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HANGON PERUSTIEDOT

Pinta-ala ilman merialueita on 118,96 km². Suomen 291:nneksi suurin
kunta 2016.
Kokonaispinta-ala on 799,99 km², josta maata 116,92 km², sisävesiä 2,04
km²ja merta 681,03 km². Suomen 144:nneksi suurin kunta 2015 .
Kuntanumero 078
Geonimi 659101 http://www.geonames.org/659101/hanko.html
Väestö 8663 (2016)
Väestötiheys 74,08 asukasta/km²
Perheitä 2 455, asuinkuntia 4 506

Mannerjään pysähtyminen sulamisvaiheessa noin 12 000 vuotta sitten
pitkähköksi aikaa maamme eteläosaan mahdollisti maisemallisen
erikoisuuden, Salpausselän synnyn. Muodostuman länsipää työntyy
pitkänä Hankoniemenä mereen Suomenlahden ja varsinaisen Itämeren
rajalla.

5

Hanko tunnissa

ESIPUHE

Foto: Mikael Kilpi

Hangolla on monta lempinimeä, Suomen Florida, Suomen Key West,
Suomen Hamptons, Riviera, Syvä etelä… Oikeastaan Hanko on
jättipuisto, saaristoineen.
Hanko puhkeaa elämään varsinkin kesäkuukausiksi, mutta kyllä
Hangossa on elämää talvellakin.
Vihkosen tarkoituksena on tarjota ulkopaikkakuntalaiselle
syntymähankolaisen näkökulma Hankoon.
Kyseessä ei ole turistimainos, vaan rehellinen ja vilpitön kuvaus
hankolaisista olennaisuuksista.
Kiitos kaikille, jotka monin tavoin auttoivat kirjasen kokoamisessa.
Ingen nämd, men ingen glömd.
Aktia-stiftelsen i Hangö on tukenut julkaisun painotyötä, mistä esitän
parhaat kiitokset

Matti Wiberg
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HANGON HISTORIAN VUOSILUKUJA

1200-luku

1508
1714
1752
1754
1788

1792
1808
1872
1873
1874
1876
1878

1879
1880
1885

Historiallinen aika Hangossa alkaa 1200-luvun puolivälissä. Ensimmäinen Hankoniemen maininta kirjallisessa
lähteessä on Valdemar II Sejrin Itineraario: “Navigatio
ex Dania per mare Balticum ed Estoniam”. Kyseessä on
merimatkan kuvaus eli reittiselostus purjehdusväylästä
Tanskasta Ruotsin rannikkoa pitkin, yli Ahvenanmeren
ja edelleen pitkin Suomen rannikkoa Porkkalan kautta
Tallinnaan tai Nevajoelle. Reittiselostuksessa mainitaan
paikka nimeltä Hangethe, josta käytettiin myös suomenkielistä nimeä Cumiupe. Itineraario lienee kirjoitettu
Tallinnassa eli Räävelissä piispa Torkkelin aikana noin
1238–1260.
Hauensuolen vanhin kivipiirros
Riilahden taistelu
Ensimmäinen valaisematon tunnusmajakka
Majakkamaalle eli Russarön saarelle
August Ehrensvärd “iloisen seurueensa” kanssa kesällä
Hankoniemen vesillä
Käsky Hangon kenttälinnoittamisesta. Ensimmäiset raskaat kanuunat saapuvat lokakuussa
Hangon kylät poltetaan
Toukokuussa käsky Hankoniemen varustamiseksi
kantalinnoittein
Tulliniemen Skansholmenille kenttävarustus
Hangon satama perustetaan
Rautatie Hankoon
Hanko saa kaupunkioikeudet, erotetaan Bromarvista
Ensimmäinen katuvalaistus, kaupunginkirjasto
perustetaan
Hangon peruskirja allekirjoitetaan 12. helmikuuta
Höyrylaiva Express II aloittaa posti- ja matkustajaliikenteen Hangon ja Tukholman välillä
Hangon kylpylaitos perustetaan
Hangon vapaaehtoinen palokunta perustetaan
Hangon rouvasväenyhdistys (Fruntimmerföreningen
i Hangö) perustetaan varattomien naisten ja lasten
auttamiseksi
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1886
1887
1888
1889
1890

1891

1892
1893
1894
1895
1897
1900
1901

1902
1905
1906

1907
1911
1913

1916-17

Oy Granit Ab -kiviteollisuusyritys perustetaan
Viikottainen linja Hangon ja Kööpenhaminan välille avataan, suomalainen yläkansakoulu perustetaan
Voinvientiliike perustetaan, raittiusyhdistys Wiiri
perustetaan
Länsisataman aallonmurtajaa pidennetään
Suomen ensimmäinen jäänmurtaja Murtaja sijoitetaan
Hankoon, itsenäinen seurakunta perustetaan ja erotetaan Bromarvin seurakunnasta, Mannerin Konepaja
perustetaan
Hangon ruotsalainen yhteiskoulu, Hangö samskola,
perustetaan
Westerholmin maalausliike perustetaan
Luterilainen kirkko rakennetaan, rakennetaan uudelleen
1963
Finska Forcit-Dynamit Aktiebolaget perustetaan
Hangon ensimmäinen ammattiyhdistys, kirjatyöntekijöiden yhdistys perustetaan
Hangon suomalainen työväenyhdistys perustetaan, ortodoksinen kirkko rakennetaan tsaarin ihmeellisen Harkovin
junaonnettomuudesta pelastumisen muistoksi
Liiketalo torin reunalle
Hotelli Continental eli Seurahuone eli sittemmin Regatta
valmistuu
Biologi, professori J. A. Palmén ostaa Tvärminnestä
Krogartorpetin ja joukon saaria, yksityinen tutkimusasema
perustetaan. Sittemmin siitä tulee Helsingin yliopiston
Tvärminnen eläintieteellinen asema
Hangon ruotsinkielinen työväenyhdistys, Hangö Svenska
Arbetarförening perustetaan
Siirtolaisuuden huippuvuosi, kun Amerikkaan lähtee
n. 23 000 suomalaista, siirtolaishotelli Bulevardi 15:een
valmistuu
Työväentalo valmistuu, puretaan 1974, voivientiosuusliike
Valio perustetaan kotipaikkanaan Hanko
Hangon suomalainen yhteiskoulu perustetaan, RKP:n
paikallisosasto perustetaan, Hangö Segelförening (HSF)
perustetaan, Bengtskärin majakka vihitään, satamaa
laajennetaan.
Kalkkitehdas perustetaan Tvärminneen
Vesitorni rakennetaan, vesijohto kaupunkiin
Finska Margarinfabriken Aktiebolag perustetaan
Margariinitehdas valmistuu
Suomen ensimmäinen moottorikäyttöinen meripelastusvene sijoitetaan Hangon Kappelisatamaan
Hanko sotilasaluetta, ulkopuolisilta suljettu
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1918
1919
1921
1922
1924-26
1929
1930-luku
1931
1933
1934
1936

1938
1939

1941
1942
1943

1943-44
1945
1946
1951
1952

1953-54
1959

Punainen hallinto 29.1.–3.4., kenraali von der Goltzin
komentama Saksan Itämeren divisioona nousee Hangossa
maihin 3.4. Svinhufvudin itsenäisyyssenaatin kutsumana
Hangon ulkosatama rakennetaan ja ensimmäinen vapaasatamayhtiö perustetaan
Vapaudenpatsas vihitään 16.5., Hangon Rannikkopatteristo
perustetaan
Hangonkylän alue liitetään Hangon kaupunkiin
Ensimmäinen kaupungintalo rakennetaan, tuhotaan 1941
Kauppaneuvos Hemming Elfving perustaa
kalastuslaivueensa
Kylpylä uudessa kukoistuksessa
Georg Malmstén kirjoittaa sekä sävelen että sanat
Hanko-valssiin
Kalatukkuliike A. Sandin Fiskpartiaffär perustetaan
Hangon lasitehdas perustetaan
Metallialalla toimiva toiminimi Kekkonen Hankoon,
muuttuu 1946 Kekkonen Oy:ksi
Suomen Kalastus Oy – Finlands Fiskeri Ab perustetaan
HSF:n paviljonki valmistuu
Huvilanomistajien yhdistys (Villaägarnaföreningen)
perustetaan
Hangon Kansallisseura perustetaan 1940–1941
Hankoniemi vuokrataan talvisodan 1939–40 jälkeen
Neuvostoliitolle merisotilaalliseksi tukikohdaksi 30 vuodeksi Moskovan rauhansopimuksella 13.3.1940 ja luovutetaan Neuvostoliiton Itämeren laivaston edustajille pitkänäperjantaina 22.3.1940. Neuvostoliittolaiset jättävät Hangon
joulukuussa 1941
Bengtskärin taistelu 26.7.
Sotilashallinto loppuu 31.12.
Uusi vesitorni valmistuu
Lotta Svärd -järjestö organisoi inkeriläisten vastaanottoleirin Hangon rukoushuoneelle, toimii 27.3.1943-14.4.1944
48 000 männyntaimea istutetaan kaupungin metsiin
Hitsaus- ja korjauspaja Hangö Svetsaktiebolag - Hangon
uuttausosakeyhtiö perustetaan
Koristeita valmistava Koristevienti perustetaan
Uusi kaupungintalo valmistuu
Margariinitehdas siirtyy Helkama Oy:n omistukseen
Keinosuolta eli makkara- ja lihavalmistepakkauksia valmistava Oy Visko Ab perustetaan, Suomen Koneliike
Helkama Hankoon
Hyvon Kudeneule rakennetaan, tehdas käyttöön 1954
Ylikulkusilta rautatien yli vihitään 7.3.
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1960
1961
1962

1966
1969
1970
1974
1975
1978
1983
1987
1992
1998
2000
2014

Suomen Vapaasatama Oy perustetaan
Oy Koverhar Ab perustetaan, terästehdas aloittaa 1971
Sähkökiuastehdas Helo Hankoon, HIK nousee jalkapalloilun mestaruussarjaan
Hangon kaupunki- ja maaseurakunta jaetaan ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen seurakuntaan, HIK putoaa jalkapalloilun mestaruussarjasta, Todde Österlund voittaa sarjan maalikuninkuuden
Hangon kesäyliopisto perustetaan, aloittaa 1967
Nosturitehdas Kone Oy Hankoon
Lääkeainetehdas Fermion Oy perustetaan
Hangon kaupunki täyttää 100 vuotta
M/s Railship I aloittaa liikennöinnin Hanko–Travemünde
-reitillä
Deodoranttipurkkeja ja alumiinituubeja valmistava Printal
Oy muuttaa Hankoon
Enemmistökieleksi suomi
Hangon satamaan rakennetaan 13 metrin syvälaituri
Metallialalla toimiva Levator Oy perustetaan
Hangon Vihreät ry / Hangö Gröna rf perustetaan
Railship muuttaa Turkuun
Superfast aloittaa liikenteen Rostockiin
Koverharin terästehdas lakkautetaan

Foto: Klaus Schütt.
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HANKO TUNNISSA

aktiviteetit

Hangossa voi harrastaa monenlaisia aktiviteetteja,
mm: biljardi, elokuvateatteri, frisbeegolf, futisgolf,
geokätköily, golf, grillaaminen, hiihto, ilmailu, jalkapallo, jooga, jääkiekko, kalastus, kalastusmatkat,
karting, keilailu, kiipeily, kuntorata, kuntosali, laavu,
luistelu, luontoretket, metsästys, melonta, minigolf,
motocross, paintball, petankki, pilates, pilkkiminen,
polkupyöräily, purjehdus, pyöräilysuunnistus, rantalentopallo, ratsastus, saunominen, skeittaus, sukellus,
surffaus, SUP-lautailu, talviuinti, tennis, uimarannat,
veneily, zumba.

Foto: Bengt Wikström
Alan’s café

Antikvaarisen kirjakaupan, paikallistaiteilijoiden
luomusten myyntikeskuksen ja kohtuuhintaisen kahvilan onnistunut yhdistelmä. Vahva suositus!

Alan’s café. Raatihuoneentori 4, 10900 Hanko, puh. 019 248 7622 tai 040 701 6743.
Angkhanan
toritaikku

Suussasulavaa thairuokaa myynnissä torilta ja tapahtumien yhteydessä. Kokkina Anni AngkhananEriksson ja logistiikasta huolehtii Erikois-Eriksson.
Vahva suositus!

Angkhanan Torikahvila, puh. 0400 231477.
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aurinko

Hangossa on paikallisten puheiden mukaan toiseksi
eniten aurinkoisia päiviä Suomessa Vaasan jälkeen.
Dataa ei näkemyksen tueksi valitettavasti ole, edes
Ilmatieteen laitoksella. Pitkän ajan tilasto on laskettu Hanko Tvärminnen havaintoasemalle, jossa
vuosikeskilämpötila oli jaksolla 1981-2010 tasan +6,0
astetta. Ylin mitattu lämpötila Hangossa on ollut
+31,1 (v. 1983) astetta ja alin -35,2 astetta (v. 1966).
Auringonpaistetunteja on Hangon Russarön asemalla
10 vuoden havaintojen perusteella noin 1870 tuntia
vuodessa. Koko maan keskilämpötila 1981-2010 jaksolla oli +2,3 astetta ja keskimääräinen auringonpaistetuntien määrä arviolta noin 1700 tuntia vuodessa,
joten Hangossa on lämpimämpää ja aurinkoisempaa
kuin maassa vuodessa keskimäärin.

Foto: Bengt Wikström
autokulttuuri

Hangossa panostetaan autoiluun: autoja kerätään ja
niihin käytetään varoja. Hangon liikenteessä autoilija
on kuningas. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat autoilijoista lähinnä häiriöelementtejä. Pitkittäisillä itä–
länsiteillä ajetaan sitä kovempaa, mitä myöhäisempi
vuorokauden ajankohta on.

autotuonti

Hangon kautta on saapunut valtava määrä autoja, jo
1960-luvulta.

beachfotis

Kerran kesässä, heinäkuussa Tennisrannassa tai
Casinon hiekkarannalla froteesukissa pelattava
Svenska Bastusällskapetin järjestämä rantajalkapalloturnaus, oikea miesten laji, jossa armoa ei anota eikä
anneta.

Bengtskär

Pohjoismaiden korkein (52 metriä merenpinnan yläpuolella) majakka valmistui vuonna 1906 ja sijaitsee
25 kilometriä Hangosta lounaaseen (59° 43,4’ N 22°
30,1’ E). Suomen eteläisin asuttu paikka, pinta-ala
noin kaksi hehtaaria. Hangosta järjestetään kesäisin
päivittäin maksullisia veneretkiä saarelle.
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Foto: Kaius Hedenström http://www.bengtskar.fi/
Breidablick

Folkhälsanin ylläpitämä nuorten kesäsiirtola
Täktomissa.

Breidablick lägergård. Breidablick 61, 10960 Hangö.
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Konferens/Breidablick/
bridgeviikko

Jokakesäinen Suomen Bridgeliiton järjestämä kilpailu
pelataan Casinolla jo vuodesta 1953. Peleihin osallistuu viikolla 400-600 pelaajaa.

