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Hangon asemakaava-alueiden puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelma 
  

 
Suunnittelualue 1: Pohjoiset alueet 
 
Taustaa 
 
Hangon kaupunki tilasi Ympäristösuunnittelu OK:lta Hangon asemakaava-alueiden 
puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelman v. 2005. Työ koski kolmea 
maisemaltaan ja luonnonarvoiltaan arvokasta aluetta: 1. Furuvik, 2. Keskusta-alueet ja 
3. Pohjoiset alueet. Furuvikin alueen selvitys- ja suunnittelutyöstä vastasi maisema-
arkkitehti Eeva Eitsi, keskusta-alueista maisema-arkkitehti Kajsa Sjöholm ja pohjoisista 
alueista biologi, ympäristösuunnittelija Minna Hirvonen. Maastotyöt alueilla tehtiin 
kesällä 2005. Kustakin alueesta valmistuu oma raporttinsa liitekarttoineen. 
Tiivistelmäraporttiin (suomeksi ja ruotsiksi) yhdistetään tiedot kaikista kolmesta 
alueesta lyhennelminä. 

 
Työtä ovat ohjanneet Hangon kaupungin teknisen- ja ympäristöviraston  katupäällikkö 
Jukka Lepola, puistoesimies Merja Rönkkö, metsäjaoksen etumies Hannu Koivisto 
sekä ympäristönsuojelupäällikkö Marina Heino. 
 
Esiselvitystä ja alustavia ajatuksia kustakin alueesta esiteltiin Hangon 
ympäristöyhdistyksen ja Hangon kaupungin yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa 
syksyllä 2005. Kukin alue on hoitotavoitteineen esitelty tekniselle lautakunnalle 
keväällä 2006 (alueet 1. ja 2.) ja syksyllä 2006 (alue 3.). Hoitotavoitteet ja alustavat 
suunnitelmat esiteltiin Hangossa yleisötilaisuudessa syksyllä 2006. 
 
 

          
 

Pohjoiset alueet on merkitty vihreällä, keskusta-alueet oranssilla  
ja Furuvik punaisella värillä. 
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Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hankoniemen luoteisosassa ja käsittää paljon ranta-alueita. 
Se rajautuu etelässä Esplanaadiin, idässä Hangonkyläntiehen ja osittain 
Tiilitehtaantiehen sekä lännessä ja pohjoisessa mereen. Alueen kokonaispinta-ala on 
n. 162 ha. 
 
Hankoniemen pohjoisosan puistometsät sisältävät paljon maisemallisesti upeita ja 
luonnoltaan monipuolisia ja hienoja ranta-alueita, joihin kuuluu myös kaksi satamaa. 
Muuten rannat ovat melko rakentamattomia ja siten yleisessä virkistyskäytössä. 
Alueella esiintyy myös kallioisia metsäalueita, niittyjä ja ketoja sekä puistomaisia 
suojametsiä asutuksen ympärillä, joten luonto on hyvin monipuolista ja rikasta. 
Metsäkannaksen luonnonsuojelualueelle on tehty hoitosuunnitelma 1994. 
Metsäkannaksen alueen kasvillisuutta ja linnustoa on selvitetty vuonna 1995 ja 
Varisniemen luontoselvitys on tehty vuonna 2003. 
 
Uutta omakotitaloasutusta on tullut lähinnä Metsäkannaksen alueelle, jonne on tehty 
Metsäkannaksen asemakaavan rakennustapaohjeisto vuonna 1999. Varisniemelle on 
kaavoitettu pieni määrä uutta pientaloasutusta vuonna 2004 lähinnä vanhan huvila-
asutuksen alueelle. Muu suunnittelualueen asutus on eri ikäistä omakotitalo- ja 
rivitaloasutusta. Alueella on myös muutamia tehtaita ja teollisuuskiinteistöjä.  
 
Aivan viime vuosina alueella on tehty useita arkeologisia kaivauksia ja sieltä on 
löydetty vanhoja peltoalueita sekä keskiaikaisia asuinpaikkojen jäännöksiä. Myös 
Kappelisataman vanhan 1300 -1400 luvuilta peräisin olevan kappelin paikka on 
varmistunut kesän 2006 kaivauksissa.  
 

 
Osa-alueet 
 
Pohjoiset alueet on jaettu osa-alueisiin, joiden nykytilanne, tavoitteet ja toimenpiteet on 
kuvattu alla. Osa-alueet on esitetty omina karttoinaan, liitteet 2-3. ja varsinaiset 
suunnitelmat hoitokartoissa, liitteet 4-10. Alueiden hoitoluokat on esitetty 
hoitokartoissa. 
 
 
1. KANSANPUISTO, FOLKPARKEN 
 
kp1 
Kansanpuiston länsipuolen metsä on kaunista keski-ikäistä (n. 50 v.) kalliometsää ja 
sekametsää. Aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, kanervaa ja kallioilla sammalta. 
Vesakkoa ja kelopuita on jonkin verran. Metsässä on paljon polkuja ja kulutusta. 
Eteläpuolen metsässä on kallioiden välissä kaksi kosteikkoa, joissa on seisovaa vettä 
ja runsaasti kasvillisuutta esim. pajuja. Myös eteläpuolella kulkee paljon 
polkuja.Itäpuolen metsä on myös hyvin kallioista ja mäntyvaltaista metsää. 
Korkeimmalla kalliolla sijaitsee vanhoja, osittain raunioituneita Hangon venäläisen 
meritukikohdan linnoituksia, joihin on rakennettu kesäteatterin tiloja. Pohjoispuolen 
metsässä on selvä kolmiomainen kalliometsäalue Hangonkyläntien ja Tiilitehtaantien 
kulmassa.  
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kp2 
Rakennusten (entinen tanssilava, nyk. kesäteatteri) ympärillä on avointa hoidettua 
nurmikkoa ja hieman koivikkoa. Rakennusten itäpuolella olevilla kallioilla sijaitsee 
kesäteatterin näyttämö raunioitten keskellä. Kulkuväylänä kallioille johtavat puusta 
tehdyt portaat, jotka ovat sateella liukkaat.   
 

 
 
Kesäteatterille johtavat portaat kaipaavat uudistamista. 

 
kp3 
Alueen pohjoisosa kalliometsän eteläpuolella on tuoretta kangasta: keski-ikäistä 
sekametsää ja aluskasvillisuutena mm. mustikka, oravanmarja ja käenkaali. Metsän 
kaakkoisnurkka on melko nuorta männikköä, jossa kulkee paljon polkuja. Koko metsän 
poikki kulkee leveämpi raitti Hangonkyläntieltä Tiilitehtaantielle. 
 

Tavoite 
 
Alue säilyy sellaisenaan hyvänä ulkoilumetsänä ja kesäteatterin esityspaikkana. 
Nurmialue hoidetaan niittämällä säännöllisesti. 
 
Toimenpiteet 
 
Olemassa olevien polkujen ympäristöä siistitään, jotta kulku ohjautuisi pääasiassa 
niille. Kosteikkojen ympäristöä raivataan hieman näkyvyyden parantamiseksi. 
Kesäteatterin väki on valmis rakentamaan uudet portaat teatterille. Portaiden 
suunnitelma tulee hyväksyttää kaupungilla. 
 

