinkertaiset 
mallit, joiden metalliosat maalataan mustiksi tai tum-
manharmaiksi ja puuosat peittomaalataan hillityllä, 
tummalla sävyllä. Suihkulähteen altaan pohja maa-
lataan harmaaksi nykyisen kirkkaan vaaleanturkoosin 
sijaan. Casinon länsipuolelle sijoitetaan infotaulu.

Casinopuistoon sallitaan ainoastaan huoltoajo ja sitä-
kin vältetään mahdollisuuksien mukaan, jotta puiston 
käytävät ja istutukset eivät vaurioituisi.

Vart iovuoren eteläkal l iot

Vartiovuoren eteläkallioille ja kallioiden väleissä ole-
ville poukamille johtavia reittejä selkeytetään. Uimarin-
tien reitin päätteenä olevalle rannalle jätetään varaus 
uudelle miesten uimahuoneelle ja laiturille. Reitin var-
rella oleva talousrakennus poistetaan, jotta reittiyhteyttä 
rantaan saataisiin levennettyä ja parannettua. Tämän 
poukaman ja Myrskytien päätteenä olevan hiekkapou-
kaman välisille kallioille voidaan harkita rakennetta-
van joitain kulkemista helpottavia, mahdollisimman 
huomaamattomia rakenteita. Ne toteutetaan mieluiten 
luonnonkivestä.

Kuva 262, viereisellä sivulla. Casinopuistoa, Appelgrenintietä ja 
Vartiovuoren eteläkallioita koskeva suunnitelmapiirros, 1:1500. 
Casinopuiston nurmi- ja istutusalueet kunnostetaan ja niiden 
kastelujärjestelmät uusitaan. Puiston itäosan reitit rakennetaan 
selkeiksi ja aluetta hoidetaan hoitotason mukaisesti. Pysä-
köinti kielletään puistoalueella. Jos asemakaavan mahdollis-
tama uudisrakennus ei toteudu, rakennetaan rakennusoikeuden 
kohdalle diagonaalikäytävä suunnitelmassa esitetyn linjauksen 
mukaisesti. Casinopuiston uimaranta-alue rajataan puistokäy-
tävästä graniittisella reunakivellä tai matalalla luonnonkivimuu-
rilla. Puiston kalustus, varustus ja valaistus uusitaan. Pienen 
Kolalahden vanhan laiturin rippeet kunnostetaan. Vartiovuoren 
eteläkallioiden poukamaan varataan tila uudelle uimahuoneelle 
terasseineen ja laitureineen. Rantaan johtava reitti kunnostetaan 
ja katualueella oleva talousrakennus poistetaan reitin tieltä. 
Appelgrenintien varteen varataan tilaa tapahtumien ajaksi vuok-
rattaville kioskipaikoille. Appelgrenintien kaarisäteitä pienenne-
tään, mikä hidastaa ajoneuvoliikennettä risteyksissä.

Kuva 263, ylimpänä. Pienen Kolalahden rannassa oli ennen 
laituri. Rannassa oli nurmitasanne, joka rajattiin merestä luon-
nonkivisellä tukimuurilla. K. E. Ståhlberg, 1890-luku. MVKA.

Kuva 264, yllä. Kallioiden edustalla on nykyään rantahiekkaa. 
Laituri on rapistunut ja siitä on jäljellä ainoastaan jäänteitä. 
Lokakuu 2018. 



161DIPLOMITYÖ    LILJA PALMGREN

SUUNNITELMA

Appelgrenint ie

Appelgrenintien ajorataa kavennetaan kuuteen met-
riin nykyisestä seitsemästä metristä, jolloin saadaan 
kadun ajonopeutta laskettua ja kävelyteitä levennettyä. 
Ajonopeutta saadaan laskettua myös pienentämällä 
risteysten kaarisäteitä. Appelgrenintien kunnostuksen 
yhteydessä vaihdetaan reunatuet upotettaviin graniitti-
siin luonnonkiviin, jotka kestävät kulutusta ja aurausta 
huomattavasti paremmin kuin nykyiset liimattavat beto-
nireunatuet. Järeät graniittiset reunakivet rajaavat myös 
ajoradan selkeämmin kävelytiestä, mikä lisää jalan-
kulkijoiden turvallisuutta. Appelgrenintien varrella olevat 
kävelytiet rajataan ulkosivuiltaan nupukivirivillä. Kadun 
ajorata ja kävelytiet ovat jatkossakin asfalttipintaisia.

Kadun varressa olevat pysäköintialueet rajataan 
kadusta matalalla graniittisella reunakivellä ja puis-
tosta graniittisella reunakivellä, jonka päälle asenne-
taan matala suoja-aita. Pysäköintialueet toteutetaan 
jatkossa kivituhkapintaisina, jotta hulevesien imeyty-
minen ja mäntyjen vedensaanti turvataan. Mäntyjen 
rungot rajataan luonnonkivireunalla, joko noppakivillä 
tai kaarevilla reunakivillä.

Appelgrenintien varteen, Casinoa vastapäätä, varataan 
paikkoja väliaikaisille toimijoille, kuten kioskeille. Paikat 
varustetaan sähköliitännöillä. Appelgrenintien ja Puisto-
kadun risteykseen muotoutuvaan uuteen aukiomaiseen 
tilaan varataan paikka pysyvälle kioskille. Appelgre-
nintien ja Kaivokadun risteyksen tienoille rakennetaan 
uusi kiinteä käymälä.

Kuva 265, viereisellä sivulla. Appelgrenintien varrella olevat 
kävelytiet ovat kapeita, vain noin 1,5-2 m leveitä. Reitistössä 
on epäjatkuvuuskohtia kadun varteen perustettujen pysäköinti-
alueiden vuoksi. Lokakuu 2018.

Kuva 266. Tässä vuonna 1891 otetussa kuvassa näkyy, 
kuinka nykyinen Appelgrenintie oli hiekkapintainen. Se oli kan-
tattu ympäristöstään siististi. Vasemmalla on silloinen Söderströ-
min huvila. Daniel Nyblin. MVKA.

