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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 hellinpään 
:,: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 Auran, Saimaan seutujen, 
: ,:käy liittoon veljien:,: 

n 

HANGö MARSCH 

Sen, allt Jrån Hangös vågor 
tili Lapplands fjärran fjäll, 
i röda norrskenslågor 
där stå de finska tjäll. 
Där sågo /örst vi livet gry, 
och vaggades vid nordans gnj,, 
och hörde i vår moders f amn 
:,:tili Jörst vårt Finlands namn:,: 

Vi Finlands söner alla, 
v i äro brö"iler vi, 
hur än man oss må kalla, 
vad än vår lott må bli. 
Nylänningar, Karelare, 
Västfinnar, Österbottningar 
och Savos son och · T avasten, 
: ,:de äro f inske män: ,: 
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Hangon 
Rannikkopatteristo 
50 -vuotias 

Elokuun 1. päivänä vuonna 1921 perustettiin Saa
ristomeren puolustamista varten Turun Erillinen 
Patteristo. Sen haltuun uskottiin Utön ja örön 
linnakkeet sekä pian myös Russarön linnake. Tä
nään Hangon Rannikkopatteristo jatkaa Turun 
Erillisen patteriston työtä. Puolen vuosisadan iän 
saavuttava joukko-ososto haluaa tämän julkaisun 
välityksellä tervehtiä kaikkia oman kaupungin 
asukkaita. Viesti pyritään toimittamaan myös 
mahdollisimman monelle aikanaan Hangossa pal
velleelle, mutta nyt jo muualle siirtyneelle. Lisäk
si patteriston terveiset kulkeutuvat parhaillaan va
rusmiespalvelustaan suorittavien nuorukaisten ko
tiseuduille. 

Hangon 
Rannikkopatteristo 
50-år 

Den 1 augusti år 1921 grundades Turun Erillinen 
Patteristo för att försvara Skärgårdshavet. Sektio
nen anförtroddes Utö och örö fort samt snart även 
Russarö fort. I dag fortsätter Hangon Rannikko
patteristo det arbete, som Turun Erillinen Patteris
to påbörjat. Truppförbandet, som nu fyller 50 år, 
vill med denna publikation hälsa alla invånare i 
den egna staden. Budskapet strävar också till att 
nå så många som möjligt av dem, som tidigare 
tjänstgjort i Hangö men nu flyttat bort. Dessutom 
går sektionens hälsningar till hemtrakterna för 
de ynglingar, vilka nu fullgör sin värnplikt. 

Publikationen berättar om sektionens öden un
der Finlands självständighetstid. Hangö udd har 

Julkaisu kertoo patteriston vaiheista Itsenäisen under detta århundrade varit med om att forma 
Suomen aikana. Hankoniemi on tällä vuosisadalla vårt lands öden på ett mycket betydande sätt ur 
ollut mukana maamme kohtaloissa ja sotilaallisesti militär synpunkt. Hangö garnison som har haft 
arvioiden hyvin merkitsevällä tavalla. Hangon va
ruskunnalla on silloin ollut vastuunalaisia tehtä
viä. Satama ja niitä suojaavat !innoitukset ovat 
kuuluneet Hankoniemelle jo 1600-luvulta alkaen . 
Maamme rannikkopuolustuksella on täällä vaalitta
vanaan kunniakkaita perinteitä. Ne tulokset, mitkä 
Hangon Rannikkopatteristo on toimiaikanaan saa
vuttanut, voidaan nyt hyvällä syyllä liittää tuohon 
sarjaan. 

Hangon kaupunki ja sen liikelaitokset ovat osal
listuneet julkaisun aikaansaamiseen. Tämä on osoi
tuksena kaupungissa vallitsevasta yhteistyöhenges
tä. Varuskunta on jälleen saanut kaupunkilaisilta 
arvokasta tukea. Kaupunkia ja sen rannikkopatte
ristoa esitellään nyt samassa julkaisussa. Näin on 
pyritty saamaan aikakirjoihin kuva patteristosta 
sen oikeassa ympäristössä. Samalla toivotaan, että 
lukijalle muodostuisi entistä havainnollisempi käsi
tys tästä maankolkasta ja niistä olosuhteista, missä 
täällä maanpuolustustyötä tehdään. 

Hangon Rannikkopatteriston 50-vuotisjuhlat pi
detään sunnuntaina 1. päivänä elokuuta vuonna 
1971 sen ohjelman mukaisesti, mikä tämän julkai
sun yhteydessä jaetaan. Patteristo toivottaa kaikki 
ystävänsä ja erityisesti kaikki patteriston riveissä 
eri aikoina palvelleet tervetulleeksi viettämään 
hankolaista maanpuolustusjuhlaa. 

ansvarsfulla uppgifter. Hamnen och de fästningar, 
som skyddar den, har hört till Hangöudd ända se
dan 1600-talet. Vårt lands kustförsvar har här äro
rika traditioner att vårda. De resultat, som Han
gon Rannikkopatteristo uppnått under sin verk
samhetstid, kan på goda grunder anslutas till dessa. 

Hangö stad och dess affärsföretag har bidragit 
till att åstadkomma denna publikation. Detta är ett 
tecken på den samarbetsanda, som råder i staden. 
Garnisonen har åter fått värdefullt stöd av stads
borna. 

Staden och dess kustsektion presenteras nu i sam
ma publikation. P å detta sätt har man i tidskriften 
försökt skapa en bild av sektionen i dess rätta 
omgivning. Samtidigt kanske läsaren får en bätt
re uppfa-ttning om denna landsända och om de för
hållanden, i vilka landets försvar här arbetar. 