 

2. HANGONKYLÄN SATAMA, HANGÖBY HAMN 
 
hs1 
Kauniin niemen puusto on melko iäkästä ja rehevää sekametsää, joukossa hienoja 
mäntyjä. Niemen itä- ja pohjoisranta ovat melko luonnonmukaisia ja lukuisat 
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varastomökit peittyvät paljolti kasvillisuuden sekaan. Laiturit sijaitsevat itä- ja 
pohjoisrannalla.  
 
hs2 
Lahden itäreunalla kulkee tie aivan rannassa, joka on pengerretty betonilla. Tien 
toisella puolella on paikoin jyrkkä kallio, paikoin varastomökkejä ja melko isoja puita. 
Tien päässä on pieni, avoin kenttä, jolla sijaitsee muutama varasto. Varsinainen 
huoltorakennus polttoainepisteineen sijaitsee alueen länsireunalla asvaltoidulla 
kentällä. Avoin ja jäsentymätön veneiden talvisäilytyspaikka on Tiilitehtaantien 
varressa. 
 
hs3 
Tiilitehtaantieltä satama-alueelle kääntyvän tien risteyksessä on puistomainen kolmio, 
jossa kasvaa melko isoja tervaleppiä, lehtikuusia, kuusia, koivuja ja alla leikattua 
nurmea. 
 
Tavoite 
 
Satama-alue säilyy nykyisenlaisena paljon käytettynä pienvenesatamana.  
 
Toimenpiteet 
 
Varastoalueita siistitään ja tiloja jäsennetään esim. paikoituksen ohjauksella 
selkeämmiksi. Kasvillisuutta hoidetaan tarvittaessa, jotta sataman ympäristö pysyy 
siistinä. 
 
 
3. SANDVIKSHOLMEN 
 
sh1 
Sandviksholmen on hieno alue maisemallisesti ja kasvistoltaan; pohjoisosassa on 
upeita kalliorantoja, eteläosassa on matalampaa rantakivikkoa ja ruovikkoa, sisäosassa 
on mäntyvaltaista metsää, jossa kasvaa myös katajia ja aluskasvillisuutena mm. valko- 
ja sinivuokkoa, sekä kiurunkannusta. Koillisosan metsikössä kasvaa tiheästi 
nuorehkoja (n. 30-40 v) mäntyjä ja kuusia sekä pihlajaa. Metsikössä on myös vanhoja 
juoksuhautoja ja poteroita. Eteläosassa on hienoja isoja mäntyjä ja vaahteroita entisen 
asumuksen lähellä. Erään männyn rungolla kiipesi maastokäynnin aikana puukiipijä. 
Niemellä kulkee joitakin polkuja ja ulkoilukäyttöä on paljon.   
 
sh2 
Kannaksen kohdalla tie eteläpuolella on venepaikkoja ja laitureita. Niemen molemmin 
puolin olevien matalien lahtien rannat ovat hyvin ruovikkoiset. Niemelle johtavan tien 
varrella on tervaleppälehtoa ja eteläpuolella leppien alla kasvaa mm. Hangossa melko 
vähän esiintyvää rentukkaa (Caltha palustris). Kannaksen viereiset rannat ovat yleistä 
aluetta, mutta eteläpuolella omakotitalot ovat vallanneet rantoja käyttöönsä mm. 
laitureilla. Tällöin rannan yhtenäinen polkuverkosto katkeaa.  
 
Tavoite 
 
Alueen ulkoilu- ja opetuskäyttöä lisätään. Niemen monipuolinen luonto ja erilaiset 
metsätyypit säilytetään.  
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Toimenpiteet 
 
Polkuverkostoa parannetaan ja opastusta sekä infotauluja lisätään. Niemelle voisi 
myös tuoda pöydän ja penkit eväsruokailua varten. Eri ikäistä ja monen tyyppistä 
metsää hoidetaan puulajin ja sen iän mukaisesti esim. pohjoispuolen nuorta, tiheästi 
kasvavaa mänty- ja pihlajametsikköä harvennetaan pikaisesti. 
 
 
4. METSÄKANNAS, SKOGSNÄSET 
 
mk1 
Rantakaistale on jäänyt osittain vain muutaman metrin levyiseksi asukkaiden vallatessa 
rantavyöhykettä laitureilla ja venepaikoilla sekä jopa saunalla. Rannalla kulkee 
sepelöity polku. Vain muutama tonteista on aidattu matalalla puu- tai rauta-aidalla 
rannan puolelta rakennustapaohjeiston mukaisesti. Metsä on ennen rakentamista 
ulottunut lähelle rantaa, rannalla kasvaa tervaleppiä, pihlajaa, tuomia ja joitakin 
vaahteroita.  
 
Kasvillisuusinventoinnissa 20.5.1995 on havaittu seuraavaa: 

- Sandviksholmenin kannakselle menevän tien vieressä on tervaleppälehto, 
jossa kasvaa tervalepän lisäksi pihlajaa ja tuomea sekä mm. lehtokieloa 
(Polygonatum multiflorum), pystykiurunkannusta (Corydalis solida), 
valkovuokkoa (Anemone nemorosa) ja sikoangervoa (Filipendula ulmaris), 
lähimpänä rantaa lehdossa kasvaa mm. harvinaista tesmayrttiä (Adoxa 
moschatellina), lehdon ja lahdenpohjan välissä on vielä 
taikinamarjapensasvyöhyke (n. 20 m pitkä ja 5 m leveä) 
- n. 50 m. päässä edellisestä pohjoiseen mentäessä rannalla kasvaa 
Uudellamaalla harvinaista mäkilitukkaa (Cardamine hirsuta) suurien mäntyjen 
ja joidenkin tervaleppien alla 
- tämän jälkeen melko kuivalla rannalla kasvaa mm. ahomansikkaa, 
orjanruusua (Rosa dumalis), kevätesikkoa, ketohanhikkia 
- n. 100 m lehdosta pohjoiseen alkaa vaihettumisvyöhyke, jolla kasvaa 
meriluikkaa  (Eleocharis uniglumis) ja meriratamoa (Plantago maritima) sekä 
ylempänä rannalla mm. pietaryrttiä (Tanacetum vulgare)  
- tämän jälkeen rannalla on n. 30 m pitkä ja 2 metriä  leveä sinisimpukka-
vyöhyke, joka alkaa isosta koiranheisipensaasta, metsän puolella on isoja 
kuusia ja mäntyjä, joiden alla kasvaa mm. metsäorvokkia (Viola riviniana), 
rohtotädykettä ja isomaksaruohoa, puna-ailakkia, mustikkaa 
- sitten seuraa enimmäkseen rantakivikkoa ja pensaita rannalla aina 
rantakalliolle asti 
- rantakalliolta aina England-luodolle asti on kosteaa kaislikkoista rantaniittyä, 
jolla kasvaa mm. lehtokieloa ja metsänreunassa Hankoniemellä harvinaista 
näsiää ja maitohorsmaa 

 
Tällä n. 1 km matkalla kasvillisuus vaihtelee suuresti. Arvokkaimpia alueita ovat 
tesmayrtin ja mäkilitukan esiintymisalueet. Sandviksholmeniin johtavan tien varrella 
oleva tervaleppälehto on myös arvokasta kasvillisuusbiotooppia ja edesauttaa 
tesmayrtin säilymistä alueella. Vanhat suuret männyt metsän puolella luovat 
Metsäkannaksen ominaispiirteet. Vaihettumisvyöhykkeet ovat tärkeitä esim. 
rantaniittyjen säilymiselle.Ainakin tesmayrtin ja ja näsiän säilyminen alueella tulisi taata.  
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Tavoite 
 
Alueen luonto säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena ja rannan kasvillisuus 
alkuperäisenä suojavyöhykkeenä. Yksityisen ja yleisen alueen raja tulee merkitä 
asemakaavan rakennustapaohjeiston mukaisesti ja rantapolku säilyttää yleisessä 
käytössä. 
 