Kuva 267. Tämä kuva on otettu viimeistään vuonna 1912. 
Silloisen Puistotien varrelle on pystytetty sähköjohtojen pylväitä. 
Huvilan piha on aidattu. MVKA.

Kuva 268. Nykytilan valokuva alueesta, lokakuussa 2018. 
Appelgrenintie on asfaltoitu ja Villa d’Angleterren tonttia rajaava 
aita on uusittu koristeellisella lauta-aidalla.
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Merikatu, Regattaranta
ja Bulevardin pääte

Merikatu ja Bulevardin pääte kunnostetaan. Merikatua 
rannasta rajaava luonnonkivestä rakennettu tukimuuri 
korjataan ja sen rakenteita rikkovat kylväytyneet puut 
ja pensaat poistetaan. Kasvillisuutta poistamalla edes-
autetaan myös, että kadun varrelle pystytetyt muisto-
merkit säilyvät alueella kulkevan huomion kiinnekoh-
tina. Muurin kylkeen kylväytyneestä tsaarinpoppelista 
otetaan pistokkaita ja uusi puuntaimi istutetaan etääm-
mälle muurista hyvään kasvualustaan. Se kasvaa 
alueen uudeksi maisemapuuksi. Kunnostettavan luon-
nonkivimuurin edustaa täytetään, jotta putoamiskorkeus 
on alle 50 cm ja muurin päälle asennetaan eleetön 
teräsrakenteinen nojailukaide. Luonnonkivimuuria jak-
sotetaan uudisrakennettavilla portailla, jotka parantavat 
yhteyttä rantaan. Itäreunaan, kallion kylkeen rakenne-
taan uusi luiska.

Merikatu ja Vapaudenpatsaan ympäristö päällystetään 
luonnonkivillä, joiden väritys ja ladontakuvio ovat hillit-
tyjä, kuten tiililadottu nupukivi. Näin varmistetaan, että 
alueen katseenvangitsijoina säilyvät Bulevardin katuak-
selin päätteenä oleva Vapaudenpatsas ja sen takaa 
avautuva merimaisema. Vapaudenpatsasta ympäröivän 
aukion päätteeksi rakennetaan koko aukion levyiset 
portaat, jotka varustetaan käsijohteilla. Patsasta ympä-
röivän aukion reunoille perustetaan kausikasvi-istutus-
alueet, joissa on kausikasveja vuoden ympäri. Niiden 
sommitelman ja värityksen suunnittelussa käytetään 
harkintaa, jotta ne eivät vie liikaa huomiota muisto-
merkiltä.

Kuva 269, viereisellä sivulla. Merikadun, Regattarannan ja 
Bulevardin päätteen suunnitelma, 1:1500, suunnittelumit-
takaava 1:500. Merikatu kunnostetaan kävelykaduksi, jonka 
katumainen piirre säilytetään. Se pinnoitetaan luonnonkivellä, 
esimerkiksi nupukivin. Vanha ajoradan ja kävelytien välissä 
oleva leveä reunakivi säilytetään. Asuinrakennuksen muu-
rien edustalle sijoitetaan suurikokoisia istutusruukkuja, joihin 
istutetaan pienpuita, runkopensaita ja perennoja, koristehei-
niä tai kausikasveja. Ruukkujen edustalle sijoitetaan penkkejä. 
Valaistus uusitaan. Vapaudenpatsaan ympäristö kunnostetaan 
ja muistokiven ympärille perustetaan laaja aukio, jonka reu-
noille perustetaan uudet kausikasvi-istutusalueet. Nurmialueet 
kunnostetaan. Pääsyä rantaan parannetaan rakentamalla use-
ammat portaat, jotka toteutetaan muistokiven edustalla koko 
aukion levyisinä. Hiekkarantaa kadusta ja Vapaudenpatsaan 
ympäristöstä rajaava tukimuuri kunnostetaan ja sen edustalta 
poistetaan kylväytyneet puut ja pensaat.

Kuva 270. Nykyinen Regattaranta 1900-luvun alussa, taus-
talla Grand Hotel. Laiturin Bulevardin puoleisella aukiolla oli 
kaivo. Knackstedt & Näther Oy. MVKA.

Kuva 271. Nykyinen Regattaranta 1940-luvulla vuokra-ajan 
jälkeen. Vuonna 1921 pystytetty Vapaudenpatsas on poistettu, 
Grand Hotel on palanut vuonna 1925 ja rannassa on piikki-
lanka-aita. HMA.

Kuva 272. Nykytilan valokuva Regattarannasta ja Merikadusta 
lokakuussa 2018. Pengerrys on huononkuntoinen ja sen kyl-
keen on kasvanut puustoa ja pensaita. Merikadulle valmistui 
2010 paikkeilla uudet asuinrakennukset.
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Kuva 273. Alueleikkaus Vapaudenpatsaan kohdalta, 1:150. 
Bulevardin ja Appelgrenintien risteys luonnonkivetään. Appel-
grenintien ajorata kavennetaan kuuteen metriin, jotta saadaan 
enemmän tilaa jalankulkijoille ja kadun ajonopeutta laskettua. 
Bulevardin ja Appelgrenintien risteykseen rakennetaan luonnon-
kivestä suojatie, joka voidaan tarpeen mukaan rakentaa koro-
tettuna. Vapaudenpatsaan ympäristö kunnostetaan laadukkaaksi 
aukioksi, jonka päätyyn rakennettavien leveiden luonnonkivipor-
taiden kautta pääsee kulkemaan rantaan.



Kuva 274, vasemmalla. Nykytilan valokuva Villa Tellinan edus-
talla olevilta kallioilta länteen. Lokakuu 2018.