Festligheterna, med anledning av Hangon Ran
nikkopatteristos 50-årsdag, hålles söndagen den 1 
augusti 1971 enligt det program, som distribueras 
i samband med denna publikation. Hangon Ran
nikkopatteristo hälsar alla sina vänner och speciellt 
dem, som tjänstgjort i sektionens led, välkomna att 
delta i försvarsfesten i Hangö. 
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Puolustusministerin tervehdys 
Hangon Rannikkopatteristolle 

F örsvarsministerns hälsning tili 
Hangon Rannikkopatteristo 

Omaksumamme puolueettomuuspolitiikka on tur
vallisuusajattelumme peruskivenä. Haluamme py
sytellä kaikkien kansainvälisten ristiriitojen ulko
puolella. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että 
puolueettomuuttakin on vartioitava ja varaudut
tava tarpeen tullen puolustamaankin. Näin ollen 
puolueettomuuspolitiikan menestyksellinen har
joittaminen edellyttää määrätietoisen ulkopoliitti
sen toiminnan lisäksi huolenpitoa puolustusval
miudestakin. Puolustuslaitoksen tärkeänä tehtävä
nä on toimia puolueettomuuden takaajana niin hy
vinä kuin vaikeina aikoina. Puolueettomuus, jota 
tukee tehokas vartiointi ja riittävä puolustuskyky, 
saa osakseen sen kaipaamaan kansainvälisen tun
nustuksen ja luottamuksen. 

Ei tarvita kovinkaan syvällistä asiantuntemusta 
arvioitaessa rannikon vartioinnin ja puolustamisen 
tärkeyttä maanpuolustuksemme kokonaiskentässä. 
Katsaus karttaan riittää osoittamaan rannikomme 
ja vartioitavan merirajamme pituuden. Rannikon 
puolustamisessa on rannikkotykistö perinteellisesti 
ollut avainasemassa. Sen merkitys puolustusval
miutemme kannalta on erittäin suuri ja sen kaikki
naiseen valmiuteen on kiinnitettävä mitä suurinta 
huomiota. 

Oma merkittävä osuutensa rannikkopuolustuk
semme kokonaisuudessa on nyt 50-vuotisjuhlaansa 
viettävällä Hangon Rannikkopatteristolla, jonka 
vastattavana on erään eteläisen Suomen elintär
keimpään kuuluvan rannikkoalueen puolustami
nen. Kuten rannikkotykistön joukko-osastot yleen-

Den neutralitetspolitik som vi för är grundste
nea i vårt trygghetssystem. Vi önskar hålla oss 
utanför alla internationella konflikter. ·Av erfaren
het vet vi dock, att man också bör bevaka neutra
liteten och vara redo att försvara den vid behov. 
Sålunda förutsätter framgångsrik neutralitetspoli
tik förutom målmedvetet utrikespolitiskt handlan
de även omsorg om försvarsberedskapen. Försvars
makten har den viktiga uppgiften att stå som ga
rant för neutraliteten såväl i goda som i svåra ti
der. En neutralitet, som stöds av en effektiv be
vakning och en tillräcklig försvarsförmåga, vinner 
det internationella erkännande och förtroende, som 
ger neutralitetspolitiken dess reella värde. 

Det behövs ingen stor sakkännedom för att rätt 
kunna uppskatta bevakningens och kustförsvarets 
vikt inom landsförsvaret som helhet. En blick på 
kartan visar längden av våra kuster och den havs
gräns som skall bevaras. Som försvarare av k usten 
har kustartilleriet traditionellt haft en nyckelställ
ning. Kustartilleriets betydelse för vår försvarsbe
redskap är stor och den allra största uppmärksam
het bör fästas vid dess beredskap. 

Hangon Rannikkopatteristo, som nu firar sitt 50-
årsjubileum, har sin egen betydande uppgift inom 
värt kustförsvar. På dess ansvar faller försvaret av 
ett kustområde som hör till de livsviktigaste i södra 
Finland. Liksom kustartilleriets truppförband i all
mänhet måste också den jubilerande sektionen ut
föra sitt svåra och ansvarsfulla arbete i en omgiv
ning, som ofta är karg och sträng. De, som gör 
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säkin, joutuu nyt merlcldvuottaan juhliva patteris
tokin suorittamaan vaikeaa ja vastuullista työtään 
usein karussa ja ankarassa ympäristössä. Linnake
saarten erityisolosuhteet aiheuttavat niillä palvele
valle henkilökunnalle ongelmia, joita tavanomai
sissa palveluspaikoissa ei esiinny. Eristyneisyydes
tä ja yhteyksien puuttumisesta johtuvan umpioitu
misen vuoksi olisi niin kantahenkilökunnan kuin 
varusmiestenkin viihtyvyyteen kiinnitettävä ta
vanomaista suurempaa huomiota. Niin asunto- kuin 
muutkin sosiaaliset olosuhteet ovat Hangon Ran
ni:kkopatteristonkin osalta vielä epätyydyttävällä 
tasolla. Voin kuitenkin vakuuttaa, että vallitsevat 
puutteet on puolustusministeriössä hyvin tiedos
tettu ja että jatkuvasti vakavasti pyritään saamaan 
aikaan olosuhteiden parantamista. Vaikka kysymys 
perimmältään luonnollisesti on taloudellinen, niin 
paljon on kuitenkin tehtävissä, vaikkei puutteita 
kerralla saadakaan poistetuksi. 

Kiitän Hangon Ranni:kkopatteristoa maanpuolus
tuksemme hyväksi suoritetusta suuriarvoisesta 
työstä ja toivotan sille omasta ja puolustusministe
riön puolesta jatkuvaa onnea ja menestystä vas
tuullisessa tehtävässään. 

tjänst på forten möter där i de särpräglade förhål
landena svårigheter, som inte förekommer på van
liga tjänstgöringsorter. Den isolering, som förorsa
kas av avskildhet och brister i förbindelserna, för
utsätter att större uppmärksamhet än normalt fäs
tes vid såväl personalens som beväringarnas trivsel. 
Säväl bostadsläget som de andra sociala förhållan
dena är ännu otillfredsställande också inom Han
gon Rannikkopatteristo. Jag kan dock försäkra, 
att man i försvarsministeriet väl känner till de 
brister, som förekommer och att man fortlöpande 
eftersträvar en förbättring av förhållandena. Fast
än det i grund och botten naturligtvis är en eko
nomisk fråga, finns det ändå mycket som kan 
göras om också alla brister inte kan avlägsnas 
samtidigt. 

Jag tackar Hangon Rannikkopatteristo för det 
värdefulla arbete sektionen har utfört till förmån 
för vårt lands försvar och önskar på försvarsminis
teriets vägnar och för egen del sektionen fortsatt 
lycka och framgång i dess ansvarsfulla arbete. 