 
 
Metsäkannaksen rannan yleisessä käytössä oleva polku kaipaa 
rajausta ja kunnostusta.  

 
Toimenpiteet 
 
Kaikki rannan tontit tulee aidata rannan puolelta niin, että yksityinen ja yleinen alue 
erottuvat selvästi. Rannalla kulku ohjataan kunnostetulle polulle. Tervaleppälehto ja 
tesmayrtin esiintymisalue tulee suojella. Alueen koilliskulmassa sijaitsevan vanhan 
saunan kohdalla rannan villiintynyttä kasvillisuutta siistitään vanhoja kulttuurikasveja 
suosien.  
 
mk2 
Suojelualueen pohjoispuolella Siikasalmentien varrella oleva kalkkipitoinen mäen 
alarinne on alueen tärkein ja kasvillisuudeltaan rikkain kohde. Siellä kasvaa mm. 
runsaasti verikurjenpolvea (Geranium sanguineum) parissa kohtaa. Itäosassa aluetta 
kasvaa yhtä harvinaista sikoangervoa (Filipendula vulgaris). Muita lajeja ovat mm. 
orjanruusu,  metsämansikka, mäkikuisma (Hypericum perforatum). Tämä alue tulisi 
sisällyttää luonnonsuojelualueeseen. Siikasalmentien pohjoispuolella on muinaisranta, 
jonka kasvillisuutta leimaavat matalakasvuinen katajikko ja kalliomännikkö sekä paikoin 
matala metsäruusukasvusto. Tien pohjoispuolinen kalliomännikkö edustaa mereistä 
metsänrajakasvillisuutta. Siellä tavataan mm. soistuva kallioallas monine 
suokasvilajeineen (mm. suomuurain, karpalo, tupasvilla ja suopursu).  
 
Suojelualueen länsipuolella, Siikasalmentien ja alueen välissä oleva metsikkö on melko 
tiheää ja rehevää sekametsää. Se on vanhaa peltoaluetta, jonka rajat periytyvät jo 
1600-luvulta (Hangonkylän maakirjakartta 1647). Alueella ovat edelleen näkyvissä 
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raivauskivet vanhan pellon reunassa. Alue suojellaan todennäköisesti jossain 
vaiheessa muinaismuistoalueena. 
 
Muut metsäalueet ovat etupäässä kalliomännikköä tai VT-MT-tyypin mäntymetsää, 
melko nuorta. Seassa on pihlajaa ja muuta vesakkoa. Maaperä on kivikkoa ja 
varvikkona kasvaa kanervaa, puolukkaa, mustikkaa ja variksenmarjaa. Vanhoilla 
tonteilla kasvoi pääasiassa oravanmarjaa, metsätähteä, valkovuokkoa, käenkaalia, 
mäntyjä ja pihlajia. Myös erilaisia puutarhakasveja esiintyi sekä niittyjä, joilla kasvoi 
mm. mäkikuismaa, niittynätkelmää, aholeinikkiä, heinäratamoa jne. 
 
 

 
 
Luonnonsuojelualueen pohjoispuolen metsikön rikasta kasvillisuutta 
mm. verikurjenpolvea. 

 
Tavoite 
 
Pohjoisosan kalliometsäalueet säilyvät luonnontilaisina ulkoilu- ja virkistysmetsinä 
Sekä Metsäkannaksen suojelualueen hoitosuunnitelman (1994) että Metsäkannaksen 
linnustokartoituksen (1995) mukaan nykyisen suojelualueen reunat tulisi liittää 
Metsäkannaksen suojelualueeseen.  
 
Toimenpiteet 
 
Suojelualeen pohjoispuolen metsikössä tulee raivata tilaa verikurjenpolvelle 
poistamalla  pienet männyt ja pihlajat sekä katajat osittain. Suojelualueen länsireunan 
vanhaa peltoaluetta otetaan esiin raivaamalla vesakkoa niin, että pellon raja tulee 
näkyviin. Polkujen ympäristöä raivataan kulkuyhteyksien parantamiseksi. 
 
mk3 
Metsäkannaksen suojelualueen eteläpuolella Hangonkyläntien ja Metsäkannaksentien  
kulmaan jäävä metsäalue on melko rehevää lehtipuuvaltaista sekametsää. Alueen 
eteläisimmässä osassa on muutama aukkopaikka entisillä peltoalueilla. Pellot ovat 
nykyisin vesakoituneet ja heinittyneet, mutta joissakin paikoin esiintyy mm. 
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sikoangervoa ja mäkikauraa (Avenula pubescens). Koivikko-nimisen kadun päästä 
lähtee polku keskellä metsää, pienen kallion vieressä olevaan Lapsenpuisto-nimiseen 
leikkipuistoon. Puistossa on toimivia, monipuolisia ja kunnossa olevia leikkivälineitä. 
Leikkipuistoon ei ole mitään opastusta. Alueella ei tällä hetkellä juuri ole ulkoilukäyttöä 
hankalan kulun takia. Jäniksenpolun ja Koivikon väliin jäävältä alueelta on löydetty 
keskiaikainen talon paikka, ja kallionmäen itäpuolella sijaitsee lisäksi venäläinen 
tykkiasema.  
 
 

 
 
Lapsenpuiston ympäristöä ja sinne johtavien polkujen varsia 
on syytä siistiä kasvillisuutta raivaamalla 

 
Tavoite 
 
Alue tulisi liittää ainakin osittain jo olevaan suojelualueeseen ja sen hoidon tulisi olla 
samantyyppistä kuin itse suojelualueella.  
 
Toimenpiteet 
 
Alueen biodiversiteetti säilytetään jättämällä suurin osa alueesta luonnontilaiseksi, jolla 
ei suoriteta juurikaan toimenpiteitä. Tällöin nykyinen lajisto ja biotoopit säilyvät. 
Hoitotoimenpiteiden avulla palautetaan aiempi niittyjen, aukeiden tilojen ja 
reunavyöhykkeiden muodostama vaihtelu, biotoopit ja lajisto.  Niittyjen peruskunnostus 
suoritetaan raivaamalla merkityiltä alueilta puuvartiset kasvit ja niittämällä alueet 
kahteen kertaan kesässä 2-3 ensimmäisen vuoden aikana sekä sen jälkeen kerran 
kesässä elokuussa.  Niittomassa haravoidaan ja viedään niityltä pois. Niityn ja metsän 
rajalla oleva reunavyöhyke jätetään käsittelemättä, koska se on luonnoltaan 
monimuotoinen ja maisemallisesti kaunis.  
 
Maisemallisia arvoja korostetaan polkujen ja teiden varsilla raivaamalla nuoret pihlajat, 
vaahterat, männyt ja koivut n. 5 metrin leveydeltä sekä avaamalla niittynäkymiä ja 
luomalla niittytaskuja polkujen varsille. Niittytaskut sijaitsevat paikoilla, joissa on 
aikaisemminkin ollut niittykasvillisuutta. Myös yksittäiset, merkittävät puuyksilöt otetaan 
esiin muun kasvillisuuden seasta raivaamalla niiden ympäristöä. Tarvittavat raivaukset 
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ja hakkuut tehdään syys-lokakuussa. Hakkuutähteet kasataan ja viedään pois sillä 
tavoin, ettei maastoon jää jälkiä. 
 