Kuva 275, alla. Havainnekuva Villa Tellinan edustalla olevilta 
kallioilta Bulevardin päätteenä olevalle Vapaudenpatsaalle ja 
sen taustalla olevalle Merikadulle. Aukio kunnostetaan Han-
gon historiallisen keskustan arvoja kunnioittavaksi, laadukkaaksi 
kokonaisuudeksi.
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Kuva 276. Periaateleikkaus Merikadusta, 1:100. Merikatu 
kunnostetaan kävelykaduksi, jonka katumaisuus säilytetään.

Kuva 277. Merikatu kesällä 2018. Muurin edustalle on kyl-
väytynyt pensaita ja puustoa, joka on päässyt kasvamaan 
suurikokoiseksi ja vaurioittaa vanhaa luonnonkivimuuria.
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Tehtaanniemi

Tehtaanniemeä kiertävällä reitillä esteettömyys saavu-
tetaan rakentamalla osa reitistä kallion päälle laitu-
rimaisena, puisena rakenteena, jossa on levennyksiä 
levähdystä ja oleskelua varten. Sen toiseen laitaan 
rakennetaan aita käsijohteineen ja merenpuoleiseen 
laitaan nojailukaide ja porrasyhteyksiä kalliolle. Uima-
huoneenkatu rakennetaan Tehtaanniemen tontin kyl-
keen ja sen viereen perustetaan uusi kivituhkapintai-
nen kävelyreitti. Uimahuoneen edustalle rakennetaan 
viisi uutta autopaikkaa. Kadun jatkeeksi varataan tila 
Märaskäriin johtavalle sillalle. Silta voidaan toteuttaa 
kiinteänä tai vaihtoehtoisesti kelluvana ponttooniraken-
teena, joka kiinnitetään Tehtaanniemeen ja Märaskä-
riin rakennettaviin kiinteisiin laitureihin. Ponttooniraken-
teen voi tarvittaessa avata tai nostaa talveksi pois. 
Märaskäriin ei sallita jatkossakaan ajoneuvoliikennettä. 
Tehtaanniemen rannassa kulkeva polku kunnostetaan. 
Rannan länsiosaan perustetaan uudet grilli- ja oles-
kelupaikat.

Tehtaanniemen kasvillisuusalueet ovat pääosin niit-
tyjä, jotka vesotaan kerran kaudessa. Käytävien varsia 
hoidetaan luonnonnurmena. Olemassa olevaa puus-
toa täydennetään uusilla lehti- ja havupuuistutuksilla. 
Itäsataman kunnostettavan uudemman osan reunaan 
perustetaan luonnonnurmialueet.

Rantapuisto

Rantapuisto kunnostetaan viihtyisäksi oleskelupuistoksi. 
Rantapuistoon rakennetaan uusi reitti, joka kulkee 
loivennettavan rinteen kautta etelään. Puiston kun-
nostettava ja uudisrakennettava reitistö toteutetaan 
kivituhkapintaisena. Puistossa oleva leikkipaikka ja 
esiintymislava poistetaan. Alueelle kylväytyneitä vaah-
teroita täydennysistutetaan ja niiden alle kylvetään 
varjoisan paikan niitty. Purettavan esiintymislavan koh-
dalle ja pumppaamon ympärille istutetaan dynaami-
nen perenna- ja kukkaniittyalue. Puiston länsiosa ja 
nurmetettava ylätasanne jätetään muuta puistoa avoi-
memmiksi. Rantapuiston keskelle muodostuu puuston 
uusimisen yhteydessä nykyistä avoimempi alue. Puis-
ton länsireunaan istutetaan saarnirivi, joka jäsentää 
aluetta. Puiston itäreunassa olevan luonnonpuuston 
tultua tiensä päähän puiston reunaan istutetaan niini-
kään saarnirivi. Rantakadun reunassa olevan saarniri-
vin läheisyydestä poistetaan muu puusto, jotta saarnet 
saa riittävästi kasvutilaa. Niiden alta poistetaan myös 
kurtturuusuistutukset. Reittien varsilla olevia suuria 
runkopensaita tai pienpuita ei jatkossa enää uusita 
reittien näkyvyyden parantamiseksi.

Rantapuistossa aiemmin järjestetty iltatori tulisi jat-
kossa järjestää muualla, kuten Itäsataman uudemman 
osan satama-aukealla.

Kuva 279. Penkereeksi jätetty täyttömaa loivennetaan pyö-
reämuotoiseksi ja perustetaan niityksi. Alueelle kylväytynyttä 
puustoa poistetaan.

Kuva 280. Tehtaanniemen eteläkärjen avokalliot ovat säilyneet. 
Rannassa on suunnittelualueen ainoa merenrantaniitty, joka 
säilytetään. Rannassa kulkeva polku kunnostetaan.

Kuva 278, viereisellä sivulla. Suunnitelma Tehtaanniemelle, 
Rantapuistoon ja Itäsataman uudempaan osaan, 1:1500, 
suunnittelumittakaava 1:500. Uimahuoneenkatu rakennetaan ja 
sen viereen rakennetaan leveä jalankulkuväylä. Sen jatkeeksi 
varataan tilaa Märaskärille johtavalle sillalle. Tehtaanniemelle 
rakennetaan niemen ympäri kuljettava esteetön reitti. Osa rei-
tistä perustetaan puurakenteiselle, laiturimaiselle tasolle. Sen 
varrelle rakennetaan levennyksiä, joissa voi oleskella tai leväh-
tää penkillä. Rantapuisto kunnostetaan selkeäksi, alueen käyt-
täjiä palvelevaksi oleskelupuistoksi. Sen länsireunaan istutetaan 
uusi saarnirivi. Entisen pysäköintialueen pengerrettyä tasannetta 
loivennetaan ja sen rinteeseen rakennetaan uusi reitti. Itäsa-
taman uudemmasta osasta kunnostetaan kaupungin asukkaita, 
alueella vierailevia ja vierasvenesataman käyttäjiä palveleva 
joustava kokonaisuus. Ravintola Roxxin rakennus ja väliaikai-
nen satamakonttori puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi 
satamapalveluiden rakennus. Rantapuiston kylkeen rakennetaan 
uusi urheilu- ja leikkialue. Rannan tuntumaan perustetaan uusi 
oleskelualue.
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Kuva 281. Alueleikkaus Tehtaanniemeltä, 1:150. Leikkauk-
sessa näkyy reittien sijoittuminen maastoon. Laiturimainen reit-
tiosuus sovitetaan kallion päälle ja perustetaan mahdollisimman 
vähän kallioon kajoten. Rantapolku kunnostetaan. Alueelle istu-
tetaan uutta puustoa. Tontin rajalle istutetaan pensasnauha.
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Kuva 282. Periaateleikkaus Tehtaanniemen laiturimai-
sesta reitistä.