Bryggan

Itäsatamassa kesäisin toimiva paikallisten suosima
pikkuravintola, jossa maukasta pikkupurtavaa ja
upea auringonlaskun lämpöä säteilevä viihtyisä tunnelma. Vahva suositus!

Bar & Café Bryggan, Itäsatama, 10900 Hanko, puh. 040 673 5707,
https://www.facebook.com/bryggan.fi
Bulevardi

Kaupungin pääväyliä. Leveys selittyy sillä, että
kadulle suunniteltiin raitiovaunuliikennettä.
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Bulevardi ja Vapaudenpatsas kesäkuussa. Foto: Sebastian Lindström.
byn

Hangonkylän pienvenesatama. Hangossa mennään
”ner till byn”.

Casino

Kesän suosikkipaikkoja jo vuodesta 1879.

Hangon Casino, Appelgrenintie 10, 10900 Hanko, N59° 49.417´ E22° 58.642´.
http://www.hangoncasino.fi/
Casinon kalliot Puistovuoren rantakalliot ovat suosittu vaelluskohde.
Costacalida

Kaupungin tehokkain siivousfirma. Siivoaa kaiken.

Ab Costacalida Oy. Satamakatu 2, 10900 Hanko, puh. 050 306 2481
www.facebook.com/calidaclean
Ekströmin kala- Hangonkylässä sijaitseva viihtyisä kahvila,
puoti ja kahvila jonka kalakeitto on legendaarinen kestosuosikki.
Myynnissä herkullisia ja monipuolisia kalajalosteita.
Paikallinen informaatiopörssi. Ks. Gobbana i byn.
Hangonkylän satama. 10900 Hanko, puh. 019 248 9101 www.pakroken.fi
elokuvajuhlat

Kaupungissa järjestetään syksyllä elokuvajuhlat,
joissa esitetään myös paikallistuotantoja.
Hangossa ainakin osittain kuvattuja elokuvia:
Ollin oppivuodet 1920, Rakkauden kaikki valta 1922,
Kaikki rakastavat 1935, Tyttö astuu elämään 1943,
Tuntematon sotilas 1950, Yön sylissä (Hemåt i natten)
1977, Varjoja paratiisissa 1986, Ihanat naiset rannalla
1998, Pala valkoista marmoria 1998, Badding 2000,
Matti 2006, Kesäkaverit 2014.

14

Hanko tunnissa

hyvä,

parempi,

E-kirja
Tiesitkö, että kirjastosi
verkkopalvelusta voit
lainata e-kirjoja myös
PC:lle, iPadille, iPhonelle
tai Androidlle? Laina-ajan
jälkeen kirja palautuu
kirjastoon automaattisesti.
Näppärää, eikö totta?

Haluatko tietää enemmän?

www.ellibs.fi
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England och
Amerika

Sandinin salmen läheisyydessä Hangonkylän ja
Metsäkannaksen välissä purjehdusseura HUS:n telakan läheisyydessä on suosittu pieni epävirallinen
uimapaikka, jossa voi uida Englannista Amerikkaan
eli pikkusaarelta toiselle.

Esplanadi

Hangon pääväylä itä–länsisuunnassa, noin 3,5 km.
Kadulla ajetaan sitä nopeammin, mitä myöhäisempi
ajankohta on kyseessä.

espoolaiset

Paikallisten antama pilkallinen koodinimi kesäksi
paikkakunnalle muuttaville ulkopaikkakuntalaisille
ja ylipäänsä vapaa-ajan hankolaisille, kaikille, jotka
tulevat Tammisaaren sillan itäpuolelta. Hankolaisille
helsinkiläiset eivät ole helsinkiläisiä, vaan espoolaisia
tai ’jotain espoolaisia’, myös nimitystä ’aliens’ kuulee
käytettävän. Myös nimityksiä “kakkoshankolainen”
ja “Hforshangöbo” käytetetään.

Etelän aarre

19 kilometrin mittainen merkitty pyöräilyreitti,
jolla saa kattavan kuvan kaupungista. Reitti löytyy
Hangon matkailukartasta, jonka voi noutaa Hangon
matkailutoimistosta.

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/etelan-aarre/?show=map
Finn-Balticin
onnettomuus

Finn-Baltic oli 27. joulukuuta 1990 Hangon edustalla haaksirikkoutunut rautamalmirikastetta
Luulajasta Koverhariin kuljettanut puskuproomu.
Alusyhdistelmä koostui Baltic-proomusta ja sitä
työntäneestä Finn-puskijasta. Alusyhdistelmä kulki
voimakasta ja puuskittaista myrskytuulta vastaan
koko matkan Luulajasta Hankoon. Hangon edustalla
suoritettaessa käännöstä itään puuskittainen myrskytuuli iski laivaan koko sen pitkältä sivulta, jolloin lastina ollut liejuuntunut rikaste lähti liikkeelle
kaataen aluksen. Alus jäi kiinni ylösalaisin pohjaan komentosillan rakenteistaan. Alusyhdistelmän
pohja jäi selkeästi pinnalle näkyviin vain muutaman
sadan metrin päähän rannasta. Haaksirikossa hukkui kahdeksan ihmistä: aluksen päällikkö, luotsi ja
kuusi merimiestä. Vain konepäällikkö ja yliperämies
pelastautuivat.
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Gangut

Hanko venäjäksi (Гангут). Hanko oli Neuvostoliiton
puna-armeijan miehittämä 1940–1941 tultuaan
Moskovan rauhassa 1940 määritellyksi vuokra-alueeksi. Puna-armeijan merisotilaallisen tukikohdan vahvuus oli noin 30 000 miestä. Gangut on
ollut neljän Venäjän keisarikunnan laivaston aluksen nimenä. Alukset on nimetty Hankoniemen pohjoispuolella käydyn Riilahden taistelun (27.7.1714
eli venäläisen kalenterin mukaan 7. elokuuta 1714)
mukaan. Venäläiset nimittävät Riilahden taistelua Hangon taisteluksi (Гангутское сражение,
Gangutskoje sraženije).

gobbana i byn

Ekströmin kahvilaan Hangonkylään päivittäin
kokoontuvat ukot. Keskustelukerholla on myös muita
nimiä, kuten allmänna parlamentet, Ekströms notisbyrå, gobbdagis, Hangonkylän tietotoimisto, kulturtimmen, pappadagis, rolighetsministeriet, snackeriet,
snackdagis, snackgubbarna,. Paikallisten miesten
juorukeskus ja informaatiopörssi. Mitä täällä ei tiedetä, ei tarvitse tietää. Täällä tapahtumat tiedetään
jopa ennen kuin ne tapahtuvat. Täältä löytyy myös
apua kaikkiin käytännöllisiin ongelmiin remonteista
laitehuoltoon. Markkinahuhun mukaan 80 % kaupungissa tehtävistä sähkötöistä kulkevat kahvilan
kautta. Hankolaisen knowhow’n timattikeskittymä.
Vahva suositus!

Grönan

Elävää musiikkia tarjoava pubi, joka on auki myös
talvella. Entinen Gröna Kajen -juottola, jossa paikalliset möykkäävät korviahuumaavasti kahdella kielellä, olipa esiintymässä artisti kuin artisti. Paikka,
jossa eilispäivän kaunottaret kohtaavat tämän päivän
vahvat miehet.

Pub Grönan. Bulevardi 17, 10900 Hanko
Gustafsvärn

Majakka Tulliniemen edustalla, suomeksi
Kustaanvarustus, mutta tätä nimeä ei juuri kukaan
käytä. Rakennettu useaan otteeseen, alun perin 1870,
betonitorni rakennettu 1951. Kunnostetaan parhaillaan. Korkeus merenpinnasta 18 metriä, maanpinnasta 11 metriä.
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ESPOOLAISTEN HAVAINTOJA HANKOLAISISTA

Hankolaiset haluavat, että Hanko olisi aina pieni kalastajakylä, jossa
mikään ei muutu.
Hangossa on vaikea saada kaivinkonetta tontille, koska koneyrittäjä ei
vastaa puhelimeen, jos soittaja ei ole hänen kaverinsa. Pitää siis ensin
tuntea kaveri, jota voi pyytää kysymään, onko mitenkään mahdollista,
että kaivinkone voisi tulla kaivamaan ojan.
Kun tilaat hankolaiselta firmalta tai yksilöltä jonkin palvelun, he lupaavat tulla ja tulevatkin, mutta eivät vahingossakaan ilmoita tulostaan
varmistaakseen, että olet paikalla avaamassa ovet. He siis vain kaahaavat pihaan. Kun työ alkaa, he huomaavat jotain puuttuvan (ja aina
puuttuu) ja kaahaavat yhtä vauhdikkaasti hakemaan puuttuvaa tavaraa.
Sama toistuu parin tunnin päästä. Tämä on toistunut niin monta kertaa,
ettei se tunnu sattumalta vaan hankolaiselta tyyliltä.
Hankolaisilla näyttää olevan erittäin vahva epäluulo kunnallisia päättäjiä ja virkamiehiä kohtaan ikään kuin nämä haluaisivat kaupungille
pahaa ja juonittelisivat kaupunkilaisten selän takana.
Hangossa täytyy asua 100 vuotta, jotta muuttuisi hankolaiseksi,
Tammisaaressa 200 vuotta.
Vain Hangossa naapuri tuo sinulle leipomansa leivän kiitokseksi siitä,
että olet heidän naapurinsa.
Hankolainen ei ota riskejä, ei ainakaan jos hän on kunnan päättäjä.
Hankolaiset ovat erittäin sydämellistä porukkaa, ystävällisiä ja
kohteliaita.
Hankolaiset ovat vaatimattomia.
Hankolaisista espoolaiset pilaavat Hangon. Ne ostavat kalliilla asuntoja (hankolaisten rahat eivät niihin riitä), eivät käytä niitä kuin viikon kesällä (aina pimeänä) ja ne ovat iloisia viikonloppuisin ja täyttävät
ravintolat, niin ettei hankolainen sinne enää mahdu.
Muualta tulevat näyttävät autollaan vilkulla, jos aikovat kääntyä. Sitä
hankolainen ei tee. Se ei sinänsä haittaa, koska toinen hankolainen tietää kuitenkin, mihin se toinen menee.
Liikennemerkkejä ei noudateta, koska aina on ajeltu tietyllä tavalla,
eikä uusi merkki sitä muuta. Sillalta esimerkiksi käännytään torin kulmasta vasemmalle, vaikka kielto on ollut ainakin 10 vuotta, suojatien
eteen parkkeerataan torilla ja apteekin edessä jne. Nopeusrajoitus ei ole
voimassa, jos on turvaliivit päällä (eli tullaan satamasta tai mennään
satamaan).
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Muualta tulevat ovat aina väärässä.
Hankolainen ajattelu ja sielunmaisema perustuu nollasummapelin sääntöihin. Jos jollakulla menee paremmin, menee jollakin toisella (aito
hankolainen) vastaavasti huonommin. Tällainen väärinajattelu synnyttää huomattavaa kateutta ja aitoa vastaan panemisen tahtoa.
Hangonvalssin sijaan Hangolle sopisi tunnuslauluksi paremmin
”Koskaan et muuttua saa”.
Hankolainen on onnellinen, kun voi sättiä muualta tulleita/tulevia ja
kadehtia heitä.
Hankolainen kulttuuri on kuin pakastettu Helsinki 1950-luvulta.
Töissä käyvät menevät tasan kello 11.00 kotiin syömään ja tasan kello
12.00 takaisin töihin. Pääväylillä on kaksi ruuhkahuippua keskellä päivää, autot ihan letkassa. Iltapäivällä pitkä letka menossa kotiin juuri
kun ’kello lyö’.
Karjaa-Tammisaari-Hanko päätiellä ajetaan autolla enintään sallittua nopeutta eli 40:n alueella 30–40 km/h, 60:n alueella 50–60 km/h
ja 80:n alueella noin 70–80 km/h, mikä on muualta Suomesta tulleille
tosi ärsyttävää, koska yleinen, muualla vakiintunut tapa on että ajetaan
vähintään sallittua nopeutta eli 5–10 km/h enemmän kuin maksiminopeus. Sinänsä on ok, että noudatetaan sääntöjä, mutta hämmentävää.
Toisaalta: nuoret miehet ajavat pääkaduilla älytöntä vauhtia kuvitellen,
että ”ei sieltä sivukaduilta ja pihoilta ketään tule”.
Kaupungin virkamiesten ja useiden yritysten kanssa ei voi hoitaa asioita
sähköpostilla, he eivät yksinkertaisesti lue viestejä tai vastaa niihin.
Kaupungissa asioita ei hoideta online sähköpostilla tai edes puhelimella,
vaan ajatus on, että pölähdetään autolla ennalta ilmoittamatta pihaan, ja
jos ollaan paikalla, asiat hoidetaan face to face.
Tänne ei muuteta sen takia, että täällä on samanlaista kuin muulla
Suomessa vaan sen takia, että täällä on hieno ilmasto, fiilis, kaupunki
ulkosaaristossa, ja pakasteessa oleva vanhanaikainen kulttuuri, jota voidaan ihmetellä muiden tulokkaiden kanssa.
Voisi kyllä olla reippaampi ja iloisempi asenne uusiin ajatuksiin eikä
epäillä mantereelta tulijoita.
Hangolla olisi paljon voitettavaa.
Hangossa on todella vähän asukkaita. Yhdessä Helsingin kaupunginosassa voi olla 4 x enemmän asukkaita kuin Hangossa.
Hangossa on akseli: duunarit–rikkaat. Toinen akseli on suomenkieliset–ruotsinkieliset. Sitten vielä vakiasukkaat–osa-aikahankolaiset–kesähankolaiset. Siitä tulee jo 2 x 2 x 3 = 12 toisilleen vierasta segmenttiä.
Kaupungissa, jossa on vain 9000 asukasta!
Epäilyn ja ylivarovaisuuden ilmapiiri vallitsee. Monet sanovat, sekä
vakiasukasnaapurimme sekä osa-aikahankolaiset ystävämme, että
parasta on, kun ei joudu olemaan kaupungin tai virallisen yhteisön
kanssa tekemisissä. Vaan, että on vain omissa oloissa, ulkoiluttaa koiraa
ja hoitaa pihamaata. Ehkä se juuri on parasta Hangossa. Halu ja tarve
olla vain omissa oloissa.
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Gustafsvärn. 59° 48,0’ N 22° 56,8’ E. Foto: Sebastian Lindström.
Forcit

Dynamiittitehdas vuodesta 1893.

http://www.forcit.fi/
Hangethe

Hangon nimitys 1200-luvun puolivälissä Tallinnassa
kirjoitetussa reittikuvauksessa eli Tanskan kuningas Valdemar II Sejrin itinerariossa satamapaikkana
nimeltään Hangethe. Vanha suomenkielinen nimi
Hankoniemelle oli Kumionpää, josta on säilynyt
myös tanskankielinen versio Cuminpe.

Hangish

Hankolainen irkkubändi. Takuuvarma
jalanväpättäjä.

Hangolf

Golfia, miltei vuoden ympäri.

Hangolf Oy Ab, Kirkkotie 28, 10900 Hanko, puh. 019 2489357.
Hangon
kaupunki

Bulevardi 6, 10900 Hanko, puh. (vaihde): 019 22031.
Y-tunnus: 0103166-9.