Metsäkannaksen suojelualueen hoitosuunnitelmassa koko alueelle ehdotetaan 
rakennettavaksi sellainen polkuverkko, jota pitkin on mahdollista tutustua alueen 
monipuoliseen luontoon. Jo olemassa olevia polkuja täydennetään niin, että 
merkittävimmät luontokohteet ja maisemat osuvat polkuverkoston varrelle. Polku-uran 
leveydeksi riittää 50 cm ja sen ympärillä tulee olla 1,5 m vapaata tilaa. Polkujen varrelle 
voidaan laittaa levähdyspenkkejä sekä kohdeopasteita, joissa kerrotaan paikalla 
näkyvästä luonnosta.   
 
Keskiaikaisen talon paikasta tulee muinaismuistoalue, joten leikkipuistoon alueen 
poikki johtavaa polkua ei saa parantaa. Kasvillisuutta on kuitenkin syytä raivata sekä 
polun että puiston ympäriltä niin, että muinaismuisto ja leikkipuisto ovat paremmin 
näkyvillä ja saavutettavissa. 
 
Metsäkannaksen linnusto 
 
Metsäkannaksen linnustokartoituksessa 1995 selvitettiin suojelualueen ja sen 
lähiympäristön pesimälinnusto sekä alueella oleskeleva, ruokaileva tai muuton aikana 
levähtävä linnusto. Tässä Hangon lintuharrastajien tekemässä kartoituksessa alueen 
linnusto todettiin erittäin rikkaaksi. Alueella pesii myös useita erittäin vaativia lajeja 
esim. pikkutikka sekä Suomessa harvalukuisina pesiviä lajeja. Vain harvalla 
paikkakunnalla on yhtä arvokas alue aivan taajaman välittömässä läheisyydessä. 
Alueen kasvillisuus ja rikas linnusto tekevät tästä alueesta huomattavan esim. koulujen 
opetuskohteena sekä luonnon läheisenä virkistysalueena. 
 
Suojelualuetta on esitetty laajennettavaksi runsaan linnuston suojaamiseksi 
seuraavasti: 

- suojelualueen länsireunan tulisi olla Siikasalmentiessä, jotta alueelle 
muodostuisi selkeä suoja-alue 
- pohjoisreunan rajan tulisi kulkea muinaisrannan yläpuolella, jotta voitaisiin 
turvata koko suojelualueella olevan rinteen monimuotoisuus 
- lounais- ja eteläreunaa olisi siirrettävä kokonaisuudessaan pensaikkoisen 
alueen eteläpuolelle kohti Hangokyläntietä. Alueelle jääviltä muinaisilta 
pelloilta, joiden ojien varsille on kasvanut jo komeita koivurivistöjä, tulisi niittää 
korkeampi kasvillisuus, jotta jo alueelle muodostunut matalampi kedon 
kasvillisuus pääsisi esiin. Tällöin itäreunan raja siirtyisi luonnostaan 
Metsäkannaksentielle 

 
 
5. KASBERGET 
 
kb1 
Niemi on suurimmalta osaltaan mäntyvaltaista kalliometsää, paikoin avokalliota. 
Kasbergetin  korkeimmalla kohdalla on TV / radiomasto ja sen vieressä pari asuintaloa. 
HUSin (Hangö Udds Segelsällskap) paviljongilta johtaa melko kulunut polku niemen 
kärkeen rantakallioilta alkavalle pitkälle laiturille. Ennen laituria polku kulkee rannassa 
rakennettuja pitkospuita pitkin.  
 
 



 11 

kb2 
Kallioalueiden välissä ja rannalla on melko rehevää sekametsää, joukossa isoja koivuja 
ja rannalla tervaleppiä. HUSin paviljongin eteläpuolella ja niemen kärjessä kallioiden  
välisessä painanteessa kasvaa n. 40 vuotiasta tiheää kuusikkoa. Kuusikon läpi johtaa 
polku etelään niemen yli Kappelisataman puolelle.  
 
kb3 
Ranta on pientä kivikkoa tai hiekkarantaa, jolla kasvaa jonkin verran rantakasvillisuutta. 
Paviljongin pohjoispuolen rannassa kasvaa paljon heinävaltaista rantakasvillisuutta 
sekä mm. kurttulehtiruusua. 
 
kb4 
Paviljongin ympäristö on hoidettua nurmikkoa ja isoja mäntyjä. Metsä paviljongin 
pohjoispuolella on myös komeaa rantamännikköä. Männikkö on osittain vesakkoinen ja 
sen poikki kulkee rantapolku.  
 
kb5 
Männikkö muuttuu rantaa pitkin pohjoiseen päin mentäessä reheväksi 
tervaleppälehdoksi. Mäntyalueella on paljon vaahtera- ja pihlajavesakkoa sekä jonkin 
verran pähkinäpensasta, paatsamaa ja taikinamarjaa. Metsikössä kulkee useita polkuja 
tonteilta rannalle. Rantapolku jatkuu lehdon poikki ja sen reunalla on iso rauhoitettu 
mänty.  Lehdon kohdalla ranta on melko rehevä ja lehdon aluskasvillisuutena on mm. 
vadelmaa, nokkosta, jättibalsamia. Aikaisemmin lehdon aluskasvillisuutena on ollut 
ainakin rivitalojen lähellä runsaasti valkovuokkoa. Rivitalon asukkaat ovat harventaneet 
aluetta merinäköalan takia poistamalla kaiken aluspensaikon. Tästä syystä nokkonen, 
vadelma jne ovat villiintyneet. 
 
kb6 
Teiden ja asutuksen väliin jäävä alueen koilliskulma on osittain karua kalliota, osittain 
rehevää lehtimetsää (isoja koivuja, vaahteroita, leppiä) ja osittain nurmikenttää, jossa 
pelataan pallopelejä. 
 
Tavoite 
 
Alue säilyy nykyisenlaisena ulkoilu- ja virkistysalueena.  
 
Toimenpiteet 
 
Alueen rantoja kiertävää polkuverkostoa tulee siistiä ja kunnostaa ulkoilu- ja 
virkistyskäytön parantamiseksi. Tervaleppälehdossa sijaitseva suojeltu mänty on syytä 
ottaa esille ympäristöä siistimällä. Lehdon eteläpuolella olevasta männiköstä on hyvä 
poistaa varoen pihlaja- ja vaahteravesakkoa varsinkin polkujen ympäriltä näkyvyyden 
parantamiseksi. Sen sijaan lehtomaiseen kasvillisuuteen kuuluvat pähkinäpensaat, 
paatsamat ja taikinamarjat on syytä jättää mm. lintujen pesimäpaikoiksi.  
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Männikön aluskasvillisuutta raivataan lehtomaista kasvillisuutta suosien. 

 
 
 
6. KALASTAJANKADUN JA METSÄKANNAKSENTIEN RISTEYS 
 
kk1 
Västergårdin juhlapaikan pihan ja Metsäkannaksentien välissä oleva alue on selvä keto 
eikä se tarvitse niittoa. Vastapäätä Metsäkannaksentien ja Kalastajankadun 
kulmauksessa on myös keto, joka jatkuu itään päin laajana kalliona. Kedolla kasvaa 
mm. tyräkki (Euphorbia helioscopia), koiruoho (Artemisia absinthium) ja mäkikaura 
(Avenula pubescens). Vestärgårdin eteläpuolella Kalastajankadun varrella on myös 
pensoittumassa olevaa ketomaista kasvillisuutta; nurmilaukka (Allium oleraceum) ja 
uhanalainen hietalaukka (Allium vineale).  
 
kk2 
Metsäkannaksentien itäreunalla sijaitsevan asutuksen taakse jäävä puistoksi 
kaavoitettu niitty on runsaasti vesakoitunut. Toinen melko laaja ja rehevä niittyalue, 
Gunnarsinniitty, sijaitsee Kalastajankadun eteläpuolella ja sillä kasvaa vaahteroiden 
lisäksi useita hienoja ruusuja. Tältä alueelta on tehty rautakauden aikaisia kaivauksia. 
 
kk3  
Kalastajankadun pohjoispuolella on melko laaja avokallio. Kallion reunalla tien vieressä 
on tehty kolmen vuoden aikana arkeologisia kaivauksia, joissa on löydetty 
keskiaikaisen (1200-l lopusta 1400-l alkuun) asuinpaikan jäännöksiä ja peltoa. 
Viimeisimmät kaivaukset tehtiin kesällä 2006 tulevan kevyen liikenteen väylän alta. 
 