Kuva 283, yllä. Referenssinä käytettiin Nomaji 
maisema-arkkitehdit Oy:n suunnittelemaa, Hel-
singin Lammassaareen johtavaa laiturimaista 
reittiä. Kuva Mika Huisman, Decopic.

Kuva 284, yllä. Lammassaareen johtavan reitin 
varrelle rakennettiin korotuksia, joista näkyy ruo-
vikon yli pitkälle ympäristöön. Reitin suunnittelija 
Nomaji maisema-arkkitehdit Oy. Kuva Mika Huis-
man, Decopic. 

Kuva 285. Tehtaanniemen laakeita punaisia 
rantakallioita. Kesäkuu 2018.
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Kuva 286. Periaateleikkaus Rantapuiston 
penkereen loiventamisesta, 1:50. Rinteeseen 
rakennetaan uusi puistokäytävä.

Kuva 287. Rantapuisto on pimeä ja kylväytyneiden vaahteroi-
den alle on muodostunut polkuja. Puiston reittejä selkeyttämällä 
saadaan vähennettyä oikomisen tarvetta. Puiden alle peruste-
taan varjoisan paikan niitty.

Kuva 289. Rantapuiston eteläosa on epämääräinen ja takapi-
hanomainen. Ravintolarakennus poistetaan ja sen tilalle alueelle 
perustetaan pienpelikenttä, lähiliikuntapaikka, leikkipaikka ja 
parkour-alue.

Kuva 288. Rantapuiston läpi kulkeva reitti on kapea. Asfaltoitu 
reitti poistetaan, linjataan sujuvammaksi ja reitin varressa olevat 
havut korvataan etäämmälle reitistä, jotta puiston keskelle saa-
daan valoa ja puistossa kulkeminen tuntuisi turvallisemmalta. 
Valokuva on otettu elokuussa 2012 keskiviikkoiltana, kun puis-
tossa järjestettiin perinteinen iltatori.

Kuva 290. Rantapuiston eteläosassa uudisrakennusten vie-
ressä on sorakenttä. Sen penger loivennetaan ja perustetaan 
puistoksi. Alueelle rakennetaan uusi käytävä.
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Kuva 291. Itäsataman vanhempaa osaa koskeva suunnitelma, 1:1500, suunnittelumit-
takaava 1:500. Rannan vanhat kivimuurit kunnostetaan ja valettujen betonimuurien tilalle 
rakennetaan uudet luonnonkivimuurit. Satama-aukiot päällystetään yhtenäiseksi tiililadotuilla 
nupukivillä. Kalustus, varustus ja valaistus uusitaan. Graniittikaaren varrelle suunniteltu 
asuinalue rakennetaan. Satama-aukioilla olevat ulkotarjoilualueet kunnostetaan yhtenäisiksi.

I täsatama

Itäsatama kunnostetaan laadukkaaksi kokonaisuu-
deksi. Alue muutetaan suurilta osin kävelykaduiksi ja 
aukioiksi, jonka laajat pinnoitetut alueet mahdollista-
vat alueen tavanomaisen käytön lisäksi monipuolisten 
tapahtumien järjestämisen. 

Kaupungin teknisen ja ympäristöviraston tavoitteiden 
mukaisesti sallitaan jatkossa alueen ajoneuvoliiken-
teestä ainoastaan huoltoliikenne. Ajoa rajoitetaan jat-
kossa trukeilla siirrettävillä suurilla istutusruukuilla, joi-
hin istutetaan kausikasveja. Ruukut voidaan siirtää 
runsasta huoltoliikennettä vaativien tapahtumien ajaksi. 
Makasiinien huoltoliikenne toteutetaan jatkossakin nii-
den pohjoispuolella olevan Makasiinikadun kautta148.

Vanhan sataman sydän

Itäsataman vanhasta osasta kehitetään historiallinen 
satama-alue. Vanhaan osaan keskittyvät sataman lii-
ketilat. Vanhemman osan katu- ja aukiomaiset tilat 
pinnoitetaan väritykseltään ja ladonnaltaan hillityllä 
luonnonkivellä, kuten tiililadotulla noppakivellä. Vanhan 
sataman luonnonkiveyksestä tehdään ajaton kerros, 
joka sopii sataman vanhaan historiaan ja korostaa 
satamassa olevia katseenvangitsijoita – makasiineja, 
HSF:n paviljonkia ja veneitä. Satama-altaan vanhat 
luonnonkivimuurit kunnostetaan ja niitä ylläpidetään 
jatkossa niin, etteivät ne enää pääse rapistumaan. 
HSF:n paviljongin eteen rakennetaan uusi, suora 
luonnonkivimuuri. Rantaan rakennetaan uusi prome-
nadi, joka parantaa rannan kävely-yhteyttä huomat-
tavasti nykyisestä. Satama-altaan länsipuolella säilyn-
een vanhan kivisen hiomorakennuksen edustalla oleva 
valettu betonimuuri korvataan uudella luonnonkivimuu-
rilla, joka linjataan idemmäksi. Näin saadaan varmis-
tettua nykyisin ahtaan rantapromenadin riittävä leveys 
uuden asuinalueen rakentamisen myötä lisääntyvän 
käytön tarpeisiin. Satama-altaan pohjukkaan varataan 
tilaa jatkossa mahdollisesti toteutettavalle rantaa kier-
tävälle laituritasanteelle. Graniittilinnan aluetta kehite-
tään arkkitehtiopiskelija Erik Lönnbro Fukinon loppu-
työn pohjalta. 