KRISTIAN GESTRIN 
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Etelä-Suomen sotilasläänin komentajan 
tervehdys Hangon Rannikkopatteristolle 

Kommendörens för Södra-Finlands 
militärlän hälsning tili 
Hangon Rannikkopatteristo 

HANKOLAISET! 

Mannerjään pysähtyminen sulamisvaiheessa pit
kähköksi aikaa maamme eteläosaan mahdollisti 
maisemallisen erikoisuuden - Salpausselän syn
nyn. Selän länsipää työntyy pitkänä niemenä me
reen Suomenlahden ja Itämeren rajalla. Näin on 
muodostunut yksi maamme k auneimmista rannik
koalueista - Hankoniemi. Turhaan eivät ole sa
nan, siveltimen ja sävelen taitajat ylistäneet sen 
kauneutta. Hankoniemi ei olisi kuitenkaan sitä mi
tä se nykyisellään on ilman kaupunkiaan ja sen 
eloisia asukkaita. H angon merkitys ei ole ainoas
taan sen kauneudessa. Muistamme ajan jolloinka 
Hanko oli tärkein talvisatamamme ja oivallisena 
satamana se tunnetaan nykyisinkin. Alueen sotilas
poliittinen merkitys on koko maatammekin ajatel
len erittäin tärkeä. Maatamme tämän vuosituhan
nen aikana kohdanneista yhdeksästä sodasta on 
kahdeksan koskettanut välittömästi Hankoniemeä. 
Niemi on Suomenlahden lukko. Tämän tietävät ja 
muistavat nykyisetkin hankolaiset, kun heidän 
oma nimikkojoukko-osastonsa - Hangon Rannik
kopatteristo - nyt saavuttaa kunnioitettavan 50 
vuoden iän. Etelä-Suomen sotilasläänin komenta
jana tervehdin kaikkia hankolaisia - niin sivii
leitä kuin sotilaitakin - tietäen, että teitä kaikkia 
elähdyttää oikea kotiseutuhenki. 

Kenraalimajuri 

HANGUBOR 

Dä fastlandsisen i sitt smältningsskede stannade 
för en ganska läng tid i värt lands södra del möj
liggjordes uppkomsten av en landskaplig säregen
het - Salpausselkä. Dess västra del sträcker ut sig 
till en läng udd vid gränsen av Finska viken och 
östersjön. Pä detta sätt har ett av vära vack raste 
kustomräden - Hangö udd - bildats. Förgäves 
har icke virtuoser pä ordets, penselns och melo
dins omräden prisat dess skönhet. Hangö udd vore 
ändä icke vad den i dag är utan sin stad och dess 
livfulla invänare. Hangös betydelse är icke en
dast i dess skönhet. Vi minns tiden dä Hangö var 
vär viktigaste vinterhamn och den är ännu känd 
som en förträfflig hamn. Områdets militärpolitiska 
betydelse är mycket viktig även med tanke på he
la landet. Av de nio krig, som under detta ärtusen
de har drabbat värt land, har åtta direkt berört 
Hangö udd. Udden är Finska vikens läs. Detta vet 
och minns även de nutida hangöborna, dä deras 
egen sektion - Hangon Rannikkopatteristo - nu 
uppnår en aktningsvärd ålder av 50 år. 

I egenskap av kommendör för Södra-Finlands 
militärlän hälsar jag alla hangöbor - såväl civila 
som soldater - medveten om, att ni alla känner 
den rätta kärleken till er hembygd. 

Generalmajor 

KAI H ALM EV AARA 
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"Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan 
ottaisi sinun kruunuasi". llm. 3: 11. 

Kruunu merkitsee osuutta valtaan ja vastuuseen. 
Olemme perintönä saaneet hyvän ja vapaan isän
maan, jota demokraatialla vaalimme. Olemme osal
lisia Suomen kruunuun. Meitä kehotetaan pitä
mään se, mikä meillä on. Pitäminen edellyttää 
työtä, uhria ja asian arvostamista. Siihen sisältyy 
se puolustustahto, joka on tullut myönteisesti nä
kyviin asevelvollisissamme heidän "luontoisveron
sa" aikana tässäkin patteristossa. Hyvä henki lupaa 
turvallisuutta, isänmaan koskemattomuutta jopa 
uhrin hinnalla. 

Kruunun säilyttämiseen kansallisesti kuuluu 
myös kansainvälinen työ. Vain silloin, kun kansa
kunnalla on annettavana jotakin maailmalle, sillä 
on oikeus elämiseen maailman hartalla. Siksi ni
menomaan koulutusyhteistyön, kehitysavun ja lä
hetystyön olisi saatava enemmän kansamme rak
kautta taakseen. On osattava uhrautua ihmiskun
nan yhteiseksi hyväksi. "Menkää kaikkeen maail
maan . . . " on Vapahtajamme käsky. 

Mikäli Raamatusta haluaa ottaa selville, milloin 
jokin kansa on pyyhitty pois k ansakuntien joukos
ta, löytyy useiden esimerkkien kautta yksi vastaus. 
Kun kansakunnan syntien mitta oli täyttynyt, Ju
mala "vihki sen tuhon omaksi". Näin hävitettiin 
synnin vuoksi mm. K anaanin maan monet kansat. 
Hyökkääjille tuhoaminen ei ollut edes vaikea teh
tävä. Moraalin heikkous oli jo etukäteen taittanut 
noiden kansojen selkärangan. 

Terve ja kestävä kansa on se, joka noudattaa 
elämän omaa lakia. Tämä on annettu meille "Kym
menen käskyt laissa". J os haluamme hävittää kan -

sallisen kruunumme, siihen on oikotie suna mai
nittujen elämänarvojen hylkääminen eli suhteellis
taminen - kuten asia nykyään esitetään. "Synnin 
palkka on kuolema" niin yksilön kuin kansan elä
mässä. Synti on vielä enemmän kuin moraalin sär
kemistä. Synti on erottautumista J umalan yhtey
destä, vanhurskauden hylkäämistä. Tähän ei ole 
varaa yksilönä eikä kansana. Jos Sodomassa ja 
Gomorrassa olisi ollut kymmenen vanhurskasta -
Jumalalle kelpaavaa - ne vieläkin seisoisivat. 
Muutamat vanhurskaat ovat koko kansakunnan 
pelastus. 