Tavoite 
 
Vanhat arvokkaat kedot ja niityt pyritään palauttamaan ja alueen yleisilmettä siistitään. 
 
Toimenpiteet 
   
Keto- ja niittyalueet siistitään ja otetaan esiin karsimalla vesakkoa pois ja jättämällä 
valikoituja yksittäispuita esim. saarnet, vaahterat ja männyt sekä pensaita esim. 
ruusuja niityille. Niityt hoidetaan niittämällä kaksi kertaa kesässä ja korjaamalla 
niittojäte pois. Ketoja ei niitetä. Kalastajakadun pohjoispuolelle tulee opastaulu 
tehdyistä kaivauksista ja niiden tuloksista. 
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Niittyjä otetaan esiin kasvillisuutta raivaamalla mutta jättämällä valikoituja yksittäispuita ja 
pensaita. 

 
 
7. VARISNIEMI, KROKUDDEN 
 
Varisniemen keskeiseltä alueelta on tehty vuonna 2003 (Luontotieto Keiron) 
luontoselvitys asemakaavahankkeen pohjaksi. Varisniemi on luonnoltaan vaihteleva 
alue. Alueen luontoarvo muodostuu kokonaisuudesta, jossa on rehevää metsää ja 
vaateliaita lintulajeja sekä rantoja. Useat alueella esiintyvistä uhanalaisista lintulajeista 
ovat riippuvaisia lahopuusta, jota alueella on jonkin verran lehdossa ja parkkipaikan 
kupeessa tervalepikössä. Läntinen hiekkainen eteläranta ja luoteispuolella sijaitseva 
hiekkaranta ovat erityisen arvokkaita, koska ne pysyvät jäiden ja aaltojen vaikutuksesta 
avoimina. Rantojen kasvillisuus on melko lajirikasta ja tyypillistä hiekkarannoille. Kaikki 
Varisniemen sekametsäalueet ovat vilkkaassa ulkoilukäytössä ja myös etelärannalla 
kulkee polkuverkosto.  
 
Varisniemen keskeiselle alueelle on laadittu vuonna 2004 asemakaava ja 
asemakaavan muutos. Se sallii pientalojen rakentamisen olevien huviloiden alueelle 
sekä niiden väliin jäävälle osittain lehtomaiselle vyöhykkeelle.  
 
vn1 
Alueen länsiosa on upea kallioinen niemi, josta avautuu erinomainen näköala länteen 
merelle. Niemi on Hankoniemen pohjoispuolelle suuntautuvan lintujen muuton mainio 
havainnointipaikka. Niemen keskellä on idyllinen, sorainen poukama, jossa kasvaa 
joitakin rantamäntyjä ja pihlajia. Niemen eteläosan kalliolla on pieni kosteikko 
kalliopoterossa. Niemellä on vanhoja Hangon venäläisen meritukikohdan linnoituksia ja 
etelärinteessä vanhoja juoksuhautoja. Linnoituksille johtaa opastettu melko kulunut 
polku lähinnä kallioita pitkin. Avokallio ulottuu pohjoisosassa aina sataman 
aallonmurtajan lähistölle saakka. 
 
vn2  
Rantakallioiden ja sataman aallonmurtajan välissä on pieni hiekkaranta. Rannalla 
kasvava merikaali (Crambe maritima) on harvinainen, usein ulkoluodoilla sorassa tai 
hiekassa kasvava kaksivuotinen laji. Suola-arho (Honckenya peploides) ja merisinappi 
(Cakile maritima) ovat taas merenhiekkarantojen tyyppilajeja. Sataman läheisyydessä 
pesii useita saariston lintulajeja. Hiekkarantaa sivuava rantakallio ulottuu lähes 
kääntöpaikalle.  
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Eteläranta on läntisiltä osiltaan avointa hiekkarantaa, jossa on vain vähän 
hiekkarannan kasvillisuutta valtalajina rantavehnä (Leymus arenarius). Itäosassa aallot 
tuovat suojaiseen lahteen runsaasti rihmaleviä, jotka rehevöittävät rantaa. Kasvillisuus 
mm. juolavehnä, hiirenvirna, morsinko, ruokopuntarpää, punakoiso, järviruoko ja 
ketohanhikki, peittää rannan jo lähes kokonaan. Harvinainen lännenmaltsa (Atriplex 
glabriuscula) löytyi rannan itäosasta vuonna 2002. Rantapuusto on mäntyvaltaista ja 
tervaleppiä ja ruusuja leviää jo rannan itäosaan tukkeuttaen sitä. Tulevaisuudessa 
ranta saattaa kasvaa kokonaan umpeen. Etelärannan tuntumassa on yksi käytössä 
oleva huvila, jolla on myös yhteys rantaan. 
 
vn3 
Niemen pohjoisreunalla on kaksi vielä asuinkäytössä olevaa vanhaa huvilaa 
pihapiireineen ja yksi autiotalo. Huviloiden vieressä on satama-alue. Rannan avokallion 
ja sataman kääntöpaikan välissä kasvaa melko tiheää puustoa, raitaa, pihlajaa ja 
mäntyä. Aluskasvillisuutena on mm. kielo, oravanmarja ja nurmitädyke. Kääntöpaikan 
vieressä sijaitsee kostea lehto, jossa kasvaa eri-ikäisiä tervaleppiä, vaahteroita ja 
koivuja. Puusto on tiheää ja varjoisaa ja lehtilahopuuta on kohtalaisesti. 
Pensaskerroksessa kasvaa tuomea, taikinamarjaa, koiranheisiä ja vadelmaa. 
Aluskasvillisuutena on puna-ailakkia, metsäalvejuurta, kyläkellukkaa ja vuohenputkea. 
Metsikössä pesii kultarinta, joka on melko harvinainen lintulaji. Metsikkö on arvotettu 
paikallisesti arvokkaaksi puuston luonnontilaisen rakenteen, lahopuun määrän ja 
pesivän kultarinnan takia. 
 
vn4 
Niemen länsiosan avokallioalueen itäpuolella on kalliomännikköä ennen alavampaa 
keskiosaa. Niemen itäosa on vaihtelevasti kuivaa kangasta, kalliomännikköä ja 
avokalliota. Korkeimmalta kalliolta avautuu hieno näkymä pohjoiseen ja 
Kappelisatamaan päin, jonne  näkymää voisi avata lisää. Kallioilla sijaitsee rauhoitettu 
hiidenkirnu, jolle johtaa opastettu reitti Länsitieltä. 
 