HSF:n paviljongin edustalle rakennetaan uusi, mata-
lalla leikattavalla pensasaidanteella rajattu pysäköin-
tialue. Matala pensasaidanne rajaa pysäköintialuetta 
muusta satama-aukiosta myös lehdettömänä aikana, 
ja parantaa mereltä ja maata pitkin alueelle tulevien 
saapumiskokemusta. Pysäköintialue voidaan pinnoittaa 
tummilla ja valkoisilla nupukivillä tai isoilla noppakivillä.

Vanhan sataman kalustus, varustus ja valaistus uusi-
taan alueen käyttötarkoitusten mukaisiksi ja historial-
liseen satamaan visuaalisesti sopiviksi. Makasiinien 

eteläpuolella, Satamakadun reunassa olevien terassien 
aidat uusitaan yhtenäisiksi ja uusille ulkotarjoilualueille 
varataan tilaa läntisimpien makasiinien edustalle. Nii-
den aidat toteutetaan siinä tapauksena samanlaisina 
kuin nykyisten, kunnostettavien terassien aidat. Teras-
sien kalustus ja varustus voi aitoja lukuun ottamatta 
olla edelleen toimijoiden päätettävissä. Olisi tosin tär-
keää Itäsataman historiallisen ilmeen takaamiseksi, 
että kalusteiden ja varusteiden materiaaleina suosi-
taan arvokkuutta. Materiaaleiksi sopivat erityisesti hilli-
tyillä väreillä peittomaalattu tai maalaamaton puu sekä 
tummaksi maalattu teräs. Kaluste- ja varustevalintoja 
voidaan tällä alueella valvoa muita alueita tarkemmin. 
Satamakadulla nykyisin oleva ajoliikenteen ja kevyen 
liikenteen toisistaan jakava puuaita istutuslaatikkoineen 
poistetaan.

HSF:n paviljongin edustalla olevat ulkotarjoilualueet 
siirretään niin, että rantaan muodostuu jatkossa 
leveämpi kulkuyhteys. HSF:n paviljongin eteen vara-
taan tilaa suurelle aidatulle terassille. Alueen aidaksi 
suositellaan esim. tummaksi maalattua teräsaitaa ja 
kalusteiden osalta kuten makasiinien edustan ulkotar-
joilualueilla materiaaleja, jotka ovat ajattomia ja pit-
käikäisiä. 

Uusi satama ulkotilan olohuoneeksi

Itäsataman uudempi alue kunnostetaan kaupunkilais-
ten ja vierailijoiden yhteiseksi oleskelu- ja tapahtu-
ma-alueeksi. Sen huonokuntoiset rantamuurit uusi-
taan luonnonkivisiksi, nykyisiä valettuja ja rimoitettuja 
muureja huomattavasti kestävimmiksi. Niiden linjauksia 
muutetaan vähemmän polveileviksi, mikä selkeyttää 
aluetta. Alue pinnoitetaan saumattomalla, levitettävällä 
sirotepinnoitteella, joka tehdään luonnonkivestä.

Rantapuiston eteläpuolella oleva konteista rakennettu 
väliaikainen satamatoimisto ja puurakennus, jossa 
nykyään toimii Ravintola Roxx, puretaan ja niiden 
tilalle rakennetaan uusi satamakonttorirakennus. Siihen 
varataan tilaa myös liiketoiminnalle ja sen edustalle 
rakennetaan terassi. Satamassa olevia myyntikojuja 
tuodaan lähemmäksi rantaa ja uusille kojuille varataan 
tilaa. Uuden satamakonttorin luoteispuolelle kehitetään 
uusi toiminnallinen alue, johon rakennetaan moni-
toimikenttä, leikkipaikka, parkour-alue ja lähiliikunta-
piste. Rannan tuntumaan rakennetaan ympäristöstään 
hieman korotettu oleskelualue veistosmaisine istus-
kelutasoineen ja istutuksineen. Osa alueesta pääl-
lystetään kuvioidulla graafisella betonilla, joka kertoo 
alueesta sekä paikallisille ja turisteille, että toivottaa 
alueelle teitse tai vesitse saapuvat vierailijat tervetul-
leiksi. Oleskelualueen puutasanteita voidaan hyödyntää 

korokkeina purjehduskilpailujen palkintojenjakoseremo-
nioissa.

Alueen uusi kalustus, varustus ja valaistus toteutetaan 
tyylikkääksi ja kestäväksi. Leikki- ja kuntoiluvälineiksi 
valitaan tuotteita, joiden ilme ei etäisyydeltä herätä 
liikaa huomiota mutta houkuttelee silti käyttäjät luok-
seen. Leikki-, kuntoilu- ja oleskelualueiden pinnoit-
teissa käytetään värejä.

Satama-allas

Sataman kunnostamisen yhteydessä satama-altaan 
syvyys kartoitetaan ja sen pohjaa ruopataan tarvit-
taessa. Pohjasta poistetaan mahdolliset kivet. Osa 
laitureista säilytetään, osa kunnostetaan, osa siirretään 
ja osa uusitaan. Laitureiden päällystemateriaaleina 
käytetään puuta. Jatkossa selvitetään mahdollisuutta 
varata altaan keskeisimmästä osasta venepaikkoja 
tapahtumia varten. 