Hangon Keksi

Hangon Keksi – Hangö Kex oli Hangossa vuonna
1910 nimellä Suomalais-Englantilainen Biscuittehdas Oy perustettu elintarviketehdas, jonka omisti
vuodesta 1927 alkaen Oy Karl Fazer Ab. Vuonna
1947 Biscuit-tehtaan nimeksi otettiin Hangon Keksi
– Hangö Kex. Tehdas toimi Hangossa 1916–1940.
Vanha keksitehtaan rakennus on nyt Hangon kaupungin teknisen viraston käytössä. Päärakennus on
arkkitehtien Walter ja Ivar Thomén suunnittelema.
Tehdasrakennukset ovat vanhimmilta osin vuodelta 1916, päärakennusta on jatkettu 1936. Albert- ja
Marie-keksi tunnetuimpia tuotteita.
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Hangon Keksin Tehdasrakennus. Foto: Wikipedia.
hymyilee kuin... Hangon Keksin logo. Iloiselta näyttävästä ihmisestä
käytetty sanonta. Sopii vaihtelevasti paikallisiin
ihmisiin.

Hangon Keksin liikemerkki. Foto: Wikipedia
Hangon
pyörähuolto

Nopea ja edullinen polkupyörähuoltamo. Vahva
suositus!

Hangon Pyörähuolto tmi. Esplanaadi 92, 10900 HANKO, puh. 019 248 7904.
Hangon portti

Saariravintola Hangon Portti, Itämeren
Portti. Kivenheiton päässä Itäsatamasta sijaitsee
Smultrongrundet, jolla sijaitsee Suomen eteläisin
ravintola. Aiemmin nimellä Fyren tunnettu Hangon
Portti on keväällä 2013 kauttaaltaan uusittu. Saareen
pääsee Itäsatamasta jatkuvasti liikennöivällä yhteyslautalla parissa minuutissa tai omalla veneellä.
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Hangon Portti. N 59° 49’ E 22° 58’. 10900 HANKO. puh. 0600 550 130
http://www.hangonportti.fi/
HanRPsto

Hangossa toiminut rannikkotykistöön kuulunut joukko-osasto Hangon Rannikkopatteristo.
Lakkautettiin vuonna 2002.
JOUKKO-OSASTON KUNNIAMARSSI
Säveltäjä: Karl Collan, sanat: K R Malmström, suom.
Alpo Noponen
HANGON MARSSI
Käy luokse Hangon laineen tai tuntureitten taa,
yks kansa suomalainen,
se siellä uurastaa.
Siell´ ensi aamun näimme me,
ja siellä keinui kehtomme ja äidin suusta hellimpään:,
; soi nimi Suomen tään:,: Siis meillä, miehet Suomen,
on yksi veljen tie,
mi valjenneekin huomen, mi nimi meillä lie.
Mies Karjalan ja Uudenmaan ja Pohjan, Kainuun
kuulakkaan ja Hangon, Saimaan seutujen,:,: käy liittoon veljien :,:
HANGON RANNIKKOPATTERISTON
NIMIHISTORIA
01.08.1921 Turun Erillinen Rannikkopatteristo
25.10.1921 Erillinen Rannikkotykistöpatteristo
1932 1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo
10.08.1939 Hangon Lohko
01.09.1940 Rannikkotykistörykmentti 4
01.03.1941 Raaseporin
Rannikkotykistörykmentti16.06,1941 4.
Rannikkoprikaati (joukkoyksiköksi)
28.07.1941Hangon Ryhmä
20.04.1942 Hangon Linnakkeisto
17.05.1942 Rannikkotykistörykmentti 11
28.11.1944 Hangon Rannikkotykistörykmentti
04.12.1944 Turun Rannikkotykistörykmentin II linnakkeisto
01.12.1952 Erillinen Rannikkotykistöpatteristo (itsenäiseksi joukko-osastoksi)
01.01.1957 Hangon Rannikkopatteristo
01.07.1998 Hangon Rannikkopatteristo
Suomenlahden Meripuolustusalueen alaiseksi joukkoyksiköksi
31.12.2002 Hangon Rannikkopatteristo lakkautettiin
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Hangon
vaakuna

Hangon kaupungin tunnus. Uudistetun vaakunan aiheen esikuvana on vuonna 1863 valmistunut Russarön majakka. Tähti esiintyi jo kaupungin
vuonna 1881 vahvistetussa vaakunassa. Vaakunan
selitys on ”sini-hopeakatkoisessa kilvessä hopea-punakatkoinen majakka, jonka ovi- ja ikkuna-aukot ovat siniset; tornin yläpuolella kuusisakarainen
hopeatähti.” Vaakunan on piirtänyt vanhan vaakunan pohjalta Gustaf von Numers. Hangon kaupunginvaltuusto hyväksyi vaakunan kokouksessaan 9.
syyskuuta 1959, ja sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan käyttöön 4. tammikuuta 1960.

Hangon vaakuna, Hangon 1881 vaakuna.
Hangöparentesen

Ajanjakso, jolloin 12. maaliskuuta 1940 Moskovassa
solmitun rauhansopimuksen mukaan Hanko vuokrattiin välirauhansopimuksen nojalla 30 vuodeksi
Neuvostoliitolle. Alue luovutettiin 22.3.1940 ja neuvostoliittolaiset jättivät Hangon joulukuussa 1941.
Suomalaiset palasivat 3. joulukuuta 1941 alkaen.
Ajanjaksoa kutsutaan nimellä Hangöparentesen.
Yhteensä 453 kaatuneen neuvostototilaan hautapaikalle Täktomiin pystytettiin 1960 Suuren
Isänmaallisen sodan muistomerkki, josta paikalliset
käyttävät nimeä Sovjetiska monumentet.
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Hangötidningen Hangonlehti, paikkakunnan ainut paikallislehti
vuodesta 1890, ilmestyy torstaisin, kaksikielinen.
Hangö-lehti alkoi julkaista suomenkielistä palstaa
1968. Kahdeksan vuotta myöhemmin vuonna 1972
Hangötidningen -nimen ottanut lehti sai suomenkielisen nimen; Hangonlehti, mutta vasta 1984 alkaen
lehden aineiston kielijakauma vastasi suurin piirtein nykyistä 50–50-tilannetta. Tilaajia noin 2 300.
Oikoluku ei ole lehden vahvuuksia.
Hanko foto
festival

Syyskuussa järjestettävä valokuvausalan luentotapahtuma, jonka yhteydessä alan messut.

Hanko sodassa Ks. Hangöparentesen
Hanko sushi

Aito sushiravintola Casinolla, auki valitettavasti vain
kesäkuukausina.

Hankoniemen
silmä

Russarön majakka. Zacharias Topelius kirjoitti
alun perin ruotsiksi 1875 ilmestyneessä Maamme
kirjan (ruots. Boken om vårt land) luvussa 25.
Hankoniemen Vilkkumajakka seuraavasti (suom.
Johan Bäckvall):
Hankoniemi on Suomen eteläisin niemi, ja sen kaitainen saarenne pistää hiekkaisine rantoineen pitkälle
ulos Suomenlahteen. Siinä seisoo yksinäisellä kalliolla korkea torni vilkkumajakkoineen, joka jokaisessa minuutissa vuoroittelee, 40 sekuntia pimeänä
ja 20 sekuntia valosana, siten että sen lyhtyä pyörittää kellonrakennus. Vilkkumajakka opastaa purjehtioita pimeinä öinä vaarallisen rannikon edustalla.
Siksi sytytetään Hankoniemen vilkkumajakka illalla
pimeän tultua, ja se palaa siksi kuin tulee valosa
aamulla. Mutta toukokuun lopusta heinäkuun keskiväliin asti on majakka sammuksissa, sillä yöt ovat silloin valosat. Ja samoin on se myös sammuksissa pakkaistalvina, kun jää peittää meren niin etäälle kuin
silmä kantaa. Saarekkeen sisus on merihiekan peittämää, ja meri on kaivanut hiidenkirnuja kallioihin.
Siinä oli myös muinais-aikoina kuuluisa satama, ja
Drottningsberg’illä (Kuningatar-vuorella) on tavattu
vanhoja kallioihin hakattuja kirjoituksia. Nyt tulee
rautatie pitkin saareketta, ja sen nenään paljaille kallioille rakennetaan uutta kaupunkia. Tuolla ulkopuolella seisoo vilkkumajakka vahvana myrskyä ja merta
vastaan. Torni ei notku; meri pärskyttää vaahtoansa
tornin muuria vasten. Sellaisen vahvan muurinhan
saapi verrata uskolliseen sydämeen; sellaisen yöllä
valaisevan lyhdyn verrata valvovaan silmään. Siksi
onkin laulu, jolla on nimenä Hankoniemen silmä

24

Hanko tunnissa

Kuk’ oot sä armas tähti etäällä paistava
Syysöisenä meren myrskyyn pauhusahan?
Väliin sumussa tuikat, väliin oot loistava,
Väliin valosi saapi puuttumahan.
Oletko taivaan silmä, sulossa katsova
Mailman murehia ja öiden vaaroja
Ja valmis seuraajitas’ lohduttamaan?
En ole taivaan tähti, vaan vilkkumajakka,
Oon Hankoniemen torni rannikolla
Ja johdan purjehtijat, kun päiv’ on sammunna
Ja vaara väjyy salakalliolla.
Mä käännän lyhtyäni pimeeks’ ja paistamaan,
Mereen valoni kaikki näkevät loistavan:
On Hangon silmä, lausuvat ilolla.
Vihainen myrsky lyöpi alati tornia,
Ei voi se muuriani liikutella.
Kuin kallio, mä kestän meressä aaltoja
Ja vartiana seison polosilla.
Niin ihminen, sinäkin oo uskollisena,
Valaise eksyneitä elämän aalloissa,
Lohuta, lemmi, kaikkea kärsimällä.
Nykykäännös:
26. Hankoniemen majakka.
Hankoniemi on Suomen eteläisin kärki, ja sen
kapea hiekkarantainen niemi pistää pitkälle
Suomenlahteen. Siinä seisoo yksinäisellä kalliolla
korkea torni vilkkuloistoineen, joka pimeinä öinä
opastaa purjehtijoita vaarallisen rannikon edustalla.
Sentähden Hankoniemen loisto sytytetään iltaisin pimeän tultua ja palaa siksi, kunnes tulee selkeä
päivä. Niemen sisäosa on merihiekan peittämää, ja
monin paikoin tavataan täällä kaukana maalla pitkiä
vaakasuoria somerikkotöyräitä, joita meri muinoin,
ollessaan korkeammalla kuin nykyään, on rannikoilleen luonut. Siellä oli myös muinaisaikoina kuuluisa satama, ja Kuningattarenvuorella on kallioissa
tavattu vanhoja kirjoituksia. Nyt kulkee rautatie
nientä pitkin, ja sen lounaisella kärjellä on nykyään
Hangon uusi meri-ilmainen kaupunki kylpylaitoksineen. Edustalla seisoo majakka lujana myrskyä ja
aaltoja vastaan. Sen torni ei horju: meri roiskuttaa
vaahtoansa sen seinään. Tuollaista lujaa majakkaa voi
verrata valvovaan silmään. Senvuoksi onkin olemassa
laulu, jonka nimenä on Hankoniemen majakka.
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Ken olet, armas tähti, mi kauas merehensäteitäs yössä
myrskyisessä heität
Sa hetkin olet kirkas ja hetkin sumuinen,
ja joskus loistos kokonaan sa peität.
Oletko taivaan tähti, mi silmin lempe'inmaan murehisin katsot ja öiden vaaroihinja lohduttelet harhaan
eksyneitä?
En ole taivaan tähti, yön tulitorni vaan,
majakka Hankoniemen rannikolla;
ma johdan merimiestä, kun päivä jättää maanja vaarat väijyy salakallioilla.
Pimeenä, kirkkahana valoni vaihtelee,
ja merimies sen näkee ja iloll' aattelee;
"Se mahtaa Hankoniemen silmä olla.
"Vihainen myrsky huuhtoo mun juurtan' ainiaan,
mut vahvoja se muurejan' ei voita: kuin vuoren seinä
kestän mä myrskyt, aallot vaan ja vartioitsen poloisia noita.
Sa, ihmislaps', myös ollos näin harrasmielinen ja
johda eksyneitä kautt' elon myrskyjenja valvo, lemmi,
lohdutella koita
Hankoniemi

59°52´N, 23°08´E (ruots. Hangö udd, josta muodostunut ven. Гангут, Gangut) on niemimaa MannerSuomen lounaiskolkassa, Suomenlahden rannikon
länsipäässä. Niemen kärkiosasta noin 20 kilometriä kuuluu Hangon kaupunkiin, tyviosa puolestaan Raaseporiin. Hankoniemen lounaiskärjessä, Tulliniemessä on Suomen mantereen eteläisin
kohta. Hankoniemeä pidetään myös Suomenlahden,
Saaristomeren ja Pohjois-Itämeren rajakohtana.

Hanko–Paldiski M/V Sailor on 158 metrinen ro-ro-alus, joka liikennöi Hangon ja Paldiskin (Paldiskin Pohjoissatama)
välillä ja kuljettaa kolmessa – kolmessa ja puolessa
tunnissa myös matkustajia autoineen. Laiva kulkee
viidesti viikossa kumpaankin suuntaan.
https://www.dfds.com/freight-shipping/routes-and-schedules/paldiski-hanko
Hanko-valssi

Hangövalsen. Georg Malmsténin sanoittama ja esittämä valssi. Tunnetaan myös Leila-valssina.
Sol och hav och böljedans har alltid stått mig nära.
Nu för Hangö drar jag lans och sjunger till dess ära.
Hangö, Hangö, Hangö, sol och sommarfröjd.
Hangö, Hangö, Hangö, hos dig min längtan är
förnöjd.
Du har ej din like i Norden, nej, inte på hela jorden!
Hangö, Hangö, Hangö, hos dig är jag glad och nöjd.
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Hauensuoli
(ruots.
Gäddtarmen)

Historiallinen satamapaikka ja nähtävyys Hangossa,
kaupungista lounaaseen, Suomenlahden meritiellä
sijaitseva, merenkulkijoiden suosima suojasatama,
jossa suotuisia tuulia voitiin odottaa jopa useita viikkoja. Hauensuoli on kapea, kalliorantainen ja mutkitteleva salmi, jonka muoto on tuonut mieleen kalan
suolen. Se sijaitsee Tulliniemen edustalla kahden pienen luodon, Tullisaaren ja Kobbenin, välissä ja kuuluu Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Maassamme ainutlaatuinen historiallinen kalliopiirrosalue, joka on rauhoitettu muinaismuistolain
nojalla.

Hei Hanko

Hankolaisten Mauri Forsblomin ja Christer
Nordströmin 2015 luoma laulu, löytyy Youtubesta
hakusanoilla Hei Hanko.

Helkama

Monialakonserni, perustettu 1905. Hangossa toimii Helkama Velox Oy, joka tekee Hangon tehtaassaan vuodesta 1953 polkupyöriä, joista puuttuu vain
pakki. Tunnetuin tuote on (ks.) Jopo.