vn5 
Niemen etelärinne on mäntyvaltaista valoisaa n. 50 vuotta vanhaa metsää, joka on 
lähinnä tuoretta kangasta. Aluskasvillisuutena on kuitenkin mm. kangasmaitikkaa sekä 
heiniä, mikä viittaa siihen, että alue on saattanut olla aikaisemmin hakamaata tai 
niittyä. Aivan rannan tuntumassa kasvaa tervaleppiä. 
 
vn6 
Niemen keskiosan alavat, rehevät osat ovat aiemmin olleet niittyä tai laidunta, jonka 
ansiosta luonto on edelleen monipuolista. Alavin alue tien vieressä on luokiteltu 
umpeen kasvavaksi niityksi, jolla kasvaa mm. isoja mäntyjä ja tervaleppiä sekä 
vadelmaa. Alueen länsipuolella on tuoretta lehtoa, jossa kasvaa mm. harvinaista 
käärmeenlaukkaa ja ruotsinpihlajaa. Käärmeenlaukka esiintyy harvinaisena 
lounaisrannikolla lehdoissa ja pensaikoissa. Laji on muinaistulokas, joka on levinnyt 
ihmisen seuralaisena. Ruotsinpihlaja on harvinainen alkuperäinen laji, jota löytyy 
lähinnä lounaissaaristosta kuivista ja kivikkoisista lehdoista. Alavimman alueen 
ympärillä on lehtomaista ja tuoretta kangasta. Alueella on myös sammaloitunut 
kiviröykkiö sekä sen vieressä vettä täynnä oleva monttu, josta lähtee juoksuhautojen 
tapaisia ojia. Varisniementien itäpuolella aivan tien vieressä on pieni soistuma, jossa 
kasvaa virpapajua ja tervaleppiä. Kosteat kohdat vaihtuvat ilman selvää rajaa 
ympäröivään tuoreeseen hieman ryteikköiseen kankaaseen. Alueen eteläosassa on 
yksi asuttu huvila pihapiireineen. 
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Tavoite 
 
Niemi tulee säilyttää nykyisen kaltaisena luonnoltaan hyvin monipuolisena ja 
arvokkaana ulkoilu- ja virkistysalueena.  
 
Toimenpiteet 
 
Polkujen ympäristöä siistitään tarvittaessa. Suojaisia rantapoukamia estetään 
rehevöitymästä liikaa raivaamalla varovasti tukkeuttavaa kasvillisuutta esim. ruusuja 
pois. Hiidenkirnua ympäröivät kaiteet uusitaan vahvemmilla rautakaiteilla. 
 
 
8. KAPPELISATAMA 
 
ks1 
Kappelisatama on yksi läntisen Uudenmaan tärkeimmistä historiallisista 
satamapaikoista, joka on suojaisen sijaintinsa takia toiminut satamakäytössä jo 
viikinkiajoilta lähtien. Satama on säilyttänyt pittoreskin ilmeen laitureineen ja 
rantavajoineen, jotka ovat yksityisomistuksessa ja pääsääntöisesti hyvin hoidettuja. 
Vielä 1950-luvulla satamassa piti venettään n. 40 kalastajaa, joista suuri osa oli 
ammattilaisia. Sataman reunat ovat aina olleet avoimia, etteivät puiden lehdet roskaa 
kalastajien verkkoja. Nykyisin satamassa on lähinnä hankolaisten huviveneitä. 
Yhteislaituri sijaitsee sataman länsireunalla ja se kaipaa uutta paalutusta sekä 
asvaltointia (kaupunki osittain jo luvannut). Jäteasema sijaitsee laiturin yhteydessä ja 
on kesällä kovassa käytössä. Sataman itäreunalla on vanha, käytössä oleva 
matonpesulaituri, jota käytetään myös uimapaikkana. 
 
ks2 
Aivan lahden pohjukassa on tervaleppälehto, jossa kasvaa mm. valkovuokkoa, 
sinivuokkoa ja kiurunkannusta. Lepikköä on harvennettu paljon asukkaiden talkootyönä 
n. viisi vuotta sitten. Osa alueesta on nurmikkona, jota asukkaat hoitavat talkoilla 
omalla ruohonleikkurillaan. Nurmella pelataan kesäisin paljon pallopelejä ja alueella 
järjestetään vuosittain useita tapahtumia mm. Uuden Vuoden vastaanotto, 
Juhannusjuhla, Muinaistulien ilta- tapahtuma elokuussa ja joulutapahtuma. Erilaisiin 
talkoisiin osallistuva aktiivinen asukasryhmä on n. 50-80 taloutta. Asukkaat ovat mm. 
viime aikoina vetäneet itse sähkökaapelin tapahtumakentälle mm. valaistua joulukuusta 
varten. Kaupunki on rakentanut jalustan kuusta yms. varten. Alueen lounaiskulmassa 
on pieni melko ryteikköinen lehtipuumetsikkö, joka on jätetty luonnontilaan mm. 
hyönteisten ja lintujen elinympäristöksi. Metsikkö on siistitty kesällä 2006. Melko 
kookkaita tervaleppiä ja koivuja sekä muutama mänty kasvaa harvennetulla alueella ja 
vesakkoa ei juuri ole. 
 
Vanhan kappelin paikka on löydetty kesällä 2006 Länsitien, Kappelisatamankujan ja 
Varisniementien väliin jäävän asutusalueen keskeltä yksityiseltä totilta. Kappelista 
löytyy tarkkaa tietoa 1500-luvulta, mutta todennäköisesti se on ollut olemassa jo 1300-
1400 luvuilla. Länsitien varrella hiidenkirnuille vievän polun alkupäässä sijaitsee 
kappelin muistomerkki. 
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Historiallinen ja idyllinen Kappelisatama kaipaa opastusta ja  

ympäristön siistimistä. 
 
 
Hangossa kulkee kesäisin Sjöurmen ”matkailujuna”, jonka reitti kulkee Kappelisataman 
ohi. Juna pysähtyy satamassa. Pysäkillä voisi olla jaossa lähialueen reittikarttoja, 
joiden perusteella matkailijat voisivat tutustua jalkaisin nähtävyyksiin ja jatkaa sitten 
seuraavalla junalla taas matkaa eteenpäin. 
 
Tavoite 
 
Kiinteä yhteistyö kaupungin ja alueen asukkaiden välillä Kappelisataman viihtyisyyden 
parantamiseksi toivottavasti jatkuu. Asukkaiden toiveena on mm. saada polku lahden 
ympäri, uintipaikka Kasbergetin puolelle, siistimpi jäteasema sekä romut pois parin 
vajan ympäriltä. Asukasyhdistys on valmis jatkamaan talkoita ja hoitamaan edelleen 
esim. nurmikon leikkuun talkootyönä. 
 
Toimenpiteet 
 
Parin törkyisen rantavajan ympäristö siistitään. Jäteasema siirretään syrjemmälle 
nykyiseltä paikaltaan ja sen ympäristö asvaltoidaan. Jäteasema kaipaisi myös aitausta 
tai jopa katosta ympärille (kesäaikana paljon käytössä ja välillä epäsiisti).  
Mattolaituri tulisi poistaa kokonaan ja sijoittaa matonpesupaikka kuivalle maalle. Uuden 
uimapaikan pukukoppeineen voisi sijoittaa puhtaammille vesille lähelle Kasbergetin 
niemen kärkeä, jossa se toimisi myös avantouintipaikkana. Asukkaiden toivoma 
rantapolkuvaatii ainakin lounaiskulman kosteikossa kunnon perustuksen. 
Asukasyhdistys on innokas rakentamaan polun talkootyönä, mikäli kaupunki antaa 
siihen luvan ja materiaalit.  
 