Loppujen lopuksi kansallisen kruunun säilyt
täminen jää yksilölliseksi tehtäväksi elää Jumalan 
lapsen arvon mukaisesti. Missä on hyvän oman
tunnon ihmisiä, siellä kansallinen tehtävä pääsee 
toteutumaan. Onhan Jumala säätänyt koko ihmis
suvulle "määrätyt a jat ja heidän asumisensa rajat, 
että he etsisivät jumalaa" Apt. 17:26, 27. - Syntiä 
emme osaa olla tekemättä, sillä ajatuksin, sanoin ja 
teoin me rikomme Jumalaa vastaan. Mutta tie hä
nen tahtonsa täyttämiseen kulkee aina anteeksian
tamuksen kautta, jonka Vapahtajamme Jeesus 
Kristus on meille omalla uhrillaan hankkinut. Hän 
vakuuttaa jokaiselle henkilökohtaisesti: "Poikani, 
ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan si
n ulle anteeksi." Ken syntinsä tunnustaa ja hylkää, 
se saa armon. Näin isänmaanrakkaus ja oma pelas
tuksemme kulkevat käsi kädessä. Siksi "pidä, mitä 
sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi" -
sekä tämänpuolista ajallista että tuonpuoleista, ian
kaikkista pelastusta. 

Kirkkoherra AULIS KARE.N 
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RANNIKKOTYKKEJÄ 

fQO mm 

~O JTK 

122 K 

-8-

152mm 

234-mrn 

RR. NKI< ' % 
Ra11l:a.ritsa ei enään 

käy!össä 

Rannikkotykistön tarkastajan 
tervehdys 

Esitän rannikkotykistöaselajin tervehdyksen ja onnittelut 50-vuotisjuhlaan

sa viettävälle Hangon Rannikkopatteristolle. 

Patterista on kunniakkaasti selviytynyt tehtävistään sodan ja rauhan 

aikana ollen hyvänä esimerkkinä suomalaisen rannikkotykistön määrätie

toisesta ja sisiikkaasta pyrkimyksestä suorittaa vaatimattomillakin resurs

seilla sille osoitetut tehtävät mahdollisimman hyvin tuloksin. 

Hangon Rannikkopatteriston tehtävä on tänään sama kitin 50 v uotta 

sitten. Se vastaa pitkän rannikkomme erään erittäin tärkeän alueen puo

lustuksesta . Samalla on ilahduttavaa todeta, että Hangon Rannikkopatte

risto on viime vuosina kehittynyt suorituskyvyltään merkittävästi, joka ke

hitys tulee lähivuosina jatkumaan. 

Olen varma, että jokainen patteristoon kuuluva voi tänään olla ylpeä 

kunniakkaan joukko-osastonsa puolesta. 

Olkoon Hangon Rannikkopatteristo edelleenkin valpas, valmis 

ja vahva I 

Eversti EERO VERAN EN 
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Näkökohtia Hankoniemen alueen operatiivisesta 
merkityksestä 

Hankoniemi lähialueineen muodostaa verrattain oma
leimaisen osan etelärannikostamme. Niemenkärki on 
Suomenlahden suun pohjoinen "portinpylväs". Alueen so
tilaallinen merkitys on aina ollut huomattava. Kriisiai
koina on Hankoniemi ollut tärkeiden ratkaisujen näyt
tämönä. Sodankäynnin kuvan oleellisesti muuttuessa on 
tämänkin alueen osuutta jouduttu uudelleen puntaroi
maan. Seuraavassa lyhyehkössä esityksessä tarkastellaan 
nykyisiin tietoihin perustuen tekijöitä, jotka valottane
vat Hankoniemen tämänhetkistä merkitystä operaatio
alueena. 

Kapt H. Rinne 

I Väestö ja talouselämä 

Hankoniemi kuuluu maamme teollistuneeseen 
ydinalueeseen. Huomattavinta on sotilaallisesti 
ottaen metall.i- ja kemiallinen teollisuus. Sotata
loudellisesti tulee alueen merkitys suuresti kas-

vamaan mikäli Neste Oy:n Tvärminne suunnitel
ma toteutuu. 

Hankoniemellä on alueita neljästä kunnasta, 
jotka ovat Hangon kaupunki, Bromarv, Tenhola ja 
Tammisaaren maalaiskunta. Niiden yhteinen asu-
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kasluku on yli 17000. Tästä määrästä noin 60 % 
asuu Hangon kaupungissa. Vaikkakin alueen väes
tön enemmistö on ruotsinkielistä, on 17-35 vuo 
tiaista miespuolisista asekuntoisista kansalaisist:i 
noin 60 % suomenkielisiä . 

Ulkomaankauppaa p:i.lvelevia satamia on Han
gossa ja Koverharissa. Hangon satama on Tammi
saaren lailla kärsinyt takamaan puutteesta. Pit
kien maayhteyksien vuoksi liikenne avovesikau
tena on vähäistä. Talvisatamana Hanko on kui
tenk..in huomion arvoinen. Vuonna 1961 myönsi 
valtioneuvosto Hangolle ympärivuotisen erikois
rahtitasoituksen, jolla osittain nostetaan avovesi
kautena liikennemäärää. Koverhar on teollisuus
satama, se palvelee yksinomaan rautatehdasta. 
Sataman tuonti käsittää pääasiassa rautamalmia ja 
k i venn äispolttoainetta. 

Alueen tärkeimmät liikenneväylät ovat kantatie 
numero 53 Hanko-Lohja ja rautatie Hanko
Karjaa, joilla on operatiivista merkitystä sisä
maasta rannikolle suuntautuvien huoltoyhteyksi
en runkona. Meriliikenne on alueen luonteen mu
kaisesti vilkasta, erityisesti meriväylät - Eng
lannin väylä ja Ajaxin väylä - sekä Hangon edit
se johtava rannikkoväylä ovat tärkeitä. Hankonie
mi muodostaa kaikenkaikkiaan verrattain suppe
an mutta vilkkaan Teollisuus-Suomen ala-alueen, 
joka sotilaalliselta kannalta katsoen näyttelee 
huomattavaa osaa maanpuolustuksen k okonais
kentässä. 