Helkama Velox Oy. Santalantie 22, 10960 Hanko, Puh. 019 28 061
http://www.helkamavelox.fi
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PAIKALLISHISTORIOITSIJAT

Hankolainen FM Birgitta Ekström-Söderlund on julkaissut lukuisia
kiehtovia teoksia Hangon historiasta, suomeksi ja ruotsiksi mm.
Kallisarvoisin helmi. Hangon kylpylä 1879–1939, 2011.
Hembygdsforskningens vänner i Hangö r.f. 100 år 2007.
Hangö museums historia 1909-2009, 2009.
I Hangö som på utländsk botten, 2003.
I Hangö som på utländsk botten II, 2007 (& Marketta Wall).
I begynnelsen var hamnen. Hangö hamn 1873-2001, 2001 (&
Marketta Wall).
Hangö. Årtalen berättar, 1999.
Fornminnen, minnesmärken och skulpturer i Hangö, 1995.
Världens ljus. Uttrycksformer för det religiösa livet i Hangö, 1992.
Med idrottshälsning, 1988.
Hangöudd på 1700-talet. Svensk utpost i tsarens skugga, 1987.
Tomy Karlsson on julkaissut paikallislehden artikkeleista kootun kirjasarjan Hangö i tiderna I-XI:
1 1890-1899, ilmestyi 1993.
2 1900-1909, 1995.
3 1910-1919, 1997.
4 1920-1929, 1999.
5 1930-1939, 2001.
6 1940-1943, 2003.
7 1944-1948, 2005.
8 1949-1953, 2007.
9 1954-1958, 2009.
10 1959-1963, 2013.
11 1963-1965, 2015.
sekä mm. teokset
Hankoniemi vieraissa käsissä = Hangöudd i främmande händer,
2014.
Krigszon Hangöudd 1939-1945, 2011.
Vi minns Hangö 1, 1988.
Vi minns Hangö 2, 1990.
Vi minns Hangö 3, 1991.
Hanko - kaupunki muutoksessa (& Bengt Wikström).
Sotahistorioitsija VTM Pekka Silvast on julkaissut lukuisia perehtyneitä
artikkeleita ja kirjoja sotilasaiheisesta paikallishistoriasta, mm. teokset
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Hankoniemi 22.3.1940-2.12.1941: Neuvostoliiton merisotilaallinen
tukikohta, 1985
HanRPsto: Hangon rannikkopatteristo 1921-98, 1998
Russarön linnake, 2013
Hanko ja Porkkala: Neuvostoliiton meritukikohdat, 2015
Lisäksi on joukko paikallishistoriaa kartoittavia teoksia, kuten
esimerkiksi:
Antero Uitto & Carl-Fredric Geust: Hangö i andra världskriget,
2013
Tiina Lehto: Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisemia, 1989
Hans E. Österlund: Tio kapitel om Hangö, 1973
Birgitta Ekström: Hangö badanstalt 1879-1939, 1994
Marketta Wall: Vatten åt Hangöborna, 2005
Tomy Karlsson: Boken om Artur Fagerström, ”Päron-Pålle” ett
Hangöorginal, 2006
Bosse Malmberg: Hangö Idrottsklubb 1903-2003, 2003
Henry Ericsson: Hangö som seglarcentrum, 2006
Tapio Manner & Tor Sandvall: Maisemakortteja vuosisadanvaihteen
Hangosta, 1994
Stig Nyström: Hangö 1940-1941, 2005
Astrid Lindström: Tvärminne – en by med historia, 2013
Hangon kaupunki: Hangon kansallinen kaupunkipuisto, 2008
Alf Lindholm: Droskkuskar och andra formän i Hangö, 1984
J. Roos: Till flydda tider I, 1944
J. Roos: Till flydda tider II, 1948
Hangö-Hanko 1874-1949, kuvateos, 1948
Vivi-Ann Barck: Fiskarens dotter, 2011
Torsten Storgårds ja Tomy Karlsson: Familjen Storgårds, 2009
Lars Holmström: Småprat från Hangö, 2000
Anders G. Lindqvist: Kymmenen vuosikymmentä. Hangon
Säästöpankki, 1974
Kim Isaksson: Hangö Köpmannaförening 1925-1985, 1985
Johan-Gustav Knuts: Våran skola 1891-1991, 1999
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Helo

Kiuastehdas. Yritys perustettiin vuonna 1919
Karjalan Sähkö Oy -nimisenä Viipurissa, Suomessa.
Vuonna 1949 rakennettiin ensimmäinen prototyyppi
sähkölämmitteisestä saunankiukaasta. 1960-luvulla
yritys siirtyi nykyiselle paikalleen Hankoon, ja sen
nimeksi muutettiin Helo Tehtaat (Helo Factories).
1980-luvulla Helo osti kolme kilpailijaansa ja yhtiön
tuotanto siirrettiin uuteen, tarkoitusta varten rakennettuun tehtaaseen Hangossa. Venäjällä myyntikonttori. Nykyään Helo Group Ltd on maailman suurin sauna-alan yritys. Helon tuotteita viedään yli 80
maahan.

www.helo.fi
hevosmiesten
tietotoimisto

Itäsataman Roxxiin aamupäivisin kokoontuva suomenkielisten miesten keskustelukerho ja informaatiopörssi eli Itäsatamalautakunta, jossa tiedetään kaikki asiat, toisinaan jopa paremmin kuin
asianosaiset.

hiekka

Hangossa on 30 km hiekkarantaa. Ikävä kyllä kaikilla
niillä juoksee koiria vapaina.

Foto: Tapio Kekkonen
hiidenkirnut

Hangossa on kaksi hiidenkirnua jääkauden muistona. Yksi Puistokallioilla eli Casinon kallioilla,
kuten paikalliset sanovat, ja toinen Varisniemellä,
Kappelinsataman välittömässä läheisyydessä.
Opasteet perille. Kolmas hiidenkirnu Täktomissa.
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Hiidenkirnu Casinon kallioilla.
hiljainen kausi

Koulujen alettua elokuussa kaupunki hiljenee talveksi. Jos talvella näkee kävelylenkillä kolme ihmistä,
on nähnyt jonkun kahdesti. Kesäkausi alkaa vapusta
tai viimeistään juhannuksesta, jolloin kesähankolaiset muuttavat paikkakunnalle.

HSF

Hangö Segelförening. Pursiseura, perustettu 1906.
Seuran funkkistyylinen tammikuussa 1938 käyttöön vihitty paviljonki on Itäsataman kiinnekohta.
Kesäisin laituritanssit ja kattoterassi takaavat elävän
tunnelman ja iloisen ihmiskeskittymän.

HSF:n paviljonki. Restaurant HSF, Itäsatama, 10900 Hanko, puh. 0600 550121
www.restauranthsf.fi. Foto: Wikipedia.
HUS,
Hangö Udds
Segelsällskap

Pursiseura, perustettu 1931. Kappelisataman ja
Metsäkannaksen välissä sijaitseva paviljonki on suosittu juhlatila. Talvisin siellä järjestetään kutsupohjalta Vi vänner -juhla.
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HUS. Länsiseläntie 1, 10940 HANKO, puh. 019248 1232, www.husrf.fi
Hyvon

Kudeneuleen tuotemerkki. Vaatetuotantoa Hangossa
1957-2001. Ks. Kudeneule Oy.

Högholmenin
luontopolku

Kilometrin pituinen luontopolku ja näköalapaikka
Tvärminnessä. Polku kulkee aluksi mäntymetsän
halki ja sen jälkeen hiekkadyynien yli korkeille kallioille, joilta avautuu huikea näkymä Itämerelle.
Suosittu lintujen muutontarkkailupaikka, josta upea
näköala ulkoluodoille ja avomerelle. Vieressä matalia kahlaajarantoja. Yksityinen luonnonsuojelualue.
Polku alkaa Tvärminnentieltä, noin 10 km Hangon
keskustasta (noin 4 km itään lentokentän risteyksestä). Tien varrella on pieni pysäköintialue ja opaskyltit. Polku on avoinna yleisölle.

iltatori

Kesäkeskiviikkoisin ja -perjantaisin Itäsatamassa klo
16-20. Monille hankolaisille iltatorin pääasia ovat
muut ihmiset, eivät ostokset.

Itämerimaraton Lokakuussa vuosittain juostava maraton. Osallistujat
kehuvat upeita merinäkymiä ja rentoa tunnelmaa.
Itämeren portti Suomen suurin koti- ja vierasvenesatama,
Smultrongrundet-luodolla, Itäsataman eteläpuolella.

Itämeren portti.
Itämerimarkkinat

Vuosittain elokuun viimeisenä sunnuntaina
Itäsatamassa järjestettävä markkinatapahtuma.
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Jopo

Helkama-yhtiön polkupyörä, joka oli tuotannossa
1965–1974. Nimi on lyhenne sanoista JOkaisen
POlkupyörä. Nimi valikoitui nimikilpailun perusteella. Innovatiivinen runkorakenne muodostui kahdesta muotoon leikatusta ja prässätystä teräslevystä,
jotka oli liitetty yhteen. Perusmallissa oli 22-tuumaiset pyörät. Satulan ja ohjaustangon korkeudessa oli
suuret säätövarat eikä säätämiseen tarvittu työkaluja, joten pyörä sopi hyvin monen kokoisille ajajille.
Vuonna 2000 Helkama-yhtiö toi markkinoille uuden
Jopon, joka on hitsattu perinteisistä putkista ja jolla
ei siten ole enää rakenteellista yhteyttä alkuperäiseen
Jopoon. Lukuisia malleja vuosien varrella. Suomen
varastetuin polkupyörä.

Jopoloppet

Vuosina 1971-73 järjestetty polkupyörätapahtuma
Jopoloppet keräsi innokkaita fillaristeja, ja Jopon
50-vuotisjuhlavuotena 2015 perinne elvytettiin.

Jopoloppet lähtötunnelmissa 9. toukokuuta 2015. Foto: Mikael Heinrichs KSF Media.
juhannuskokko Kokko, joka poltetaan juhannusaattona joko Casinon
tai Regatan rannassa.
junarata

Rautatiekiskot jakavat kaupungin eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Jako vaikuttaa kaikkeen, ei vähiten
asuntojen neliöhintoihin: kalleinta on radan eteläpuolella. Paikallisen sanonnan mukaan ihmiset
asuvat radan eteläpuolella, köyhät pohjoispuolella.
Radan eteläinen puoli on finsidan ja pohjoinen puoli
on nimeltään svinsidan.
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Foto: Jyrki Jaakkola.
jäätelökioski

Kaupungissa on kesäisin muutamia jäätelökioskeja,
joista suosituin on Bulevardin puistossa.

kahvi piristää

Suomen vanhimpia valomainoksia torin kulmalla.
Ennen nykyistä tupakkalakia mainoksessa röyhysi Klubi-tupakka, jonka mainoslause oli ”Klubi
piristää”.

kalastus

Hangossa on runsaat kalavedet, mutta kaupungissa
voi myös kalastaa pelkällä muovikassilla kiertämällä
käteisvaroin eri pienvenesatamissa vapaa-ajan kalastajien rantautumisen aikoihin. Tiedetäänpä hankolainen kalastusaluksen kippari, joka soitti arkajalkaisena pitämälleen miehistölle sopivan säätiedotuksen
c-kasetilta ennen aluksen irrottautumista rannasta.
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Kappelisatama

Syystunnelma Kappelisatamassa. Foto: Sebastian Lindström.

Talvitunnelma Kappelisatamassa. Foto: Sebastian Lindström.
kesä

Hanko on ennen kaikkea kesäkaupunki.
Optimisteille kesä kestää vapusta syyskuun puoleenväliin, pessimisteille vain juhannuksesta elokuun puoleenväliin, koulujen alkamiseen saakka.
Hankolaiset jakavat vuoden kesään ja ei-kesään.

kesähankolaiset Vapaa-ajan hankolaiset kutsuvat itsekin itseään
kesähankolaisiksi, vaikka vierailisivat kaupungissa
ympäri vuoden.
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HANKO TUNNUSLUKUJEN VALOSSA
Muuttuja
Alue
Maapinta-ala, km2 2016
Taajama-aste, % 2015
Väestötiheys km2 kohden 2016
Väestö
Väkiluku 2016
Väkiluvun muutos, % 2015-2016
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 2016
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 2016
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 2016
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 2016
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 2016
Vieraskielisten osuus % 2016
(muu kuin suomi, ruotsi tai saame)
Väestöllinen huoltosuhde 2016
Väestöllinen huoltosuhde 2040
Väestöennuste asukaluvusta 2040
Tulot
Valtionveronalaiset keskitulot per tulonsaaja 2015
Valtionveronalaiset mediaanitulot per tulonsaaja 2015
Asuminen
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 2015
Asuntokuntien neliöpinta-ala keskimäärin 2015
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien
osuus asuntokunnista, % 2015
Kesämökkien lukumäärä tuhatta asukasta kohden 2015
Koulutus
Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä 2015
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus
15 vuotta täyttäneistä % 2015
Koulutustasomittain vuonna 2015
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117
96,4
74,1

303 912
85,4
18,1

8663
-2,3
13,2
57,3
29,4
42,9
3,7

5 503 297
0,3
16,2
62,9
20,9
5,3
4,4

4,7
74,5
90,5
7380

6,4
59,1
69,7
5 861 491

27491
23949

28 750
23506

25,1
43,5

31,8
39,9

64,5
88,1

40
91,1

58,00

70,7

21,00
264

30,00
355
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Muuttuja

Työmarkkinat
Taloudellinen huoltosuhde 2015
Työpaikkaomavaraisuusaste % 2014
Työllisyysaste % 2015 (18-64 -vuotiaat)
Työttömyysaste % 2016/4 (TEM)
Pitkäaikaistyöttömyysaste % 2016/4 (TEM)
Nuorisotyöttömyysaste % 2016/4 (TEM)
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 2014
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 2014
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 2014
Kaikkien työpaikkojen absoluuttinen muutos 2010-2014
Kaikkien työpaikkojen suhteellinen muutos % 2010-2014
Yksityisen sektorin työpaikkojen
absoluuttinen muutos 2010-2014
Yksityisen sektorin työpaikkojen
suhteellinen muutos % 2010-2014
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1,71
108,7
66,6
10,6
49,1
8,8
0,3
36
62,7
-551
-13,2

1,44
100
67,8
9,9
35,9
12,1
3,3
20,6
74,9
-15899
-0,7

-565

-12542

-18,9

-0,9

536

375 349

4,3

5,2

Yritykset
Yrityskanta (toimivien yritysten määrä)
yhteensä vuonna 2015
Aloittaneiden yritysten määrä
tuhatta asukasta kohden 2015
Lopettaneiden yritysten määrä
tuhatta asukasta kohden 2015
Yrityskanta (toimivien yritysten määrä)
tuhatta asukasta kohden 2015

5,3

4,6

60,5

68,4

Kuntatalous
Valtionosuudet euroa per asukas 2016 (konserni)
Verotulot euroa per asukas 2016 (kunta)
Tuloveroprosentti 2017
Lainakanta euroa per asukas (konsernitase)
Rahavarat euroa per asukas 2016 (konserni)
Omavaraisuusaste % 2016 (konserni)
Suhteellinen velkaantuneisuus % 2016 (konserni)

1489
4478
21,75
8627
1040
25,8
86,1

1835
4 016
19,86
6146
1250
43
77,5

37

Hanko tunnissa

Muuttuja

Hanko

"Pahoinvointi"
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit
1000 asukasta kohden 2015
3826
Toimeentulotuen saaneet % väestöstä 2015
6,2
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet
1000 asukasta kohden 2015
71
Omaisuusrikokset 1000 asukasta kohden 2016
42,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset vuonna 2016 8,3
Vaalit
Kunnallisvaalien äänestysprosentti 2017
Eduskuntavaalien äänestysprosentti 2015
Europarlamenttivaalien äänestysprosentti 2014
Presidentinvaalien toisen kierroksen
äänestysprosentti 2012
Lähteet: Tilastokeskus, Kuntaliitto, Sotkanet
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4387
7,3
64,00
41,90
6,60

62,1
65,3
40,8

58,9
70,1
41

65,2

68,9
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kielisuhteet

Hangossa on elävä kaksikielisyys: kieli vaihtuu jopa
kesken lauseen. Varsinaisia kieliriitoja ei perinteisesti
ole ollut, mutta esimerkiksi yhdistystoiminta on valtaosin yksikielistä. Kaksikieliset avioparit turvautuvat riitatilanteissa äidinkieleensä, mutta muuten kieliä viljellään sekaisin. Tavatonta ei ole sekään, että
aviopuolisot puhuvat kumpikin omaa äidinkieltään.
Nykyään suomenkielisiä on noin 54 % ja ruotsinkielisiä 42,5 % ja ulkomaan kansalaisia 3,5 %.