Nykyinen kappelin muistomerkki on liikenteellisesti huonossa paikassa. Opastaulu 
vanhasta kappelista olisikin syytä sijoittaa esim. jäteasemalle vievän tien varteen. 
Tällöin se olisi keskeisellä paikalla sekä lähietäisyydellä asutuksen keskeltä huonosti 
saavutettavasta kappelin paikasta. 
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9. LAIVURINKATU 
 
Puistokaistale ylittää kadun Gunnarsinkadun jatkeena ja yltää Kalastajankadulle 
saakka.  Metsikkö on lehtipuuvaltaista mm. koivua, vaahteraa, leppää. Metsikön poikki 
kulkee sorapintainen kevyen liikenteen väylä, joka on alkuperäinen Metsäkannakselle 
johtanut tie. Asutuksen keskelle menevää kaistaletta on harvennettu paljon, alueella 
ollut joskus näsiää.  
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Alue säilyy nykyisenlaisena ja vain tarpeellista siistimistä suoritetaan. 
 
 

 
 
Vanha Metsäkannakselle johtanut tie toimii nykyisin idyllisenä 
kevyenliikenteen reittinä. 
 

 
 
10. KAPPELISATAMANTIE 
 
kt1 
Tien pohjoispuolella Satamasaarentien ja Gunnarsinkadun välissä sijaitseva laaja 
kallioinen metsäalue. Suurin osa alueesta mäntyvaltaista kalliometsää, jossa risteilee 
jonkin verran polkuja.  
 
kt2 
Alueen lounaiskulmassa oleva metsikkö on tiheäkasvuista, seassa on isoja koivuja, 
mäntyjä ja tervaleppiä. Myös tien eteläpuolella oleva, lähinnä isoja tervaleppiä ja muita 
lehtipuita kasvava, metsikkö on tiheää. Se yhtyy Luotsikadun varren metsikköön ja 
muodostaa näin viherväylän. 
 
 
 



 18 

kt3 
Alueen koilliskulman metsikössä kasvaa isoja mäntyjä, vaahteroita, koivuja sekä tiheää 
vesakkoa. Metsikkö sekä sen viereinen kallioalue on kaavoitettu sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevaksi alueeksi. 
 
kt4 
Alueen kaakkoiskulmassa asutuksen vieressä oleva puistoksi kaavoitettu alue on 
melko kookasta ja tiheää sekametsää. Tien eteläpuolella olevassa metsiköissä kasvaa 
tiheää lehtipuustoa mm. isoja tervaleppiä. Keväällä tervaleppien alla kukkii 
valkovuokkoa mattona. 
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Kalliometsäalueen polkuverkosto tulee merkata ja ohjailla, jotta ulkoilu ei kuluta 
herkkää kalliokasvillisuutta. Tiheitä metsiköitä harvennetaan vähitellen puistometsän 
mukaisiksi ja paremmin ulkoilu- ja virkistyskäyttöön sopiviksi. 
 
 
11. PALLOKENTTÄ, BOLLPLAN 
 
pk1 
Kenttäalue on tällä hetkellä lähes käyttämätön sorakenttä, joka on osittain jo 
nurmettunut.  
 
pk2 
Kenttää ympäröivät metsät ovat mäntyvaltaista n. 60-70 v. sekametsää. 
Aluskasvillisuutena on vaihtelevasti mustikkaa, sananjalkaa ja paikoin runsaasti 
vesakkoa. Lähes joka puolella on paljon käytettyjä polkuja eli läpikulkua on runsaasti.  
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Kentälle tulee kehittää toimintaa. Osa kentästä voisi olla esim. kuntoratana, osa lasten 
leikkipaikkana tai nuorten urheilupaikkana ja osa koirapuistona. Kentän ympäristön 
vesakkoa raivataan niin, että komeat männyt pääsevät paremmin esille. 
Polkuverkostoa parannetaan ja jäsennetään kulumisen vähentämiseksi.  
 
 
12. UIMARANTA, SLAKTERIBUKTEN 
 
ur1 
Luotsikadun ja Reimarikadun risteyksen kohdalla oleva alue on suosittu paikallisten 
uimaranta, jossa pidetään mm. uimakouluja. Matalalla hiekkarannalla ei ole juuri 
rantakasvillisuutta. Rannan pohjoispäässä on pieni kallioalue. Rannalla on uimakoppi 
ja asutus yltää paikoin lähelle rantaa. 
 
ur2 
Rannan puusto on isoja, hienoja mäntyjä. Alueella ei ole järjestetty autoille  erillistä 
paikoitustilaa, joten runsas autojen parkkeeraus on kuluttanut maastoa ja 
aluskasvillisuutta pahoin.  
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Uimarannan hienot männyt eivät kestä autojen parkkeerausta rannalle. 

 
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Rannan runsaan käytön takia autojen pysäköinti tulee jäsentää ja merkata maastoon 
lähelle Luotsikadun päätä uimarannan sisääntulon yhteyteen. Ajo rannalle voidaan 
estää esim. aidalla tai puomilla. Rannan isoja mäntyjä voi harventaa rannan 
tuntumassa olevien talojen kohdalta harkiten kaupungin edustajan kanssa pidetyn 
maastokatselmuksen jälkeen. 
 
 
13. LUOTSIKATU JA –KUJA 
 
luk1 
Uimarannan päässä Luotsikadun pohjoispuolella n. 40 vuotiasta mäntyvaltaista 
sekametsää (tuore kangas), jossa on myös jonkin verran vesakkoa ja joitakin polkuja. 
Kauempana kadusta on melko laaja kallioalue, jolla kasvaa männikköä. 
 
luk2 
Kaljaasikadun ja Pursimiehenkadun välissä kasvaa sekametsää, jonka seassa on isoja 
n. 70 vuotiaita koivuja. Pursimiehenkadun ja  kevyen liikenteen reitin välissä on melko 
tiheää n. 60-70 vuotista sekametsää, joukossa mm. isoja komeita tervaleppiä, kuusia ja 
mäntyjä. Aluskasvillisuutena on mm. vattuja ja  tiheää vesakkoa.  
 
luk3 
Kevyen liikenteen reitiltä itään päin mentäessä kuusivaltainen sekametsä vaihettuu  
ennen asutusta kuluneeksi kuusikoksi, jossa on paljon polkuja ja roskia. Kuusikon 
pohjoispuolella on n. 60-70 vuotista kuusivaltaista sekametsää. Aluskasvillisuutena on 
mustikkaa, oravanmarjaa, ketunleipää ja sananjalkaa. Metsikön poikki kulkee 
yhdyspolku Luotsikadulta Kappelisatamantielle sekä joitakin muita polkuja. 
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luk4 
Rivitalo- ja omakotiasutuksen välissä on n. 60-70 vuotiasta sekametsää, jossa on 
paljon vesakkoa. Aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa. Maastokäynnillä metsästä 
lähti kanahaukka. 
 
luk5 
Luotsikujan varrella oleva metsikkö on n. 40 vuotiasta kuusivaltaista sekametsää, jota 
on joistakin kohdin harvennettu. Kuusien seassa alueen itäosassa kasvaa selvästi 
vanhempia komeita isoja mäntyjä ja koivuja. Aluskasvillisuutena on lillukkaa, 
ketunleipää ja mustikkaa.  
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Metsiköt säilyvät suojametsänä asutuksen reunoilla ja välissä. Joistakin kohdin on 
syytä harventaa vesakkoa ja ottaa komeita puuyksilöitä esille. Polkuverkostoa on 
tarpeen parantaa ja siistiä selvillä pääreiteillä. 
 