II Sotilasmaantieteelliset tekijät ja niiden 
merkitys hyökkääjälle 

Suomenlahti on H angon kohdalla noin 40 meri
peninkulmaa leveä. Keskisyvyys on 60 metriä. 
Rannikolla on uloimpien luotojen etupuolelle 
ulottuva ns mannerjalusta, jonka keskisyvyys on 
20 metriä ja leveys 3-4 meripeninkulmaa. Alueen 
edusta on avointa joskin melko karikkoista seutua. 
Miltei k aikki saaret ovat kallioluotoja. Merimaasto 
on edullista hyökkääjän toiminnalle. Maihinnousu
kelpoisia, yleensä kyllä suppeita rannikon kohtia 
on useita. 

Alueella on kaksi selvää ja syvää rannikolle 
johtavaa meriväylää, Hangon ja Koverharin si
sääntuloväylät. Niemimaan luoteis- ja itäpuolella 
on runsaasti suuria saaria ja kapeita salmia. Tulli
niemestä länteen ulottuu leveä karikkovyöhyke, 
joka ra joittaa liikkumista näillä seuduin. Suomen
lahden alueen mataluus aiheuttaa sen, että sukel
lusveneet eivät kykene k äyttämään täyttä nopeut
taan (alle 50 metrin vedessä alle 15 solmua). Man-

nerjalustan alueilla toimintamahdollisuudet ovat 
lähes olemattomat (alle 20 metrin vedessä n 1 sol
mu). Sukellusveneiden on toisaalta helppo piilou
tua lukuisiin m erenpohjan painantei siin, joita alu
eelta löytyy. 

Hankoniemi itsessään on laakeana helppokul
kuista hiekkakangasta. Estearvoa omaavia maas
tonkohtia on Lappohjan- Harparskogin seuduilla 
ja saaristossa. Hyökkääjän tärkeimmät tavoitteet 
ovat ilmeisesti niemimaan ulkopuolella, mutta kos
ka Hankoniemi muodostaa selvän maastollisen ko
konaisuuden, voi kyseeseen tulla myös alueen 
haltuunotto erillisenä kohteena. Merki,tseehän se 
selvää etua ajateltaessa merisotatoimia Suomen
lahdella, sillä niemimaa tarjoaa erittäin hyvän tu
keutumisalueen laivastoyksiköille. 

Pintasota-alusten tiedustelusyöksyt suuntautu
nevat luonnollisesti em pääväylien suuntiin. Ne 
pystytään havaitsemaan merivalvontaverkostolla. 
Torjunta saariston suojasta tapahtuvilla nopeitten 
yksiköitten syöksyillä ja tulella on sekä yllättävää 
että ilmeisen tuloksellista. Hyökkääjän suorittamat 
lykistösyöksyt tapahtuvat joko maih1nnousuun 
liittyen tai mahdollisesti jonkin rannikkolinnak
keen eliminoimiseksi yhdessä ilmavoimien kanssa. 
Suuret alusmuodostelmat joutuvat suorittamaan 
tulitoimintansa melko kaukaa ,karikkovyöhykkeen 
ulkopuolelta, jotta ne pystyisivät käyttämään 
aseitaan keskitetysti. Saaristoon tunkeutuessaan 
joutuvat alukset jonomuodostelmiin. Niiden teho
kas ohjailu on vaikeaa erityisesti silloin, kun hyök
kääjän aluskalusto on raskasta ja avomeriolosuh
teisiin suunniteltua. 

Hyökkääj ä pyrkinee miinoittamaan reittejä. 
joita se on havainnut puolustajan k äyttävän ja rai
vaamaan omaan operaatioonsa liittyen vain ne 
reitit, joita se itse tarvitsee. Koska miinalaivat on 
etupäässä suunniteltu avomerimiinoituksiin, ei 
niiden käy.tö alueen saaristossa tule kysymykseen. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että strategisten mii
noitusten lasku avomerelle on sensijaan hyvin 
luultavaa. Saaristoväylien miinoittaminen lento
koneiden avulla on myös täysin mahdollista. 

Tarkasteltavalle alueelle voi hyökkääjä kohdis
taa toimintansa ensisijaisesti meritse maihinnousu
sotatoimena, jota tuetaan pienehköin maahanlas
kuin. Operaatio voidaan suorittaa yllätyshyökkä
yksenä rajoitetuin voimin tai suurmaihinnousuna 
riippuen puolustajan valmiudesta. Sopivalla säällä 
voi hyökkääjä tulla suoraan Suomenlahden yli 
maihinnousuajoneuvoillaan, jos sillä on eteläran
nikiko käytettävissään. Muussa tapauksessa ja tuu-
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lisella säällä on mn-ajoneuvoihin siirtyminen suo
ritettava rannikon edustalla, mutta taktiikan mu
kaiseen mn-ryhmitykseen ei voida siirtymisurien 
ja mn-alueiden kapeuden takia joukkoja ryhmit
tää. 

Rantautumiseen soveltuvia rannikon osia on 
a1ueella runsaasti. Niiden yleispiirteenä on, että 
ne ovat hiekkaisia, hyvin loivasti laskevia, kova
pohjaisia rantoja. Tosin useilla näistä rannoista on 
pitkälti hyvin matalaa jopa kilometrin etäisyydel
le saakka ja paljon suuria kiviä, joita on pidettä
vä luonnollisina maihinnousuesteinä. Lähituli-tuk
seen tarkoitetut alukset eivät yleensä mahdu sa
malle alueelle maihinnousevien joukkojen kanssa. 
Vyöhykkeen "mataluus" aiheuttaa kuitenkin sen, 
että hyökkääjä pystyy tarvittaessa antamaan tuli
tukea vyöhykkeen ylitse. Pintaliitäjien ja kantosii
pialustenkin toiminta lienee lähinnä ohjaajien me
rimaastoon tottumattomuuden takia vaikeaa saa
ristovyöhykkeellä. 