Kino Olympia

Elokuvateatteri, jo vuodesta 1919. Nykyinen teatteri
vihittiin käyttöön huhtikuussa 1946. Suomen vanhimpia edelleen toiminnassa olevia elokuvateattereita. Runsaasti ensi-iltoja.

Kino Olympia. Vuorikatu 11, 10900 HANKO. http://www.kino-olympia.fi/
kirpputorit

Hangossa on lukuisia kirpputoreja ja vanhaa tavaraa
kierrättäviä liikkeitä.

Ditt och Datt, Raatihuoneentori 4.
Kirppis Ankka, Esplanaadi 126.
Kirpputori, Korsmaninkatu 40.
Kirpputori Lähimmäinen, Esplanaadi 62.
Marian Antikvariaatti, Villa Orrman, Raatihuoneentori 4.
Rihmankiertämä, Ratakatu 12-14.
Second Hand Shop & Kapell Esplanad, Esplanaadi 88.
Temppeli kirpputori, Ratakatu 4
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Koverhar

Teollisuusalue ja syväsatama Hangon Lappohjan
kylän naapurissa. Koverharissa on toiminut FNsteel
Oy:hyn (ennen Ovakoon) kuuluva terästehdas, jonka
alueella on myös teollisuussatama. Yhtiö lopetti paikalliset toimintonsa 2012. Alueelle on Lappohjan rautatieasemalta neljän kilometrin mittainen pistorata.

Koverharin terästehdas. Foto: Wikipedia.
Kudeneule Oy

Vuosina 1951–1975 toiminut trikoo- ja sukkatehdas.
Sen tuotemerkki oli Hyvon. Kudeneule aloitti toimintansa Helsingissä 1951 ja vuonna 1955 Hankoon
valmistui Viljo Revellin suunnittelema tehdas,
jonne Helsingin tuotanto siirtyi 1957. Vuonna 1961
Kudeneule oli Pohjoismaiden suurin puuvillaisten alusasujen valmistaja. Tuolloin henkilökuntaa
oli 550. Mainosmies Matti Viherjuuri kehitti sille
1970-luvulla iskulauseen ”Hyvon yllä ja hyv'on olla”.

Kultainen rauha Korsu ja museo. Aloitteen korsun rakentamisesta teki
Stig Häggström Karjaan ruotsinkielisistä sotaveteraaneista ja hän otti yhteyttä Ruotsin suomenvapaaehtoisten liittoon (Förbundet svenska Finlandsfrivilliga
i Sverige) 1978. Häggström oli itse asunut korsussa
sodan aikana. Ruotsalainen liitto käynnisti keräyksen lehdessään 1980. Sekä Ruotsissa että Suomessa
asetettiin työryhmät korsuprojektia varten ja monet
paikalliset yritykset antoivat hankkeelle lahjoituksia. Kesäkuussa 1981 rakentaminen aloitettiin.
Länsiuusimaalaiset veteraanit tekivät rakennustyöt
talkoilla. Vihkiäiset pidettiin 25.7.1981 ja tilaisuudessa oli läsnä mm. joukko suomenvapaaehtoisia
Ruotsista, jotka lahjoittivat keräämänsä 5000 kruunua. Hankoniemen ruotsinkieliset sotaveteraanit
huolehtivat korsun aukiolosta ensimmäisinä vuosina
ja veteraanit toimivat itse oppaina. Hankoniemen
sotaveteraanit myivät korsun kuitenkin Hangon kaupungille 28.12.1992 ja sen toiminta alistettiin Hangon
museolle.
Lappohja, kantatie 25:n vieressä. Postiosoite: Hangon museotoimisto PL 27 10901 Hanko
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Kuningatarvuori Itäsataman ja Länsisataman väliin jäävä niemi, jolta
kalliot on räjäytetty ja rakentaminen keskeytetty.
Alue odottaa vauraampia aikoja.
kylpylä

Hangon kylpylaitos perustettiin 1879. Varsinainen
kylpylä vaurioitui jatkosodassa pahasti ja purettiin.

kylpyläpuisto

Huvila-alue rakennettiin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Huvilat ovat koristeellista puuarkkitehtuuria.
Kaupunkiin rakennettiin huviloita (villoja) ja täysihoitoloita rikkaille venäläisille, joita saapui kesänviettoon junilla ja laivoilla.

Lagerborg

Filosofi Rolf Lagerborg (1874-1959) asui Hangossa
Thalatta-nimisessä talossa 1910-1918, ja toimi
mm. koulutoimentarkastajana. Hänellä oli myös
Lappohjan Öbyssa Lövkulla-niminen talo, jonka
suku on säilyttänyt alkuperäisessä asussaan.
Muistelmissaan Ord och inga visor andras och egna,
från ett folkvälde på villovägar, Natur och kultur,
1945, Lagerborg selittää Hangosta poismuuton syyksi
mm. sen, että ”kaupunki oli kesäisin aivan liian
mondääni”.

Rolf Lagerborg. Foto: Svenska folkskolans vänner.
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Lankasatama

Suomen parhaita lankakauppoja, jossa laadukkaat tuotteet, asiantunteva ja ystävällinen
neuvontapalvelu.

www.lankasatama.fi Vuorikatu 12-14, 10900 Hanko, puh. 050 3607705
LaPe

Lauri Peltosen 1920 perustettu postimerkkiliike.
Liioittelematta: maailmankuulu.

Postimerkkiliike Lauri Peltonen Oy. Lasitehtaankatu 3 (PL 39), 10901 HANKO, puh. 019
2482336, www.lape.net
laulelmajuhlat

Kesäkuun loppupuolella, ennen juhannusta paikallinen Sällskapet Visans Vänner i Hangö –yhdistys järjestää viihtyisät pohjoismaiset laulelmajuhlat kulttuurimakasiini Victorissa.

lempi- ja
pilkkanimet

Hankolaisilla, varsinkin ruotsinkielisillä on kullakin oma lempi- tai pilkkanimensä, monilla useita.
Monet tunnetaan kaupungissa olennaisesti paremmin lempi nimeltään kuin varsinaiselta nimeltään.
Useimmat hankolaiset tietävät esimerkiksi Nappe
Järvisen, mutta vain ani harva tietää hänen etunimekseen Henryn. Henkilöllä voi olla sama lempinimi sekä suomeksi että ruotsiksi, esimerkiksi Tähti/
Stjärnan. Tämän vihkosen tekijällä on yli 2000 hankolaisen lempi- ja pilkkanimen kokoelma.

Levator

Nosturitehdas Koppnäsin niemellä, vuodesta 1969
Kone Construction.

Levator Oy, Koppnäs, 10900 Hanko, puh. 0207 218 600, www.levator.fi

Foto: Konecranes.
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Lilius

Carl Gustaf Lilius (1928-1998) oli monipuolinen ja
tuottelias hankolainen kuvataiteilija ja Kekkosen ajan
toisinajattelija, ihmisoikeusaktivisti, jonka artikkeli
Index on Censorship -lehdessä 1975 ruoti suorasanaisesti Suomessa tapahtuvan sensuurin ja itsesensuurin laajuutta.
Carl-Gustaf Lilius: Self-censorship in Finland, Index
on Censorship March 20, 4(1975):1, 19-26.

Lillan

Vuorikadun vuoden ympäri auki oleva leipomo ja
kahvila, jossa myynnissä leivoksia ja itseleivottuja leipiä. Levain-leipä ja Sisu-leipä edustavat kukin alansa
huippua. Vahva suositus!

Vuorikatu 9, 10900 Hanko, puh. 050 0473206
linnoitteet

Toisen maailmansodan jäljiltä kaupungissa on runsaasti linnoitteita, konekivääriasemia, ilmatorjunta-asemia yms. muun muassa Varisniemessä,
Puistokallioilla, Kansanpuiston tanssilavan läheisyydessä ns. Krigsarna (krigsbergen eli sotakalliot).

Varisniemen linnoitteita, Foto: Merja Tuhkanen.
lintuasema

Tulliniemen lintuasema on vuodesta 1979 palvellut lintubongareita läheltä ja kaukaa. Hangon lintuasema, lyhyemmin Halias, on Helsingin seudun
lintutieteellisen yhdistyksen Tringa ry:n ylläpitämä
ja vapaaehtoisten lintuharrastajien pyörittämä lintuasema. Asema perustettiin vuoden 1979 helmikuussa. Hangon lintuasema sijaitsee Hankoniemen
lounaisimmassa kärjessä, ja se onkin maan eteläisin lintuasema. Hangon lintuasemalla harjoitetaan
rengastustoimintaa ja aktiivista muutontarkkailua. Lintuaseman toimintaan pääsee tutustumaan
ottamalla etukäteen yhteyttä asemanhoitajiin.
Havaintoja voi seurata BirdLife Suomen Tiiralintuhavaintojärjestelmän avulla: www.tiira.fi
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Foto: Bengt Wikström
Långören

Salpausselän moreeniniemi. Harvinainen soramuodostelma kaupungin eteläpuolella, satojen metrien
pituinen soraniemi.

N 59°49´17¨ E 23°02´38¨, Foto: Sebastian Lindström.
Maailman
loppu

Puistokallioiden eteläisin niemi. Kutsutaan myös
nimellä Världens ända.

makasiinit

Itämeren ravintolakeskittymä, jossa entiset varastorakennukset on muokattu ravintolakäyttöön.
Ravintolat ovat auki vain kesäkauden, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta.
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Mannerheim

Suomen marsalkka ja tasavallan kuudes presidentti
(4.8.1944–4.3.1946) Carl Gustaf Emil Mannerheim
(1867-1951) asui ja oli kirjoilla Hangossa 1919-1933.
Mannerheimin enolla, Fiskarsin ruukinpatruuna
Albert von Julinilla oli Kylpyläpuistossa kesähuvila.
1920-luvun alussa Mannerheim rakennutti Hankoon
Suurelle Mäntysaarelle oman kesäparatiisinsa, Villa
Stormhällan. Kyllästyttyään naapurisaaren kahvilan
meteliin, hän osti sen ja antoi sille nimeksi Kahvila
Neljän tuulen tupa. Kahvilaan hankittiin tummaksi
petsatut huonekalut, kaislamatot, sinivalkoruudulliset tekstiilit ja Bretagnesta sinivalkoinen fajanssiastiasto sekä pitsit paikallisesta luostarista tarjoilijoiden asusteisiin. Listalla oli mm. Five O’Clock Tea ja
ranskalainen kalakeitto ja kahvilalla oli omat kahvisekoituksensa ja kakkureseptinsä. Mannerheim toimi
1920 perustetun Mannerheimin Lastensuojeluliiton
puheenjohtajana ja vuodesta 1922 Suomen
Punaisen Ristin puheenjohtajana. Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Hangon osasto on Suomen kolmanneksi vanhin paikallisosasto.

Mannerheimin Kun Hanko valloitettiin takaisin, ylipäällikkö kiitti
Hangon rintaman joukkoja Harparskogissa pidemuistokivi
tyssä paraatissa 15.12.1941. Tapahtumasta on pystytetty muistokivi Hanko–Hyvinkää -tien varrelle.
Ympäristössä on linnoitteita.
mareografi

Ilmatieteen laitos mittaa meriveden korkeutta
Suomen rannikolla kolmellatoista asemalla eli mareografilla. Hangon mareografi, Casinon tuntumassa, on
Suomen vanhin, toiminnassa vuodesta 1887.

meri

Hanko on Suomen merellisimpiä kaupunkeja.
Hangossa meri löytyy kolmesta pääilmansuunnasta
ja rantaan on joka paikasta lyhyt matka. Hankolaiset
vedenkorkeusennätykset (havaintoja vuodesta
1887): maksimi +132 cm 9.1.2005 ja minimi -79 cm
28.1.2010, eli vaihteluväli 211 cm. Ranta ei ole koskaan yli kolmen kilometrin päässä, olipa missä
tahansa. Keskusta-alueella etäisyys rantaan on enintään 850 metriä.

Foto: Tapio Kekkonen
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Meren äärellä voi olla monella tavalla… Foto: Sebastian Lindström.
merijooga

Joogaharrastus näkyy jopa kaupunkikuvassa.

Bulevardi 1, 10900 Hanko, puh. 044 7667556, http://www.merijooga.fi/
muinaistulien
yö

Elokuun viimeisenä viikonloppuna sytytetään kokot
kolmessa paikassa peräkkäin: Plagen, Gunnarstrand,
Kappelisatama. Kesänlopetusjuhla.

musiikkijuhlat

Musiikkifestivaali heinäkuussa, mutta toimintaa on
myös ympäri vuoden.

http://www.hangonmusiikkijuhlat.fi/
mustat ikkunat Asunnon pitäminen ilman valaistusta isäntäväen
ollessa pois paikkakunnalta. Paikallisista yksi pahimmista synneistä, johon ulkopaikkakuntalaiset asuntojenomistajat voivat syyllistyä. Epäkohdasta on valitettu aina kylpyläajoista eli 1880-luvulta saakka.
mänty

Hangon paikallispuu on ilman muuta mänty.
Tuulentuivertamia lyhytkasvuisia puita näkee pitkin
rantoja. Kauempana rannasta on mäntykankaita silmänkantamattomiin, paitsi paikoissa, joissa ne on
hakattu paljaiksi autokenttiä varten.

naisten
uimahuone

Tehtaanniemellä avantouimareiden käyttämä
ympäri vuoden avoinna oleva pulahduspaikka avaimen kaupungilta lunastaneille miehille ja naisille.
Uimahuoneen avain lunastettavissa matkailutoimistosta panttia vastaan.
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Uimahuone Tehtaanniemellä. Puh. 019 2203 411, tourist.office@hanko.fi
Neljän Tuulen
Tupa

Nykyisin kahvilana toimiva kaunis puutalo upeine
merinäkymineen on eteläisellä rannalla Pienellä
Mäntysaarella, noin kolme kilometriä keskustasta.
Sisustettu bretagnelaistyyliin. Café African nimellä
kieltolain aikana (1919-1932) toimineen kahvilan
hurja meno on enää muisto vain. Viereisessä saaressa
taloa pitävää Mannerheimia moinen meno häiritsi
siinä määrin, että hän osti kahvilan vuonna 1927 ja
muutti paikan Neljän tuulen tuvaksi. Kahvilan alkuperäinen nimi on Café Lilla Tallholmen. Mannerheim
myi kesähuvilansa ja kahvilan vuonna 1933.