Kuningatarvuori

Kuningatarvuoren alue rakennetaan asuinalueeksi ja 
Graniittilinnan tontti varataan liiketoiminnalle. Graniit-
tikaari rakennetaan. Suunnitelmassa ehdotettu linjaus 
vaatisi asemakaavan muutoksen. Kuningatarvuoren 
kylkeen suunnitellaan paikoitushalli, jonka kattoa hyö-
dynnetään oleskelualueena. Katolle voidaan sijoittaa 
heijastusseinä, kaupunkiviljelyä, muita istutuksia ja 
kalusteita, jotka palvelevat oleskelijoita. Katon kautta 
rakennetaan kulku Kuningatarvuorelle. Näköalatornille 
johtava polku kunnostetaan reitiksi. Paikoitushalliin 
varataan tilaa ruokakaupalle, jossa voi olla myynnissä 
myös veneilytarvikkeita. Kaupan huolto toteutetaan 
pysäköintihallin kautta, niin kuin myös kattopuutar-
han huolto. Pysäköintihallin seinustalle voidaan istuttaa 
köynnöksiä, jotka ruska-aikaan tuovat alueelle kauniin 
värin.
 
Länsisatamasta Itäsataman reunaan tuotava vanha 
satamanosturi sijoitetaan niin, että vanhat jalopuut 
saadaan säilytettyä. Se luo uuden maamerkin alueelle.

Myös Kuningatarvuoren alueella mahdollistetaan liiketi-
lat ja niiden ulkotarjoilualueet, jotka lisäävät katukuvaan 
tunnelmaa. Kuningatarvuoren rannasta tulee rakentaa 
laadukas ja kiinnostava kaupunkitila, joka houkuttelee 
käyttäjiä luokseen ja lisää Itäsataman alueen sosi-
aalisia ja virkistysarvoja. Pääsy veden ääreen tulee 
mahdollistaa.



Kuva 292. Ote Itäsataman vanhasta osasta, 1:50. Alueen 
kunnostamisen myötä satamassa olevat katseenvangitsijat 
korostuvat – makasiinit ja alueella säilyneet rannan vanhat 
kivimuurit.



Kuva 293. Leikkaus Itäsataman vanhasta osasta, 1:50. Sata-
man promenadit kunnostetaan leveiksi. Nurmialue kunnostetaan 
ja sen reunaan perustetaan kausikasvi-istutusnauha. Istutetta-
vien saarnien kasvuolosuhteet taataan asentamalla niille laa-
dukkaat kasvualustat. Puiksi valitaan suurikokoisia, hyväkuntoi-
sia ja geeniperimältään ensiluokkaisia taimia.



Kuva 294. Ote Itäsataman uudempaan osaan perustettavasta 
oleskelualueesta, 1:150, suunnittelumittakaava 1:50. Oles-
kelua varten rakennetaan istumakorkeuteen asennetut puiset 
tasot. Niitä voidaan tapahtumien aikaan hyödyntää palkintoko-
rokkeina. Harjatut betoniveistokset soveltuvat nojailuun, istus-
keluun ja toimivat ajoesteinä. Oleskelualueelle istutetaan kolme 
saarnea sekä perenna- ja heinäistutuksia. Graafiset betonilaatat 
kertovat alueen historiasta ja toivottavat alueella vierailevat 
tervetulleiksi. Toiselle oleskelualueelle asennetaan turva-alusta 
ja kiipeilyteline, josta voi seurata satamaelämää. Säilynyt avo-
kallio puhdistetaan ja aukion sirotepinnoite levitetään avokallion 
reunaan saakka. Avokallion reunaan voidaan perustaa istutus-
alueita, jollei reunaa saa siistiksi.



Kuva 295. Leikkaus oleskelualueesta, 1:25. Oleskelualue 
sijoitetaan niin, että rannan puolelle jää leveä promenadi. 
Puutasot sijoitetaan istuskelukorkeuteen. Betoniveistoksia voi 
hyödyntää selkänojana. Niillä voi myös kiipeillä tai istuskella. 
Istutusalueet tehdään maavaraisina, jotta puiden kasvuolosuh-
teet saadaan mahdollisimman hyviksi. Saarnien alle istutetaan 
perenna- ja heinäistutuksia.



Kuva 296. Pienen Mäntysaaren eteläkallioiden jääkauden urit-
tamia kallioita. Tammikuu 2019.

JOHTOPÄÄTÖKSET
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Kuva 297. Rautatie halkaisee Hangon kaupungin kahtia. 
Radan yli tai ali kulkevia kevyen liikenteen reittejä ja ekologisia 
yhteyksiä tulisi kehittää.

8 Johtopäätökset

Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston ran-
ta-alueiden muodostama kokonaisuus on valtakunnal-
lisesti arvokas. Eri arvojen muodostama kerroksellinen 
ympäristö luo käyttäjilleen kiinnostavan ympäristön liik-
kua ja oleskella ja on samalla virkistävä. Monipuolisen 
käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi on tärkeää, että 
viheralueet luovat eri käyttäjäryhmille soveltuvan ja 
heidän erilaisia tarpeitaan täyttävän kokonaisuuden.

Historialliset jäljet tuovat viheralueiden käyttäjäkoke-
mukseen syvyyttä. Siksi on erityisen tärkeää, että 
historiallisilla viheralueilla vaalitaan ja korostetaan sen 
eri vaiheista peräisin olevia kerroksia. On aluetta hal-
linnoivien tahojen ja suunnittelijoiden vastuulla, että 
alueiden arvot säilyvät tuleville sukupolville.

Työn keskeisimmät suunnit telu-
ratkaisut ja ni iden merkitys

Tämä diplomityö täyttää osin aukon Hangon kanta-
kaupungin selvitystilanteessa – alueelta ei ole aiemmin 
tehty maisema-analyysiä eikä ympäristöhistoriallista 
selvitystä, joka kattaisi näin laajan alueen kantakau-
pungin julkisista ranta-alueista. Tässä työssä laadittuja 
selvityksiä voidaan jatkossa hyödyntää alueen muissa 
suunnittelu- ja kehittämishankkeissa.