Talviaikana huomattavana haittana jopa esteenä 
ovat voimakkaiden lounaistuulten Itämeren poh
joisosiin ja Suomenlahden suulle ajamat ahtojää
vyöhykkeet. Mikäli hyökkääjä pääsee jäitse ran
nikolle on jatkaminen luonnollisesti helppoa missä 
tahansa. 

Oleellisimpana vaikeutena maahantunkeutujalle 
lienee se, että sillä ei ole yleensä mahdollisuuksia 
harjoitella etukäteen maihinnousua tämänkaltai
sessa merimaastossa. Alue kokonaisuudessaan vai
kuttaa selvältä, mutta tosiasiassa maastolliset teki
jät rajoittavat ja ohjaavat hyökkääjän toimintaa. 

111 Tämän päivän ajatuksia 

Kuten edellä esitetystä suppeastakin aineistosta 
ilmenee, on Hankoniemen operatiivinen luonne 
selvästi merellinen. Alueen hallinta antaa mah
dollisuuden Suomenlahden meriliikenteen tehok
kaaseen valvontaan. Lisäksi Hankoniemi on teol
listuvana saamassa huomattavan kansantaloudel
lisen merkityksen. Mahdollinen syväväylän raken
taminen ja öljyn suurjalostamon perustaminen 
Tvärminnen alueelle tulee painottamaan alueen 
merkitystä jopa puolustusstrategiassamme. Jos 
hanke toteutuu, joudutaan Hankoniemen operatii
viset tekijät arvioimaan jälleen kerran uudelleen . 

Mikäli hyökkääjä kohdistaa operaationsa Han
koniemelle, tapahtuu toiminta ilmeisesti siten, että 
hyökkäys alkaa yht'aikaa verrattain laajalla alu
eella ja tärkeimpiin kohteisiin suunnataan erikois
joukkoja. Operaation päämääränä lienee nopea 
sillanpään muodostaminen hyökkäyksen jatkoa 

varten sekä riittävän suuren sataman valtaaminen 
jälkikuljetuksia silmälläpitäen. 

Nykyisten tietojen mukan voidaan laskea, että 
Hankoniemen alueelle lienee mahdollista suorittaa 
ensimmäisessä portaassa samanaikaisesti noin pri
kaatin maihinnousua. Hangossa ja Lappohjassa 
löytynee silloin edullisia maihinnousukohtia pa
taljoonan suuruisille osastoille. Hyökkäykseen 
liittyvät maahanlaskut suoritetaan kenties komp
panian voimin tärkeimpiin liikennekapeikkoihin 
ja verrattain syvällekin. 

Erikoiskalustolla varustettuna hyökkääjä saa
nee muutamassa tunnissa maihin noin divisioonan 
taisteluosat. Yhtymä kokonaisuudessaan voi olla 
maissa noin kahden vuorokauden kuluessa . Kaikki 
tämä edellyttää tietenkin alusta alkaen rannikko
linnakkeiden lamauttamista ja lopuksi puolustuk
sen perusteellista lyömistä. 

Tehokkaimpana puolustusideana nähdään nyt 
voimakkaaseen rannikkotykistöön nojautuva tor
juntavalmius syvällä alueella. Hyökkääjän toi
mintavapaus rajoitetaan minimiin pitämällä hal
lussa tärkeimmät kohteet. Mahdollisuutta edessä 
olevan merialueen valvontaan ei tulisi menettää 
missään taistelun vaiheessa. Tulen ja liikkeen eli 
rannikkotykistön ja laivaston yhteistyöllä on sit
ten pyrittävä nopeisiin ja rajoitettuihin osarat
kaisuihin. Näin on luotavissa edellytykset hyök
kääjän lyömiseksi koko alueella. 

Tällaisen taisteluajatuksen toteuttaminen vaatii 
rannikkotykistöltä jo rauhanaikana jatkuvaa ja 
herpaantumatonta valmiutta - sekä rakentamista. 

Sattumia 

Upseerikerholla on illanistujaiset, esikunnan päi
vystävänä upseerina on sotilasmestari Huugo Pu
tus. 

Komentaja, everstiluutnantti Aaltonen poikkeaa 
esikuntaan asialle, menee päivystävän upseerin 
huoneeseen, missä Putus nukkui vuoteessa täydes
sä päivystysasussa. Putus raottaa silmiään kun evl 
Aaltonen tokaisee: "No, Putusko se on päivystäjä
nä", Putus yrittää ylös, mutta kun se tuntuu vai
kealta, napsauttaa vuoteella asennon, käsi päähi
neessä ja vastaa: "Herra Everstiluutnantti, miehän 
se oon olevinnain". 

ES 
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Hangon Rannikkopatteriston komentajat 

Evl Mauno Loikkanen 
25.11. 1953- 15.7. 1958 

,. 

Evl Aake Merilä 
15.7. 1958- 22 .2 . 1961 

Evl Paavo Heikkilä 
22 .2 . 1961-30.11. 1963 

-.-..c-----

Evl Aarre Kurki 
30.11. 1963-12.8. 1966 

Evl Esko Havo 
13 .8. 1966-6.6. 1968 

Evl Aarni Kajaani 
6.6. 1968-21.8. 1970 

Evl Pentti Sllvast 
21.8. 1970-



HanRPston historiikkia 

Suomenlahden länsiosassa sijaitsee Hankoniemi, 
joka jalkaterän tavoin tunkeutuu pitkälle ulkome
relle. Niemen eteläisin kärki sijaitsee 59° 48' 30" 
pohjoista leveysastetta ja on samalla Suomen man
tereen eteläisin piste. 

Hangon kaupunki sijaitsee niemen eteläkärjessä, 
joka satamineen on ollut ikivanha kauppapaikka 
meriteitse tapahtuneessa kaupankäynnissä. Kau
pungin perustamisasiakirja annettiin autonomian 
aikana v 1878. 

Hankoniemi on kautta aikojen omannut maan
tieteellisen sijainsa vuoksi paitsi kaupallisen, myös 
huomattavan sotilaallisen merkityksen. Vainoval
keat, meritaistelut sekä 1700-luvulta lähtien ran
nikkolinnakkeet ovat kuuluneet tämän kauppasa
taman, myöhemmin merikaupungin kuvaan. Tä
nään Hanko on huomattava satamakaupunki. 