Neljäntuulenkuja, Pieni Mäntysaari, 10900 Hanko, puh. 019 248 1455, www.makasiini.fi

Neljän Tuulen Tupa. Foto: Hans-Erik Nyman
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Neljän Tuulen lampi
nudistiranta

Kaupungin vuonna 2014 avaama naturistiranta sijaitsee Tulliniemessä. Perillä opastus.
”Ohjeet alueen käytöstä: Alueella ei saa telttailla eikä
yöpyä. Avotulta ei saa tehdä. Aluetta ei saa roskata
ja käytöstä syntyneet roskat on vietävä alueelta pois
päivittäin. Toiminta ei saa häiritä muita lähialueen
mahdollisia käyttäjiä. Alueen luontoa ja kasvillisuutta
ei saa vahingoittaa. Alueen pintamaan rakennetta
ei tule rikkoa enempää kuin mitä normaali kävely
aiheuttaa” (Kaupungin ohjesääntö). Kaikkiaan siis
kuusi kieltosanaa. Mahtaa olla mukava paikka!

palveluopas

Hangon Yrittäjien palveluopas, ladattavissa netistä.

https://issuu.com/hangonyrittajat/docs/hy_palveluopas_17
Park

Paikallisten suosima ravintola Casinonpuistossa.
Huvilamainen rakennus valmistui Hangon kylpylän
voimisteluhuoneistoksi 1889. Sittemmin vuodesta
1894 siinä toimi kylpylän konttori. Sen jälkeen rakennus on toiminut Casinon henkilökunnan majoitustilana, varastona ja näyttelytilana sekä vuodesta
1991 aluksi kahvilana ja sittemmin ravintolana, jossa
Hangon kylpylän voimisteluperinteitä kunnioittaen
harjoitetaan nykyisin aivovoimistelua ja maailmanparannusta. Kesäisin elävää musiikkia.

Appelgrenintie 11, 10900 Hanko, puh. 019 2486182, 0400 816121
www.restaurangpark.fi
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pitsihuvilat

Hangossa on Suomen suurimpia villakeskittymiä.
Upeisiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
rakennettuihin puutaloihin tutustuu parhaiten
Appelgrenintiellä ja sen poikkikaduilla.

Poker Run

Heinä-elokuussa järjestettävä kolmipäiväinen muskeliveneiden kokoontumisajo ja kilpa-ajo. Tapahtuma
jyrää tuhansien hevosvoimien jylinällä. Miksi pitää
päästä Hangosta Kasnäsiin vartissa?

Pro Hanko

Yksi Hangon vanhimmista yhdistyksistä, järjestää
mm. unikeonjuhlat vuosittain 27. heinäkuuta.

puutarhaviikko Jokakesäinen tapahtuma. Nimeään laajempi toimiala:
retkistä ruokaneuvontaan.
pyöräily

Hanko on pyöräilijän unelmakaupunki: täällä on
oikeastaan vain yksi ylämäki, Metsäkannaksentiellä,
Nycanderinkatu, kirkonmäki ja silta pois lukien.
Merkittyjä pyöräreittejä ks. Etelän aarre.

Polkupyörävuokraamo Brygganilla, Itäsatamassa. Foto: Merja Tuhkanen.
På Kroken

Kalaravintola Hangonkylässä, fantastinen noutopöytä: herkullista kalaa lukuisissa muodoissa. Vahva
suositus!

Tiilitehtaantie 12, 10900 Hanko, puh. 040 358 1815. http://www.pakroken.fi/fi.html
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Rakkauden
polku

5,5 kilometrin kävelyreitti vie kulkijan upeaan lähiluontoon, ja samalla aikamatkalle läpi historiallisen Kylpyläpuiston ja eteläistä merenrantaa seuraten
Bellevuen hiekkarantaa pitkin Mannerheimin omistamalle kahvilalle, Neljän Tuulen Tuvalle. Hangon
historialliset huvilat ja mannerjäätikön hiomat graniittikalliot sekä ainutlaatuinen näkymä Itämerelle
tekevät reitistä kokonaisuudessaan kulttuuripitoisen.
Hangon Casino on reitin lähtöpaikka. Rakkauden
polku rakennettiin aikoinaan kylpylävieraille.
Laajalla tasaisella kallioilla oli ilmakylpyjä varten
aidattu alue, jossa myös emigrantit siirtolaisaikaan
tanssivat odotellessaan laivan lähtöä Amerikkaan.

Rakkauden polulle. Foto: Merja Tuhkanen.
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rannat

Hangolla on 130 kilometriä rantaviivaa, josta 30 kilometriä on hiekkarantaa ja osa kallioisia poukamia.
Muutamaa maantieteellisesti pientä aluetta lukuun
ottamatta rantaviiva on avoin kaikkien kulkea niemen ympäri.

Hangossa mistään ei ole pitkä matka rantaan, ei sen enempää ruutukaavakuin yleiskaava-alueella. Tässä maksimietäisyyspisteet rannasta..
rantavajat

Punaisiksi maalatut yksityisten hallinnoimat butkat kuuluvat paikkakunnan pienvenesatamiin. Niissä
säilytetään kalastus- ja merenkulkutarvikkeita,
mutta on niissä myös pelattu korttia ja ryypätty sekä
tyydytetty mitä moninaisimpia inhimillisiä perustarpeita. Niistä on tehty kansantieteen yliopistollinen
opinnäytekin.

Hangonkylän butkia. Foto: Sebastian Lindström.
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rautatie

Hangon rata on Karjaan ja Hangon välinen rataosuus
Suomen rataverkosta. Sen liikenne koostuu pääasiassa Hangon tavarajunista ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamista taajamajunista. Hangon
rata on alkuaan osa Hyvinkään ja Hangon välistä
rataa, Suomen ensimmäistä yksityisesti rakennettua
rautatietä, jonka rahoittivat pietarilaiset liikemiehet ja joka valmistui 1873. Hankkeen etuna nähtiin
Hangon edullinen sijainti talvisatamana, joka pysyi
pitkään jäätymättömänä ja mahdollisti ulkomaankaupan myös talvella. Toiminta oli tappiollista ja rata
päätyi valtion omistukseen parin vuoden kuluttua.

Regatta

Kolmipäiväinen, Suomen suurimpia purjehdustapahtumia, joka kokoaa purjehtijoita yhteen useammasta
luokasta kuin mikään muu regatta. Purjehduskilpailu,
purjehdittu heinäkuun ensimmäisellä viikolla toisesta
maailmansodasta, nykyään torstaista lauantaihin, jokaisella päivällä kaksi lähtöä. Kilpailuun osallistuu noin
10–30 venettä jokaisesta luokasta, venekuntia n. 200.

Regatta-hotelli Lars Sonckin suunnittelema, Hangon tyylikkäin hotelli,
rakennettu 1900. Avattu täysin uudistettuna vuonna 2013.

Foto: Callum MacBeth.
regattahäntä

Hangon Regatta on perinteisesti koonnut pääkaupunkiseudun nuorisoa regatan eli heinäkuisen purjehduskilpailun ajaksi Hankoon vapaa-ajanviettoon.
Purjehduskilpailun oheistapahtumaa kutsutaan
regattahännäksi (regattasvansen). Regattahännän
jokavuotinen ihmetyksen aihe on: ”Miksi purjehtijat
tulevat ja kansoittavat Hangon Regatan aikana?”

Regatta Resorts Tehtaanniemeen hyvinvointikeskus.
Paikallisten mielipiteitä jakava liikeyritys.
http://www.regattaresorts.fi/
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Riilahden
meritaistelu

(ven. Гангутское сражение, Gangutskoje sraženije)
Suureen Pohjan sotaan (1700–1721) sisältynyt meritaistelu, joka käytiin Ruotsin ja Venäjän laivastojen
välillä Hankoniemen pohjoispuolella sijaitsevassa
Riilahdessa 27. heinäkuuta 1714. Taistelu oli Venäjän
Itämeren laivaston ensimmäinen merkittävä voitto.
Ruotsin avomerilaivastolla oli vaikeuksia liikkua
tyvenen vuoksi, ja tämän vuoksi venäläiset kaleerit
saivat etulyöntiaseman. Venäläisillä oli myös huomattava ylivoima.

Roxx

Itäsataman ravintola vuodesta 1989. Paikallisten
kokoontumispiste, informaatiopörssi ja liikennelaskentapaikka, varsinkin kesäisin.

Roxx / Hanko Roadhouse Oy, Itäsatama, 10900 HANKO, puh. 019 2484393, www.roxx.fi
Ruben Waara

Matti Remeksen Hankoon sijoittuvien salapoliisiromaanien päähenkilö. (Tappotanssi 2003,
Verenpunainen spiraali 2004, Tappava tuliainen 2005,
Islantilainen syleily 2006, Vain muutaman neliön tähden 2007, Sukellus 2009, Pako 2011, Tappaja 2013,
Regatta 2016.)

Russarö

Yksi Hangon rannikkopatteriston linnakesaarista. Historiallisilla Betlehem Steel Co:n 234 mm
tykeillä oli 20 kilometrin kantama. Russarön linnake oli 16.9.1918 alkaen Suomenlinnan rannikkotykistön I Rannikkotykistöpataljoonan alaisuudessa, nimenä oli Russarön erillinen patteri.
I Rannikkotykistöpataljoona sai 19.4.1919 uuden
nimen Rannikkotykistörykmentti 1. Patteristo lakkautettiin 31.12.2002. Russarön valmiuslinnake muutettiin aluksi valvontalinnakkeeksi ja vuoden 2005
lopulla vartiolinnakkeeksi.

Russarön
majakka

Russarön majakka on majakka Hangon edustalla
Russarön (vanhastaan suomeksi Ruussaari) saarella.
59°46.01´N, 22°56.90´E. Rakennettu vuosina 1815,
1863, 1949 ja 1951. Valon korkeus 34,2 m, korkeus
maanpinnasta 21,4 m, valon kanto 16,8 km.

53

Hanko tunnissa

Russarön majakka etelästä. Foto: Wikipedia.
saaristo

Hangon länsi- ja pohjoispuolella on monipuolinen
saaristo. Hankoon kuuluu noin 90 saarta. Saariin,
joissa joku jo on, ei paikallisten mukaan mennä.

satamat

Hangossa on seitsemän satamaa: Itäsatama,
Länsisatama, Troolisatama, Gunnarstrand,
Vapaasatama, Kappelisatama ja Hangonkylä.
Paikallisten suosima pyöräilylenkki kiertää satamat
myötäpäivään.
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Foto: Bengt Wikström
SeaHorse Week Jokakesäinen esteratsastuskilpailu, hevosshow keskellä kaupunkia ruotsinkielisen koulun kentällä heinäkuussa, vuodesta 1997. Haju mukana!
Hankoniemen Ratsastajat, Suursuontie 25, 10900 Hanko, puh. 040 560 0595.
http://www.hunr.org/seahorse-week/
Sea Side
Stompers

Paikallinen bigband, vuodesta 1982.

siirtolaisuus

1800- ja 1900-luvun vaihteessa noin 400 000 suomalaista lähti siirtolaisiksi länteen, heistä noin
250 000 Hangon kautta Amerikkaan, Kanadaan ja
Australiaan. Matka alkoi höyrylaivoilla, jotka kuljettivat Englantiin sen aikaista tärkeää vientituotetta,
voita.

sillipiika
(sillpiga)

Kalanjalostusteollisuudessa työskentelevä nainen.

sisäänpäinkääntyneisyys

Hangon leimallinen piirre. Pikkukaupunkimentaliteetti on vallitseva mielentila suurimmalle
osalle paikallisista. Edes nuoret eivät juuri hakeudu
muualle koulutukseen, koska pitävät muualla sijaitsevia koulutuslaitoksia liian kaukana olevina.
Koulutusasteeltaan hankolaiset ovat maan muuta
väestöä vähemmän koulutettuja.
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Stenudden

Neljän tuulen tuvasta seuraava niemi itään. Suosittu
retkikohde.

Suomen Vapaa- Tulliniemen kärjessä on perustettu 1960.
satama Oy
Suomen Vapaasatama, Tulliniemi, 10900 HANKO, http://www.freeport.fi
Sup-asema

Kesäisin toimiva sup-asema, josta voi vuokrata suppailulautoja eli seisontamelontalautoja. Suppaus
(Stand Up Paddle Boarding) on isolla surffilautaa
muistuttavalla laudalla seisten melontaa.

Sup Station, Tennisranta, 10900 Hanko, puh. 040 8720241, hanko@supstation.fi
Svanvik

Avoin ja matala merenlahti, jossa levähtää muuttomatkoillaan suuria määriä merilintuja ja kahlaajia. Lahti on erityisesti joutsenten suosiossa ja täällä
voikin tavata kolme eri joutsenlajia. Alueella kulkee
luontopolku, joka johtaa rannalla sijaitsevalle lintutornille. Polku kulkee halki karjan luonnonlaitumen,
eikä alueelle siksi saa tuoda koiria. Polun on rakentanut WWF ja se on avoinna kaikille. Polku alkaa
Tvärminnentieltä, noin 11 km Hangon keskustasta.

Tagen kalat

Kalastaja Tage Gustafssonin ja vaimonsa Eevan
kalatuotteet ovat valtakunnan kuuluja. Pariskunta
on herkullisilla kalatuotteillaan voittanut
Silakkamarkkinoilla niin Helsingissä kuin Turussa
lukuisia palkintoja. Myyntipisteen takaseinän hyllyt
täynnä pokaaleja. Vahva suositus!