Tämän diplomityön kehittämissuunnitelman tärkeimpänä 
tavoitteena on ollut alueen historian esiin tuominen. 
Suunnitelmassa on esitetty ratkaisuja, joilla vaalitaan ja 
voimistetaan alueen historiallisia arvoja. Viheralueiden 
merkitys on etenkin kantakaupunkien alueilla suuri, 
mikä ilmeni myös tätä diplomityötä varten järjestetyn 
asukaskyselyn vastaustuloksissa. Hankolaiset arvos-
tavat viheralueitaan ja nauttivat niiden käyttämisestä. 
Suunnitelmassa on parannettu alueen käytettävyyttä ja 
toiminnallisuutta. Reittien jäsentäminen ja uusien toi-
mintojen tuominen alueelle vahvistavat sen sosiaalisia 
ja virkistysarvoja. Uusien rakenteiden ja toimintoaluei-
den sijoittamisessa on huomioitu eri alueiden herk-
kyystaso – vaikka Hanko on monella tapaa herkkä, 
voi suunnittelualueella toteuttaa moniakin ratkaisuja 
ilman, että alueen arvoja heikentää. Päinvastoin, koh-
distamalla toimenpiteet harkitusti voidaan hienovaraisil-
lakin ratkaisuilla saada suurta muutosta aikaan. Vas-
taavasti voidaan pienilläkin tekemättömillä toimenpiteillä 
heikentää alueen arvoja merkittävästi. Suunnitelmassa 
suurimmat toimenpiteet on sovitettu parhaiten muutok-
sia kestäville alueille juuri tämän vuoksi. 

Hangossa suurina haasteina ovat kesäkauden suuret 
käyttöpaineet ja muina vuodenaikoina alueen vähäinen 
käyttö. Siksi joustavat ratkaisut ovat monin paikoin 
kaivattuja ja niitä on myös suunnitelmassa esitetty. 

Selkeytettävän Itäsataman laajat laadukkain materiaa-
lein pinnoitetut alueet kestävät kulutusta ja mukautuvat 
tarpeen mukaan tapahtuma-aukioiksi. Talvikaudeksi 
joitakin kävelykatuja voidaan harkita avattavan ajo-
neuvoliikenteelle.

Rakenteiden kunnostamisella, ylläpitämisellä sekä nii-
den ympäristön hoidolla voidaan jatkossa välttyä suu-
remmilta kunnostushankkeilta. Asianmukaisesti perus-
tetut luonnonkiviset rakenteet, kuten muurit, portaat ja 
reunakivet, voivat tasaisin väliajoin huollettuina kestää 
satoja vuosia. Usein kertaluontoinen hieman isompi 
investointi voi pitkällä aikatähtäimellä osoittautua myös 
taloudellisesti kannattavammaksi. Osittain juuri siksi 
alueella suositellaan käytettävän laadukkaita ja aikaa 
hyvin kestäviä materiaaleja. Ne sopivat myös parem-
min historialliseen ympäristöön.

Paikoin jotkin ratkaisut heikentävät joitakin arvoja, 
mutta vahvistavat niin merkittävästi muita arvoja, että 
ratkaisut ovat siksi perusteltuja. Esimerkkinä mainit-
takoon Plagenin alueen toimenpiteet, jotka selkeyt-
tävät alueen toimintoja, lisäävät niitä ja parantavat 
esteettömyyttä, vaikka ne uhkaavat joitakin paikallisia 
ekologisia arvoja. Tarkemmassa suunnittelussa olisikin 
syytä tehdä alueen luontoarvojen inventoinnin päivitys. 
Päivityksen myötä voi jopa selvitä, että vuosia sitten 
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inventoidut arvot ovat hävinneet ajan myötä, eikä 
esteitä joillekin ratkaisuille ole. Toisaalta voi löytyä 
uusia arvoja, jotka siinä tapauksessa tulisi huomioida 
suunnitteluratkaisuissa. 

Kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen myötä ja ylläpi-
tämällä aluetta johdonmukaisesti voidaan alueen kehi-
tystä johtaa kestävämpään suuntaan. Siistiä, selkeätä, 
helposti käytettävää aluetta, jonka historian eri vai-
heiden kerrostumat näkyvät käyttäjille, on helpompi 
arvostaa. Yhdessä eri asiantuntijoiden, asukkaiden ja 
vierailijoiden kanssa voidaan luoda kestävää ympäris-
töä, jossa mahdollisimman monilla on hyvä olla.

Jatkosuunnit telutarpeet

Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston ran-
ta-alueiden suunnittelun edetessä ilmenee tarpeita 
täydentävien selvitysten laatimiseen. Jotkin alueelta 
laaditut selvitykset ja hoito- ja käyttösuunnitelmat on 
päivitettävä. Plagenin ja Långsandan sekä Mänty- 
saarten edustalla olevien alueiden luontoarvot tulee 
kertaalleen inventoida, jos edellisestä katsauksesta on 
kulunut useita vuosia.

Tähän työhön sisältyvä kehittämissuunnitelma on yleis-
piirteinen ja vaatii suuresta osasta aluetta tarkemman 
yleissuunnitelman sekä rakennussuunnitelmien tekemi-
sen ennen suunnitelman toteuttamista. Jatkosuunnitte-
luvaiheessa tutkitaan tähän suunnitelmaan pohjautuen 
tarkemmin suunnitelman toteuttamisen vaiheistus ja 
uusien rakenteiden mitoitus. 

Tämä diplomityön tarkastelu- ja suunnittelualueesta 
rajattiin pois Puistolammen alue. Työnympäristöhisto-
riallinen selvitys, arvotus ja nykytilan inventointi ei kat-
tanut Puistolampea ja sen ympäristöä. Puistolammen 
alueesta tulisi tehdä ympäristöhistoriallinen katsaus, 
arvotarkastelu ja nykytilan inventointi ja niihin pohjau-
tuva kunnostussuunnitelma.