Suuren Pohjan sodan aikana vv 1788-90 raken
nettiin Hangon edustalle neljälle saarelle linnoi
tukset, joita usein kutsutaan yhteisellä nimellä 
päälinnoituksen mukaan Gustafsvärniksi. Linnoi
tusten tehtävänä oli turvata Ruotsi-Suomen laivas
ton liikuntavapaus Hankoniemeä kiertävällä sisä
väylällä. Suomen sodan alkupäivinä maaliskuussa 
v 1808 se kuitenkin antautui venäläisille. 

Venäjän-Turkin sodan aikana v 1854 muodostui
vat Suomen rannikot jälleen sotanäyttämöksi. Täl
löin saapui Itämerelle englantilais-ranskalainen 
laivasto-osasto, jonka toiminnat kuitenkin rajoit
tuivat lähinnä vain tykistötaisteluihin rannikko
linnakkeiden kanssa. Hyökkääjän ilmeisenä tarkoi
tuksena lienee ollut päästä taistelukosketukseen 
Venäjän laivaston kanssa. 

Toukokuun 22. päivänä v 1854 kolmekymmentä
kaksi englantilaisen laivasto-osaston alusta tulitti 
tykistöllään Hangon ränsistyneessä tilassa olevaa 
linnoitusta. Kerrotaan, että puolustajalla oli käy
tettävissään noin 1200 miestä ja vain kolme sel
laista tykkiä, joilla oli tehoa. Aikansa linnoituksia 
tulitettuaan laivasto-osasto poistui. Saman vuoden 
elokuussa venäläiset vapaaehtoisesti tyhjensivät 
Hangon linnoitukset ja tuhosivat niiden puolustus
laitteet. Näitä linnoituksia ei ole sittemmin kun
nostettu myöhemminkään, vaan ne ovat edelleen
kin raunioina muistuttamassa merenkulkijoita en
tisistä ajoista. 

Luutnantti V K A Lange 

1900-luvulla alettiin Venäjällä kiinnittää suurta 
huomiota pääkaupungin Pietarin turvaamiseen 
Suomenlahdelta päin tapahtuvia merellisiä hyök
käyksiä vastaan. Pitkällisen suunnittelutyön jäl
keen aloitettiin 7. 1. 1913 "Pietari Suuren merilin
noituksen" rakennustyöt. Sen alkuperäisenä tar
koituksena oli linnoittaa kaikki huomattavimmat 
saaret ja rannikonkohdat Porkkala-Tallinna-linjan 
itäpuolella, mutta linnoitustyöt laajenivat pian kä 
sittämään miltei koko Pohjois-Itämeren alueen. 

Tämän linnoitustyön tuloksena muodostuivat 
myös nykyiset Hangon Rannikkopatteriston lin
nakkeet, Jussarössä, H ästö-Busössä, Russarössä, 
Hangossa ja örössä, joista viimemainittu kuului 
patteristoon 31. 12. 1968 saakka. Nykyisin örö on 
Turun Rannikkotykistörykmentin hallinnassa. 

Vapaussodan aikana kävi Hankoniemen sotilaal
linen merkitys jälleen ilmeiseksi, sillä kreivi von 
der Goltzin johtaman Itämerendivisioonan pääjouk-

. , 
Järeä putki evakuointialuksen kannella. Vahva jää 
mahdollisti muun raskaan materiaalin jääkuljetuk

set. SA-kuva 
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ko nousi maihin Hangossa. Saksalaiset tekivät Ve
näjän laivaston kanssa 5. 4. Hangossa sopimuksen, 
joka koski linnakkeiåen puolueettomana pysymistä 
ja niiden jättämistä vahingoittumattomina Suomen 
viranomaisille. Tämä ilmeisesti johti siihen, että 
Hangon alueen linna,kkeet saatiin miltei vahingoit
tumattomina haltuun. Perusteellinen hävitystyö 
sitävastoin kohtasi muita rannikkomme linnakkei
ta. 

Vapaussodan jälkeisten olojen vakiinnuttua mää
rättiin sotaväen päällikön päiväkäskyllä N :o 45/ 8.6. 
1921 perustettavaksi Hangon alueelle Turun Erilli
nen Patteristo päivämäärällä 1. 8. 1921. Viimemai
nittua päivämäärää pitää nykyinen Hangon Ran
nikkopa tteristo perustamispäi vänään. 

Turun Erillisen Patteriston vanhempina olivat 
RT l :n V Patteriston nimeä kantaneet Hangon ja 
Turun saariston linnakkeet, sekä lukuisten eri 
joukko-osastojen luovuttama henkilöstö. Perustet
tuun patteristoon kuului aluksi Russarön, örön ja 
Lypertön patterit. Kaikkien pattereiden miehistöt 
oli majoitettu öröön, jossa toimi myös patteriston 
esikunta. 

Ensimmäisenä miehitettiin Hangon edustalla si
jaitseva Russarön patteri, jonne henkilöstö siirtyi 
öröstä hiihtäen jäätä myöten tuon 40 km:n taipa
leen. Vuoden 1922 kesäkuuhun mennessä olivat 
kaikki Hangon alueen patterit miehitetyt. Pitkälli
sen harkinnan myötä siirtyi esikunta vuonna 1926 
Hankoon, josta tuli sittemmin pysyvä sijoituspaik
ka. 

Patteriston ensimma1senä komentajana toimi 
kapteeni Otto Ny 1 u n d, joka kuitenkin vuoden 
1923 lokakuussa luovutti tehtävänsä silloiselle kap
teeni J Chr O 1 i n 'ille. 17 vuotta kestäneen ko
mentajakautensa aikana everstiluutnantti Olin joh
ti patteriston koulutusta ja kehitti taisteluvalmiut
ta, niin että syksyllä 1939 patterista iskukykyisenä 
ja valmiina saattoi vastata valtakunnan rajan kos
kemattomuudesta. 