Tages Fisk – Tagen Kala, Tage & Eeva Gustafsson, Mestarinkatu 1, 10900 Hanko, puh. 019
2684400.
taidenäyttelyt

Hangossa on vireä taide-elämä ja kuvataiteilijoiden ja
veistostaiteen näyttelyitä järjestetään vuoden mittaan
lukuisia, mm. kaupungintalolla. Kukkosen veistospuisto kesäisin on vierailun arvoinen, ei vähiten asiantuntevan opastuksen takia.

teaterträffen

Kesäkuun alussa suomenruotsalaiset teatteripiirit
kokoontuvat seminaariin Hankoon vuodesta 1991.
Tapahtuman järjestää yhdistys Hangö Teaterträff r.f.
Ohjelmaan kuuluu 30-45 eri tapahtumaa ympäri kaupunkia. Artisteja on 120-160 ja vapaaehtoisia avustajia 40-60.
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tennisviikot

Hangossa on pelattu tennistä jo 1880-luvulta.
Jokakesäiset tenniskilpailut järjestetään kesä-heinäkuussa. Tennis sisältyi Hangon kylpylaitoksen
ohjelmaan 1880-luvun alussa, jolloin kylpylä rakensi
ruohopeitteiset kentät nykyisten massakenttien paikkeille. Ensimmäinen tennishalli Hankoon rakennettiin vuonna 1897. Ensimmäiset viralliset lawntenniskilpailut pelattiin 5-6. elokuuta 1905. Tuolloin
pelattua turnausta pidetään ensimmäisenä tenniskilpailuna Suomessa. Käytössä oli kahdeksan ruohokenttää. Hangö Tennis Klubbin perustava kokous
pidettiin 20. huhtikuuta 1911. Nykyinen Hangon
Tenniskerho ry vaalii tuon alkuperäisen yhdistyksen
perinteitä.

tori

Hangon tori on avoinna ympäri vuoden tiistaisin,
torstaisin sekä lauantaisin.

Hangon kauppatori, Nycanderinkatu 16, 10900 Hanko, N59° 49.460´ E22° 57.861´.
tuijotus

Hankolaisilla on tapana häpeämättömästi tuijottaa
ihmisiä, varsinkin vieraspaikkakuntalaisia. Tähän
ei totu. Hankolaiset tunnistaa väenkokoontumisissa
nimenomaisesti tuijottamisesta.

tulo Hankoon

Kaupunkiin saavutaan Salpausselän jatketta, hiekkaista kynnästä pitkin. Päästäkseen Hankoon pitää
ajaa pitkää suoraa. Tuloreitti ei ole mikään estetiikan
riemuvoitto.

Foto: Bengt Wikström
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Tunnettuja
Peter Achrén (1965), oopperalaulaja
syntymähanko- Sture Fjäder (1958-), AKAVA:n puheenjohtaja
Bruno Frietsch (1896-1996) voitti pienoiskiväälaisia
rillä joukkuemaailmanmestaruuden 1939 ja edusti
Suomea Berliinin olympialaisissa 1936
Lennart Hannelius (1893-1950) jääkärieversti ja
edusti Suomea Pariisin olympialaisissa 1924 ja voitti
pronssia kaksintaisteluammunnassa
Lauri Honko (1932-2002) folkloristi ja uskontotieteen
professori
Jacob Albert Carl Gustaf von Julin eli Jacob von Julin
nuorempi (1906-1987), vuorineuvos
Jon Lindström (1948-), elokuvaohjaaja
Thomas Lundin (1974), tv-juontaja
Fredrik Nordback (1979-) ammattilaisjalkapalloilija
(Örebro SK)
Kalle Peronkoski (oik. Karl-Fredrik Valter Perón)
(1908-1974) elokuvaohjaaja
Stefan Randström (1963-), toimittaja-kuvaajaRitva
Roine (os. Jalonen) (1958-) näyttelijä
Bettina Sågbom (1965-), tv-juontaja
Heini Wathén (1955-) missi, egyptiläissyntyisen liikemiehen Mohamed Al-Fayedin puoliso
Tapio Wirkkala (1915–1985), muotoilija ja kuvanveistäjä
Harry Åkerfelt (1915-2008) olympiameloja, kuudes
Lontoon 1948 kesäolympialaisissa
Bror Österlund (1955-), näyttelijä
turistitoimisto
ja näyttelytila

Käytännön neuvoja ja vaihtelevat taidenäyttelyt saatavilla samassa tilassa.

Hangon kaupungin matkailutoimisto, Raatihuoneentori 5, 10900 Hanko, puh. 019 2203
411, tourist.office@hanko.fi, http://tourism.hanko.fi/.
tuuli

Paikallisen sanonnan mukaan Hangossa on vuodessa
kolme tyyntä päivää. Sanonta ei aivan pidä paikkaansa, mutta ei se totuudesta paljon poikkeakaan.
Hangossa vallitseva tuulensuunta on lounaasta, noin
19 % tapauksista, keskimääräinen tuulen voimakkuus on 5,9 metriä sekunnissa. Toisinaan Hangossa
on niin voimakas vastatuuli, että sillalla joutuu polkemaan alamäetkin. Hankolainen tuulipussi viihtyy
vaaka-asennossa.
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Kappelisataman butkia. Foto: Jyrki Jaakkola
tuulivoimalat

Hangossa on neljä tuulivoimalaa, Hanko 1, Hanko 2,
Hanko 3 ja Hanko 4. Niitä kutsutaan myös nimillä
Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Tuulipuisto
sijaitsee Santalassa, noin kahdeksan kilometriä
Hangon keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden
yksikköteho on kaksi megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto on 10 000 – 11 000 megawattituntia.
Voimaloiden napakorkeus (kohta, jossa roottori liittyy torniin) on 65 metriä, ja roottorin läpimitta on 70
metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus (lakikorkeus)
on 100 metriä.

Uddskatan

Manner-Suomen eteläisin, 7,6 kilometrin pituinen luontopolku avattiin 19. toukokuuta 2014 sen
oltua suljettu puoli vuosisataa. Osoite: Vapaasatama,
Tulliniementie 1, 10940 Hanko, N59° 49.531´ E22°
55.881´. Varsinaisen luontopolun alkuun on noin 400
metriä pysäköintialueelta. Polkua pitkin vierailija
pääsee jalkaisin ulkosaaristoon, Suomen eteläkärkeen, missä Saaristomeren ja Suomenlahden tyrskyt
sekoittuvat. Luontopolun varrella on 15 infotaulua,
jotka kertovat alueen luonnosta sekä merenkulun ja
sotahistorian kulttuuriperinnöstä. Reitillä luontoarvojen ohella näkyy mm. Palawan-aluksen hylky, joka
vuodesta 1932 on ollut pohjoisrannan meren ja tuulen
riepoteltavana.
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Uddskatan luontopolku kiertää Tulliniemen pohjois- ja länsirantaa. Foto: Tom Arppe.
uimarannat

Hangossa on 11 yleistä uimarantaa: Plagen, Bellevue,
Tulliniemi etelä, Slaktis (nimi juontuu teurastamosta,
slakteriet) eli ”Tulliniemi pohjoinen”, Hangonkylä,
Märsan, Leijonaranta eli ”Regattaranta”, Silversand,
Lappohjan uimaranta, Vedagrundet. Lisäksi kaupungilla on oma avantouintipaikka Tehtaanniemellä ja
naturistiranta Tulliniemessä. Kaupungissa on myös
lukuisia muita uintiin sopivia poukamia ja paikallisten suosimia uimapaikkoja.

Märsan uimalaitos. Foto: Jyrki Jaakkola.
unikeonpäivä

Hangon Casinolla 27. heinäkuuta. Tilaisuuteen kuuluu marssi kylpyläkaupungissa ja vuoden unikeon
julistaminen.
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Unikeonpäivä Casinon edustalla. Foto: Tapio Kekkonen.
urheiluseurat

Kaupungissa on monia vireitä urheiluseuroja, joilla
kaikilla on pitkät ja kunniakkaat perinteet: Hangö
Idrottsklubb (HIK) eli Hicken vuodesta 1903, Hangö
Arbetarnas Idrottsklubb (HaIK) eli Haiken vuodesta
1909 ja Hangon Hyrskyt (HaHy) vuodesta 1925.

valtuusto

Hangon kaupunginvaltuustoon kuuluu 31 jäsentä.
Valtapuolueina perinteisesti RKP ja SDP, joista
RKP:llä nyt kymmenen ja SDP:llä yhdeksän paikkaa.
Vasemmistoliitolla on neljä paikkaa, Kokoomuksella
ja perussuomalaisilla on kaksi paikkaa, Vihreillä ja
Suomen Kommunistisella Puolueella on kummallakin yksi paikka. Lisäksi sitoutumattomalla Hanko
2016 –listalla on kaksi paikkaa.

vapaudenpatsas Bulevardin päässä oleva patsas on kuvanveistäjä
Bertel Nilssonin suunnittelema, 1921 pystytetty ristipäähakatusta Hangon graniitista tehty seitsemän
metriä korkea obeliski. Se rahoitettiin kansalaiskeräyksenä. Obeliskin jalustaa reunustaa kaksi leijonapatsasta. Muistomerkki muistuttaa siitä, että kenraalimajuri Gustav Adolf Joachim Rüdiger Graf von der
Goltzin johtama Itämeren divisioona nousi maihin
Hangossa 3. huhtikuuta 1918. Vapaudenpatsas vihittiin 16. toukokuuta 1921.
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Kenraalimajuri Rüdiger Graf von der Goltz 1918. Foto: Wikipedia
vappukonsertti Vapunpäivänä torvisoittoa ja Hangon kuorojen esiintymisiä kylpyläpuistossa.
vene

Hangossa on yli tuhat kunnallista venepaikkaa viidessä piensatamassa: Itäsatamassa 360, joista 200 vierasvenepaikkaa, Hangonkylässä 585, joista 25 vierasvenepaikkaa, Kappelisatamassa 60 sekä Lappohjan
satamassa 51 paikkaa. Aarniometsän kentällä on 50
kunnallista talvisäilytyspaikkaa.

Foto: Bengt Wikström
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veneily

Hankolaisten suosittuja kesäharrastuksia ovat veneily
ja vapaa-ajan kalastus.

vesikaruselli

Tennisrannassa on lasten ilona karuselli, joka tiettävästi on Euroopan ainoa laatuaan.

Vesikaruselli. Foto: Tapio Kekkonen.
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vesitorni

Kaupungin keskellä Vartiovuorenmäellä eli kirkkomäellä (59°49´30¨N, 022°58´15.6¨E) sijaitsevasta vesitornista on mahtavat näköalat merelle ja kaupungin ylle. Arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema
vesitorni valmistui jatkosodan aikana vuonna 1943
vanhan tuhoutuneen vesitornin tilalle. Tornin vesitilavuus on 500 kuutiometriä ja se kohoaa 65 metriä vedenpinnan yläpuolelle. Kesäisin torni toimii
myös näköalatornina. Tornissa ylinnä olevan kuparikalan pituus on 2,55 metriä. Kaupungin komein
liputuspaikka.

Hangon vesitorni.
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Victor

Kulttuurimakasiini Victorissa Itäsatamassa järjestetään kulttuuritapahtumia, mm. jokavuotiset laulelmajuhlat viikkoa ennen juhannusta. Nimi tulee
laivanvarustaja ja kauppaneuvos Victor Ekin (18581922) huolintaliikkeestä, jonka varastona rakennus
aiemmin toimi. Ek avasi Hangon toimistonsa 1888.

Viikinki

12 metriä pitkä, vuonna 1952 rakennettu puinen
moottorivene, joka ajoi karille ja upposi Hangon
kaakkoispuolella 30. 9.1978 noin yhden meripeninkulman päässä Mulan-saaresta suuntaan 150 astetta.
Kaikki veneen kymmenen nuorta menehtyivät.

Villa Maija

Kaupungin tunnelmallisimpia majoitusliikkeitä.

www.villamaija.fi Hotelli Villa Maija, Appelgrenintie 7, 10900 Hanko, puh. 050 5052013

Villa Maija. Foto: Jyrki Jaakkola.
Virtaska

Café Virtaska, Vuorikadun kesäkahvila, jossa on
erinomaiset edellytykset Vuorikadun ihmisvirtojen
liikennelaskentaan.

Vuorikatu 13, 10900 Hanko, puh. 044 382 0032, www.facebook.com/cafe-virtaska
Voimakasiini

Suomen eteläisin lounaspaikka, jossa panostetaan
ruuan makuun. Vahva suositus!

Länsisatama, 10900 Hanko, www.smormagasinet.fi
Vuorikatu

Hangon liikekatu, jolla on kahviloita, kirjakauppa,
kemikalio, kukkakauppa, vaatekauppoja, parturi,
kultaseppä, kenkäkauppa. Joulukadun avajaiset marraskuun lopussa tai joulukuun alussa on kaupunkilaiset kokoava koko perheen tapahtuma.
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Vuorikatu. Foto: Jyrki Jaakkola.
väkivalta

Hanko on yksi Suomen väkivaltaisimmista paikkakunnista. Iltalehti julkaisee vuosittain tilastoartikkelin kaupunkiväkivallasta. Vuoden 2015 tammi-toukokuun tietojen perusteella Hanko oli sijalla 73, kun
mittarina käytettiin ilmoitettuja väkivaltarikoksia
10 000 asukasta kohden. Indeksiarvo oli 61,1.
Vertailun vuoksi: naapurikaupunki Raasepori oli
sijalla 163 arvolla 39,3.

Västis, Västra
Nyland

Länsi-Uudenmaan ruotsinkielinen paikallislehti.

Waffen SS-va- Suomalainen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoona (saks.
paaehtoispatal- Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS, tai
alkujaan SS Freiwilligen-Bataillon Nordost eli ns.
joona
panttipataljoona) oli vuosina 1941–1943 itärintamalla
toiminut suomalaisista vapaaehtoisista koottu Saksan
Waffen-SS:n joukkoyksikkö. Keväällä 1943 pataljoona irrotettiin SS-divisioona Wikingistä ja kuljetettiin Saksaan, josta se rahdattiin loman jälkeen
Tallinnaan ja Hankoon kuljetusalus SS Warthella.
Hangossa pidettiin vastaanottoparaati 2. kesäkuuta
1943. Pataljoona lakkautettiin heinäkuussa 1943 ja
miehet siirrettiin vapaaehtoisesti jääviä lukuun ottamatta Suomen armeijaan.
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wifi

WLAN (Wireless Local Area Network) eli langaton
lähiverkkotekniikka, jolla verkkolaitteet yhdistetään
ilman kaapeleita. Langaton verkko löytyy kaupungista ainakin seuraavista paikoista:
Beach Bar Plagen, Café Regatta, Café Virtaska,
Casino, Ekströmin kalapuoti, Golfkahvila,
Kaupunginkirjasto, Neljän tuulen tupa, Park, Roxx,
Smörmagasinet eli Voimakasiini, Tenniskahvila.

yleiskaava

Hangon yleiskaava on suunniteltu nykyistä oleellisesti suuremmalle väestölle. Kaupungissa on runsaasti viherpuistoja, joista kaupunki pitää kiitettävää
huolta.

yrittäjät

Hangon yrittäjät (http://www.yrittajat.fi/fi-FI/uudenmaanyrittajat/hanko/) ovat valinneet vuoden yrittäjiksi:
2015 Anders Augustsson, Voimakasiini –
Smörmagasinet.
2014 Guy Sundström, Hangon Optiikka – Hangö
Optik.
2013 Joanna ja Jan Westerling, Ravintola/Restaurang
ORIGO.
2012 Jan-Roger “Janca” Jansson, Hangö Bil- & Båthus
– Hangon Auto- & Venetalo.
2011 Rainer Söderman, Hangö Båtservice Kb –
Hangon Venehuolto Ky.
2010 Alice Engren, Alimarket.
2009 Eeva ja Tage Gustafsson, Tages Fisk - Tagen
Kala.
2008 Tarvo “Osku” Merikanto, Hangon TB-Huolto.
2007 Marianne Rökman, Mixanna.
2006 Mikael Henriksson, Eltjänst Sähköpalvelu
M Henriksson.
2005 Stig Lindqvist, VN Byggservice – LU
Rakennuspalvelu Oy Ab.
2004 Kaj-Eric "Nixu" Knichter.
2003 Ben Wickman, Benitec.
2000 Maarit & Harding Grönroos / Villa Maija;
Seikkailu HMG Äventyr.

ystävyyskaupungit

Hangon ystävyyskaupungit ovat Gentofte, Tanskassa,
Haapsalu, Virossa, Halmstad, Ruotsissa sekä Stord,
Norjassa.