Hangon historiallisen keskustan ja Kylpyläpuiston ran-
ta-alueiden reitistön jouhevuuden takaamiseksi tulee 
varmistaa, että reittejä kehitetään myös suunnitte-
lualueen liittyvillä viher- ja katualueilla. Kuningatar-
vuoren uudisrakennettavan asuinalueen rantaan tulee 
suunnitella laadukas rantapromenadi, joka palvelee 
sekä alueen uusia asukkaita että rantareitin virkistys-
käyttäjiä. Reittiä jatketaan satama-alueella niin, että 
kevyen liikenteen väylä saadaan yhdistettyä Korsma-

ninkatuun eli niin, että Kuningatarniemen pääsee kier-
tämään myös lounaispuolelta. Hangon seudullisten vir-
kistysreittien kannalta olisi tärkeää, että Länsisataman 
ja ratapihan ylittävää ja alittavaa kevyttä liikennettä 
parannetaan. Myös ekologisia yhteyksiä pitää paran-
taa Hangon historiallisesta keskustasta radan poh-
joispuolelle. Suunnittelualueen itäosassa, Mäntysaarten 
edustalla, on rakennettavaa polkua jatkettava rantaa 
pitkin ainakin Råuddenille, jossa se liittyy Rajatiehen. 
Polkua voidaan jatkaa vielä itään Råuddenin niemeltä 
Stenudden-nimiselle niemelle. Reittien jatkaminen ja 
rakentaminen selkeiksi poluiksi parantaa alueen seu-
dullista virkistysreitistöä.
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Kuva 299. Puistolammen ympäristö kesäkuussa 2012. Puis-
tolammen alueesta tulisi tehdä vaadittavat selvitykset ja kun-
nostussuunnitelma niiden pohjalta.

Lopuksi

Odotin prosessin alkamista pitkään ja siinä ajassa 
ehtikin jo muotoutua ajatuksia siitä, mihin suuntaan 
diplomityötäni vien. Kuten monen työelämässä olleen 
toimeksiannonkin kohdalla olen saanut huomata, työ-
ohjelmaa laatiessa on hankalaa arvioida tuotettavan 
materiaalin laatua ja määrää. Suunnitelman sisältö ja 
esitystekniikkakin muotoutuu usein vasta suunnittelu-
vaiheessa. Niin kävi myös tämän prosessin kohdalla. 
Tosin voi todeta, että pian yhdeksän vuoden opiske-
lun ja seitsemän vuoden oman alan työkokemuksen 
jälkeen alan vähitellen harjaantua myös työmäärän 
jakautumisen arvioinnissa. Sain tavoitteeni toteutettua 
ja kaiken lisäksi tavoiteaikataulussa, se ei kunnianhi-
moiselle ja tunnolliselle tekijälle ole itsestäänselvyys. 
Pidän saavutuksena sitä, että tekeminen tuntui halli-
tulta läpi lähes koko prosessin, vaikka sen varrella oli 
iloisen tekemisen lisäksi epätoivon hetkiä.

Joistakin suunnitteluratkaisuista syntyi erimielisyyttä 
ohjausryhmän kanssa. Sain kantani kuitenkin perus-
teltua ja teimme ratkaisujen suhteen muutaman komp-
romissin. Sovimme myös, että toimitan heille heitä 
miellyttävät versiot suunnitelmista, joissa on pieniä 
muutoksia, jolloin vältyin tässä diplomityössä asetta-

mieni tärkeiden tavoitteiden ja suunnitteluratkaisujen 
välisiltä ristiriidoilta.

Ristiriitoja eri asiantuntijoiden välillä syntyy jatkuvasti, 
sillä eri ammattilaisten suunnittelu- ja lähestymistavat 
poikkeavat toisistaan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
toisen tapa olisi parempi kuin toisen. Monimutkais-
ten suunnitteluhaasteiden ääressä harva suunnitte-
lualan ammattilainen pärjää yksin ja pelkästään omaan 
ammattitaitoonsa tukeutuen. Yhteistyö vaatii osapuolilta 
tahdonvoimaa mutta myös nöyryyttä. Vain yhdessä 
voimme luoda parasta mahdollista ympäristöä. 

Pian valmistuvana maisema-arkkitehtina astun roh-
keasti kummallakin jalalla työelämässä vastaan tule-
vien uusien haasteiden ääreen. Jatkan oppimistani ja 
suuntaan ainakin toistaiseksi samaa polkua eteenpäin 
— aion kehittyä arvoympäristöjen suunnittelijana.

Kuva 300. Retkellä vuodesta 1991. Yksityiskokoelma.
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käytössä. On surullista, että myös Tvärminnen eläintieteel-
lisen aseman edustan suuren rauhoitetun alueen saarien 
rannoilta löytyy paljon roskia.

146.  Kun olin töissä vuonna 2012 Hangon kaupungilla, kuulin 
tarinan hankolaisesta, jonka pihalta oli varastettu puutar-
hakalusteita. Myös ns. ”puskapissaamista” harrastetaan 
regattaviikonloppuna puistoissa ja ihmisten pihoilla.

147.  Lisääntynyt käyttö etenkin koirien ulkoilutukseen näkyy 
karuissa ympäristöissä maaperän rehevöitymisenä. Päivit-
täin jopa satojen koirien virtsat ja ulosteet rehevöittävät 
karua luontoa huomattavasti. Yksi esimerkki on Porvoon 
Linnamäellä, jossa komeiden mäntyjen sekaan kasvoi 
viime vuosikymmenten aikana huomattava määrä vaahte-
raa. Suullinen tieto, Anne-Christine Rihtniemi-Rauh.

148.  Makasiinikadun puolella olevat huoltorakenteen tulisi kun-
nostaa yhtenäisiksi. Kadun pinnoitteena voi edelleen säilyä 
sora. Makasiinikatu ei kuulu tämän työn suunnittelualuee-
seen, vaan siitä tulisi laatia erillinen kunnostussuunnitelma.