 
14. LÄMMITTÄJÄNKATU 
 
läk1 
Gåsörsbuktenin ranta-alueen koillispuolella aivan telakka-alueen vieressä on kaunis 
kallioinen mäki, jolla kasvaa kalliomännikköä.  
 
läk2 
Kallioalueen  etelä- ja pohjoispuolella metsä on mäntyvaltaista n. 40 sekametsää 
(kuiva/tuore kangas), jonka aluskasvillisuutena on mm. mustikkaa, kanervaa, 
puolukkaa, sananjalkaa. Metsässä on paljon polkuja, joten se on vilkkaassa 
ulkoilukäytössä. 
 
läk3 
Kalliomäen itäpuolella  Lämmittäjänkadun molemmin puolin oleva metsä on melko 
tiheää n. 60 vuotiasta sekametsää (tuore kangas). Luotsikadun varrella on isoja kuusia 
ja lehtipuita kasvava alue Lämmittäjänkadun ja asutuksen välissä. 
 
Tavoite ja toimenpiteet 
 
Metsiköt säilytetään luonnontilaisina ja ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Mikäli alueella on 
pulaa  omakoti- tai rivitalotonteista niin luonnon ja maiseman kannalta ei ole estettä  
täydennysrakentaa pientaloja Lämmittäjänkadun varteen.   
 

 
15. GÅSÖRSBUKTEN 
 
gb1 
Tätä pitkää, matalaa hiekkarantaa käytetään paljon uimapaikkana. Rannalla on  jonkin 
verran rantakasvillisuutta mm. merisinappi, rantavehnä, suola-arho. Ranta jatkuu 
etelään hiekkaisena Gåsörsuddeniin asti. 
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gb2 
Rannan vieressä oleva mäntymetsä on kulunutta mm. autojen paikoituksen takia. 
Lämmittäjänkadulta rantaan johtava tie on epämääräinen ja siinä on monta reittiä ja 
haaraa. Rannan pohjoispuolella on telakka-alue ja pieni satamaniemeke. Koillisosa 
alueesta on kulunutta puistomaista mäntyvaltaista metsää, jossa on paljon polkuja ja 
metsätie telakka-alueelle. Rannan kaakkoispuolella on suljettu tehdasalue.   
 
Tavoite ja toimenpiteet 
   
Alue säilyy nykyisenlaisena rantana, jota käytetään myös uimapaikkana. Yhteys 
kadulta rantaan sekä autopaikoitus tulee jäsentää ja järjestää niin, ettei se villiinny 
entisestään ja kuluta maastoa. Autopaikoitus merkataan maastoon ja rannalle ajo 
estetään aidalla tai puomilla. 
 
 
Hoitoluokitus 
 
Suurin osa alueesta kuuluu taajametsien hoitoluokkaan C2 (ulkoilu- ja virkistysmetsät). 
Tässä luokassa hoidon tavoite on alkuperäisen metsäluonnon ja luontotyyppien 
säilyttäminen ja kehittäminen, virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaaminen ja 
eläimistön elinolosuhteiden turvaaminen. Hoitoluokassa pyritään metsän tunnun 
säilyttämiseen. Puistometsällä tarkoitetaan tässä luokassa tilallista vaihtelua ja 
polkujen ympäristön harvempaa puustoa.  
 
Tietyt rantojen ja asutuksen tai teiden sekä asutuksen ja teiden väliset metsät on 
osoitettu luokkaan C1 (lähimetsät), johon liittyy myös kulutuskestävyydestä 
huolehtiminen sekä polkujen reunapuuston harventaminen.  
 
Olevat kedot ja niityt sekä avoimeksi raivattavat vanhat pellot on osoitettu luokkaan B2 
(maisemaniityt).  
 
Leikkipuisto Lapsenpuisto sekä pieni istutuskolmio Hangonkylän sataman alueella,  
Kansanpuiston nurmikko, Pallokentän keskialue, Kalastajasataman nurmialue sekä 
Kasbergetin pieni pelinurmialue kuuluvat hoitoluokkaan A3 (suoja- ja 
käyttöviheralueet). Hoitoluokassa hoidon tavoite on puistomaisen yleisilmeen 
säilyttäminen, ulkoiluedellytysten turvaaminen sekä turvallisuuden ja kunnon ylläpito. 
Lapsenpuiston leikkivälineet huolletaan A2 hoitoluokan mukaisesti. 
 
Lähes koko Hangonkylän sataman alue, Kappelisataman laiturialueet, 
Metsäkannaksen ranta, Kasbergetin ja Varisniemen hiekkarannat sekä Uimarannan ja 
Gåsörsbuktenin ranta-alueet on osoitettu erityisalueiksi E. Näiden alueiden hoidon 
tavoite on määritelty kunkin kohteen erityisluonteen mukaisesti.  
 
 
Aikataulu ja kustannusarvio 
 
Ensisijaisia tehtäviä Hangon pohjoisilla puistometsäalueella on alueiden siistiminen ja 
polkujen ympäristöjen raivaus. Aikataulu ja kustannusarvio ovat liitteenä (liite 1).  
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 23 

Liite 1. 
 
Hangon pohjoisosan puistometsät / 
Aikataulu ja kustannusarvio 
 
 

 

 Tehtävä / kiireellisyysjärjestys Ajanjakso Kustannusarvio 
1.  Länsiseläntien varren rantametsikön raivaus ja 

rauhoitetun männyn ympäristön siistiminen 
1. vuosi    

2. Lapsenpuiston ympäristön polkujen raivaus 1. vuosi  
3.  Sandviksholmenin  pohjoisosan nuoren metsän 

harvennus 
1. vuosi yht. 7 500 € 

4. Varisniemen hiidenkirnun kaiteiden uusiminen 1. -5 v.  
5.  Kappelisataman jäteaseman kunnostus ja 

ympäristön siistiminen 
1. -5. v.  

6. Kalastajankadun varren ketojen ja niittyjen 
raivaus 

1. -5. v.  

7.  Opaskyltit Kalastajankadun varren kaivauksista 
ja Vanhasta Kappelista 

1. -5. v.  

8. Autojen pysäköinnin ohjaaminen Uimarannalla ja 
Gåsörsbuktenissa 

1. -5. v.  

9. Metsäkannaksen kalkkiperäisen mäen alarinteen  
varovainen raivaaminen erikoisten kasvien 
ehdoilla 

1. -5. v.  

10.  Varisniemen lahdenpoukamien rantakasveja 
tukkeuttavan kasvillisuuden varovainen raivaus 

1. -5. v.  

11. Kappelisataman polun materiaalit 1. -5. v.  yht. 25 000 € 
12.  Vanhojen peltojen esille otto Metsäkannaksella 5.-10. v.    
13.  Kappelisataman mattolaiturin poisto ja uuden 

uimapaikan perustaminen 
5.-10. v.    

14. Polkuverkoston siistiminen  5.-10. v.  
15. Pallokentän toiminnan kehittäminen 5.-10. v.  yht. 20 000 € 
16.  Metsäkannaksen suojelualueen ympäristön 

raivaaminen ja kehittäminen   
10.-20. v.    

17.  Asutuksen ympärillä olevien metsien siistiminen 10.-20. v.    
18. Pallokentän toiminnan kehittäminen edelleen 10.-20v.  
19. Hangonkylän sataman paikoituksen jäsentely 10.-20v.  
20.  Polkujen ja rakenteiden kunnostaminen 10 -20 v.   yht. 40 000 € 
    

 Yhteensä 20 v. yht.  92 500 € 
 
 
 
 