äkta hangöbo

Ollakseen aito hankolainen pitää olla syntyperäinen kaupunkilainen ja pitää omistaa vene. ”Har du
ingen båt, är du helt utan båt?”, tiedusteli lapsuudenkaveri sydäntä riipaisevan osanottavasti tämän
kirjoittajalta.
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Aito syntyperäinen hankolainen, Nils-Åke Nyberg, Hangötidningen’in legendaarinen urheilureportteri NÅN.
Öljymäki

Legendaarinen tanssiravintola Maret, jossa lukuisat
hankolaiset avioliitot on pantu alulle, jos kohta myös
monta avioeroa. Öljymäellä hankolaiset kävivät viikonloppuisin ottamassa viimeisen voitelun.

Oikokatu 8, 10900 HANKO.

Foto: Tapio Kekkonen
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HANKOLAISIA SANONTOJA

Paikallisen itseilmaisun tapoja, useimmiten ulkopaikkakuntalaisille
käsittämättömiä, äidinkielestä riippumatta. Ruotsinkielisiä ilmaisuja
ei tässä käännetä siinä toivossa että niitä ymmärtämättömät keräisivät
rohkeutensa ja sanontojen varjolla ottaisivat yhteyttä paikallisiin selityksen saadakseen.
09-orna/09-läiset
Ai ja ha
AIK-gnäll
Alla gör vi våra misstag, sa igelkotten när han steg av rotborsten.
Alla kvinnor är vackra, det är bara en belysningsfråga.
Allt har sin ända och korven två.
Åren går o ingenting blir supit.
Bakom Ankarön. (Kalastuspaikkaa tiedusteltaessa Hangonkylässä.)
Bakom takana.
Bangladesh.
Bellona I morteln sku va lamplight straff.
Bongna på isn.
Borta bra men hemma rikit borta.
Brådis. Ja sku nog koma, men ja har brådis me jobbe.
Bråta. Kom hit så ska ja bråti kull di.
De dä e keikor!
De e lite hoptråmat.
De gäller å ligga i för å få ligga på.
De kom stora fladdor på fönstre.
De kostar skjortan.
De reder si, sa gobben som sket i sadeln.
De ska va heti!
De som dom it vet på Roxx, så vet vi här (Ekströms café)
De toimar.
De va hyvit, sa Puppe.
De va it myki o häng i julgran.
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Demensskidning
Demensstavar
Det är som det är och det blir som det blir, sa Allan Karlssons mamma.
Dom ha int sitt allt ännu. Jag ha skiti i sängin också.
Dorvel
Drick it fö myki vatn, ådrorna blir blåa.
Du e hurja!
Du ska it stjäla mer en du kan bära.
Du ska it tro att du e någo.
Där e de keikkor!
Där satt vi som pannkakor.
Döbär
Ei mitään väliä – paitsi pitkät varpaanvälit ja helvetin pitkät tilivälit.
En gång kom ja två gånger sa X-son när han fick tvillingar.
Endast den är rik, som bestämmer över sin egen tid.
Fananamma kunder, hit på nogo bäter.
Far o sima o slut joma!
Finndorvel
Finnpajsare
Fisdödare
Fjong. De ska göras me fjong på!
För saakeli
Först teg ja o sen sa ja ingenting alls.
Fronten närmast Stockholm.
Frusipuppa. Hon e en frusipuppa/frusikocko.
Fy farao.
Gamyl
Gedd e gedd – gåvan är given. Annettu on annettu (eikä takaisin
huolita)
Giba. Karisgiban e karabulin.
Gnällpåsa.
Ha de vari nogo?
Ha du vari på kroppen?
Ha’in de bra!
Håååfors
Håll trutn.
Han e klen i skåpet.
Händren, tändren o fötren.
Hforshangöbo
Här far nog äppel å päron helt sekasin.
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Har ni varun?
Harma. De harmar när it ja vet va grått e på finska.
Havi havi? Har vi haft?
Herregud Tammefan.
Hojta. Ja hoka it någo förän hon hojta till.
Hoka. Tur att du hoka!
Hon e tarkka me mat’n.
Hu e de?
Humor som huggorm.
Hur kan man vara så veke i huvu?
Hur som helst, men helst på rygg.
Ingen panik – alla på en gång.
Int blir man glad och blir man glad så int hålls man.
Int ska vi ge oss på den här sidan av hundra.
Isit
Isit håsa.
Isit nu.
Ja-a, ja sku nog ha fått på käften många gånger om int ja sku ha slagi
först själv.
Jag har nog tänkt leva så länge som möjligt – alltid harmar det nån.
Jag undrar, sa flundran, om gäddan är en fisk.
Jamen voi voi, va e smör på finska?
Jängi
Jåpel. Isit jåpla.
Jappe
Järnridån Området norr om Kapellhamsvägen i Hangönorra, även kallat Lilla Moskva
Jasse
Jävlaranamma!
Jävligt nice.
Joma. Isit joma.
Jonej
Jople
Joplet
Jordgubbe. De flesta av mina klasskamrater är ren jordgubbar som tar
sandbad i Hangönorra.
kan sätta pittn i pant på att …
Kapitalistremsa tv-antenni
Karabulin
Karajobb
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Kåtvat’n
Kauniit naiset ovat vain miehille, joilla ei ole mielikuvitusta.
Kise
Knack di på köne.
Knasa fast sig. Han va på sjön, men sen knasa han fast si här i Hangö.
Knuffa. It spelade de så stor roll hu dom så ut, huvusakin va att man fick
knuffa.
Koetetaan nyt elää ennen kuin kuollaan.
Kör i vind.
Korvöra. Han ha ju allti vari korvöra.
Kråkstan
Kråkstans bulevarden: Märsagatan.
Kroppås Dansplatsen Lyckås i Täktom, populär men trångt .
Kudiluttorna. I Pilluliiteri eller Impilinna va de no allti romanser på
gångs me kudiluttona.
Kukkufjolla
Kulit. De e kulit på höst’n.
Kunde
Kusha. Lägg ner di o kusha.
Kyllä minä puhu båda språki lika hyvä.
Kytta
Lag si på don.
Läpiveto. Han har ju läpiveto i skåpe.
Låssas. Han låss va ingengör.
Let mi si nu.
Lihavien ihmisten Las Palmas, uimaranta Lillmärsanista itään,
Levatorista länteen.
Lillan spitan.
Längre hunnen yngling
Määhää. Hon e ett mähää.
Man får ros o ris, de e resans pris.
Man ska ha en skapli båt.
Messi. Vem har Messi messi?
Mouhijärvare. Han e ju en mouhijärvare. Paikallisten ironinen yleisnimitys ulkopaikkakuntalaisille, varsinkin suomenkielisille, joita pidetään vähän yksinkertaisina, enkelriktade lantisar.
Musöppnare. Parfait d’Amour –likör.
Määhää
Nakupelle. Han sprang längs me strand’n helt nakupelle.
Nånting att hålla i när åskan går.
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Nä i.
Nästan räknas it.
Netter
Nittielfte gången.
Om int om sku ha vari, sku käringin ha biti björnen.
Om it du tror så ljuger ja lite till.
Omsi o kringsi. Hon ha ju allti vari så omsi och kringsi att man it ha veta
var man har hon.
Oppstakaslarvo. Hennes oppstakaslarvo gick sönder på bron.
Ormar i djävulens grötfat!
Palla äpel.
Pang i byggi när Mathias Sandbloms tykki prata!
Pang på rödbetan!
På somar’n e de fö myki turister och på vinter’n e de fö lite folk.
Pack iväg di.
Päiväägoddag!
Pengar skall finnas, men det ska it synnas.
Pikku-Moskova.
Pikulite. Häll it så myki, ja vill bara ha pikulite.
Pilsing
Pinulken
Pisseriet
Pittretare
Poikdorvel börj it ta ton!
Roff åt di mänska så har du.
Så dä, sa mommo nä mofa dog.
Sånt händer och fötter när man lever och njurar.
Schacki va i skicki.
SGT Skut, gräv, tig.
Sejde
Senilband
Sidubara
Sjölv sköt ihjäl si på missomarisen.
Skadevaposa? Tuleeko muovikassi?
Skick. Dom va nog i skick.
Skorpor o glad Johanne!
Skreppor o glad Johanne!
Slagsbult
Slipsnisse
Snarvla
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Snorbroms
Som surt brinner.
Sommafåglarna
Sommarpinglorna
Soppröre. Måst ta en sup när ja har så ont i soppröre.
Spring ett varv runt huse o spark di själv i ändan.
Stäng opp fönstre!
Stedagär pojki
Stig på bara, sa förriga käringing, min man är på sjön.
Stritta. It regnar de, de strittar bara lite.
Sug o svälj – trevlig helg.
Tack desama Mesama.
Tack ska du fick.
Texas Täktom
Ti Hesha, sa Puppe.
Tiden går – och ingentig blir supet.
Tiden går, den kan ej annat, men sakta, sakta, så förbannat.
Titta på tilanne.
Tjaibaiberiba
Tjenaremors!
Tjomis. Dom va bästa tjomisar i barndomen.
Tjong i berget – och ormar i grötfatet!
Tokodä. It va hon ari på riktit, de va bara tokodä skådesspel.
Tölkkar. Vi har bara tölkkar.
Torrboll
Träbåt e int allt i live, de e mycki mycki mera
Trög i skåpet.
Troma. It fick man nån stol, om man it troma.
Trött i skåpet.
Tryckare. De va nog it nån glädje att dansa me han, han va ju en rikti
tryckare.
Va gör du här?
Velon. Ta velon me!
Vem sku ha trott de?
Viri o firi, Varit och farit
Vitt – och svart!
Voi, voi, va e smör på finska?
Vojnej!
Yes, my darling böckling
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HANKO-VISA

1. Mistä hankolaiset pahastuvat?
a) mustista ikkunoista
b) likaisista ikkunoista
c) punaisista ikkunoista
2. Mikä seuraavista yrityksistä on hankolainen?
a) Helo
b) Helkama
c) Huurre
3. Mistä Hanko tunnetaan?
a) kekseistä
b) munkeista
c) pipareista
4. Mistä puuttuu vain pakki?
a) junasta
b) karusellista
c) Joposta
5) Kuka piti kahvilaa Hangossa?
a) Aschan
b) Ekberg
c) Mannerheim
6) Mikä seuraavista sijaitsee Hangossa?
a) Hangon Ässä
b) Hangon Casino
c) Hangon Lotto
7) Mikä on Gangut?
a) hankolainen bändi
b) Hanko venäjäksi
c) aika hyvää Hangon slangilla
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8) Paljonko Hangossa on espoolaisten postiosoitteita?
a) noin 25
b) noin 500
c) noin 1200
9. Minne Hangossa voi ankkuroida veneen?
a) hauen suoleen
b) lohen päähän
c) silakan pyrstöön
10. Moniko Hangossa vakituisesti asuva puhuu äidinkielenään ruotsia?
a) 13 %
b) 34 %
c) 43 %
11. Mistä saakka Hankoon on voinut matkustaa junalla?
a) 1752
b) 1873
c) 1902
12. Mitä tarkoittaa Mouhijärvare?
a) kapitalistremsa
b) kudiluttorna
c) enkelriktade lantisar

Oletko kiinnostunut mainostamaan
One-Hour Words -sanakirjoissa tai
haluatko tietää niistä lisää?
Ota yhteys numeroon (02) 2793300, lähetä sähköpostia
osoitteeseen info@onehourwords.com tai lue lisää
sivuiltamme www.onehourwords.com.
One-Hour Words on oiva väline mainostajille, jotka
haluavat tavoittaa kohderyhmänsä uudella tavalla,
tehokkaasti ja pitkäaikaisesti.

Oikeat vastaukset: 1a, 2ab, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8c, 9a, 10c, 11b, 12c
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Kieli on informaatioajan
keskeisiä menestystekijöitä.
Lingsoft on kielialan ratkaisutoimittaja.
Kieliratkaisut

Kieliprosessien tehostaminen, monikielisyysratkaisut, dokumentaation laadun parantaminen ja varmistus sekä kohderyhmävariointi, päätöksenteon tuki, organisaatiokieli, brändinhallinta,
digitaaliset kieliratkaisut sekä kieliteknologian integrointi tuotanto- ja laatuprosesseihin.

Käännökset ja lokalisointi, käännöstyökalut

Kaikki maailman pääkielet tehokkaasti ja laaja-alaisella
kokemuksella.

Lukemisen ja kirjoittamisen työkalut

Intuitiiviset kieliteknologiatyökalumme tehostavat ja parantavat kielen käytön laatua ilman oppimiskynnystä miljoonissa
tietokoneissa.

Tekstihaku ja -louhinta

Digitaalisen informaation tehokas käyttö mahdollistuu edistyneellä kieliteknologiallamme.

Puheratkaisut

Puheentunnistus ja puhesynteesi prosessien automatisointiin.

Julkaisut, e-kirjat

One Hour Words -sanakirjat, Ellibs e-kirjakauppa ja kirjastojärjestelmä.
Lingsoft Oy
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
puhelin: + 358 (0)9 668 9280
Linnankatu 10 A, 20100 Turku
puhelin: + 358 (0)2 279 3300
www.lingsoft.fi
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Hanko tunnissa -kirjanen on rehellinen ja vilpitön kuvaus
hankolaisista olennaisuuksista.

ONE-HOUR WORDS®
Lingsoftin yhden tunnin pienoissanakirjat on tarkoitettu kaikille uteliaille ihmisille juuri siihen harrastukseen, tapahtumaan tai tilanteeseen, jossa niitä tarvitaan. Alan asiantuntijat ja todelliset harrastajat
ovat kirjoittaneet ne rennolla otteella, jotta lukija pääsee helposti ja
hauskasti tutustumaan aiheeseen. Luotettavasta sisällöstä ei kuitenkaan tingitä – juuri sen vuoksi niihin kannattaa aina tutustua. Sarjaa
ja sanastoja päivitetään jatkuvasti. Hyviä lukuhetkiä!
Lingsoft on kansainvälinen kielialan ratkaisutoimittaja. Lisätietoa
Lingsoftista sekä sen tuotteista ja palveluista saat osoitteesta
www.lingsoft.fi.
QR-koodista pääset onehourwords.com
sivustolle, josta voit ladata sanastojamme
ja tutustua sanakirjoihin mediana.

One-Hour Words® on Lingsoft Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Teoksen osittainenkin kopiointi
on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty
ilman nimenomaista lupaa.
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