Linnakesaarilla asuvien viihtyisyydestäkin py
rittiin pitämään huolta, ja niinpä esimerkiksi Rus
sarössä on toiminut elokuvateatteri jo vuodesta 
1929. Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistyksen, nykyi
sin Rannikkosotilaskotiyhdistyksen panosfa viih
tyisyyden luomisessa ei sovi unohtaa, sillä ensim
mäiset ns lukutuvat avattiin örössä ja Russarössä 
V 1923 . 

Hankonimen edustalla sijaitseva Russarön järeä 
patteri sai tulikasteensa talvisodan toisena päivänä 
1. 12. 1939. Tällöin höyrysi Neuvostoliiton Itämeren
laivaston uusin tulokas, risteilijä Kirov kahden hä-

vittäjän saattamana linnaketta kohti. Taisteluval
mis linnake avasi tykistötulen sitä kohti verrattain 
kaukaa. Risteilijä vastasi tuleen omalla tykistöllään 
miltei heti. Linnakkeen tarkan tulituksen vuoksi 
alusmuodostelman oli irtauduttava taistelusta su
muttaen ja savuttaen. Vihollisen erittäin tarkasta 
tulesta huolimatta linnake ei kärsinyt taistelussa 
vaurioita. Näin linnake oli saavuttanut ensimmäi-

Talvisodan päätyttyä evakuoitiin myös Russarön 
linnake. Kuvassa etualalla tyhjennetty järeän tykin 
asema. Taustalla naamiomaalattu kasarmi. SA-kuva 

sen huomattavan torjuntavoiton rannikolla. Länti
sen Suomenlahden linnakkeet saivatkin sitten olla 
miltei rauhassa koko talvisodan ajan. 

Talvisodan päätyttyä 13. 3. 1940 sovittiin rauhan
ehdoissa Hankoniemen ja sen ympäristösaarien 
vuok raamisesta Neuvostoliitolle 30 vuodeksi lai
vasto- ja lentotukikohdaksi. Evakuointiaikaa an
nettiin 10 vuorokautta. Ankara talvi oli kuitenkin 
liittolaisemme, sillä vahva jää kesti raskaimman
kin liikenteen, ja näin saatiin Russarön järeä tyk
kikalusto osin jää- ja merikuljetuksin evakuoitua 

Yli 30 tonnia painava järeä putki siirtymässä mies
voimalla kohti laituria. SA-kuva 
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luovutettavalta alueelta. Tästä huomattavasta työ
suorituksesta on mm. muistona Strömberg'in te
lakkahenkilöstön lahjoittama huutotorvi kasarmin 
käytävällä. 

Jatkosodan alkaessa 25. 6. 1941 oli Hangon 
vuokra-alue muodostunut vahvaksi laivasto- ja 
lentotukikohdaksi, joka oli huomattava sivustauh
ka maatamme vastaan. 

Sotatoimet Hankoniemellä alkoivat Hangon Tul
liniemessä olevan patterin yhteislaukauksella 
aamulla 25. 6. suomalaisten hallussa olevaan Mor
gonlandetin saaritukikohtaan. Kuukautta myöhem-• 
min 26. 7. hyökkäsi vihollisen erikoisosasto sumun 
turvin Bengtskärin majakkaa puolustavia 29 suo
malaista vastaan. Ylivoimaisen vihollisen hyök
käys torjuttiin lopullisesti örön patterin tulella ja 
apujoukkojen avulla. 

Sotatoimien alkamisesta lähtien tarvittiin kuiten
kin lähes puolen vuoden "kypsytys" ennenkuin vi
hollinen meille miltei salassa irtaantui "Hangon 
motista" joulukuun alkupäivinä -41. Motti o1i 
lauennut ja motin vartijat saattoivat viettää vuo
den 1941 itsenäisyyspäivää vapautetussa Hangossa. 

Sodan päättymiseen 4. 9. 1944 asti Hangon alueen 
linnakkeet saivatkin olla melko rauhassa lukuun
ottamatta ilmahyökkäyksiä ja merimiinoituksien 
suojaamistehtäviä. Linnakkeiden miehistöistä siir
rettiin mm huomattavia osia itärajan maarintam::i
taisteluihin. 

Ennen rauhanomaisiin oloihin palaamista joutui 
rannikkotykistö vielä vv 1945-47 Merivoimien 
ohella suorittamaan laajamittaisia miinanraivaus-

töitä Suomenlahdella. Rannikkotykistön osuus täs
sä työssä käsitti 3400 mpk' merialuetta ja noin 
8500 miinaa ja raivausestettä. Hangon alueen ran
nikkotykistöjoukot olivat omalla panoksellaan mu
kana tässä vaativassa ja epäkiitollisessa työssä. 

Hangon Rannikkopatteristo tänään on uudistuva 
joukko-osasto. Ase- ja linnoitusteknillinen kehitys 
on ollut huomattavaa, ja niinpä koulutustavoitteet 
on voitu pitää korkealla. 

Korkeatasoisten ja tehokkaiden tykistöammunto
jen lisäksi on HanRPston joukkoja voitu kouluttaa 
vaativissa saaristosissiharjoituksissa mitä moninai
simpiin tehtäviin. Tuhannet reserviläiset ovat vuo
sien varrella verestäneet tietojaan ja taitojaan pat
teriston kertausharjoituksissa. 

Myönteisestä varustelukehityksestä huolimatta 
on joukko-osastolla kuitenkin ratkaistavana vaikei
ta pulmakysymyksiä. Sosiaalisten parannusten koh
dalla on tapahtunut selvää jälkeenjäämistä. Ero 
puolustuslaitoksen uusimpien varuskuntien tarjoa
miin mahdollisuuksiin on suuri. Puolustusvoimain 
komentaja puuttui asiaan viime vuoden alussa. Pa
rannuksia on luvassa, mutta niiden tarkka aika
taulu on vielä avoin. 

Uudenmaan Lääninhallituksen rakennus, jossa HanRPston esi- Esikuntapatterin kasarmirakennus Korkea-kunta on toiminut rauhan vuosina vuodesta 1926. vuorenkatu 13:ssa. 
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Hangon kaupungin 
tervehdys 

Hangon Rannikkotykistöpatteristo on, joskin 
osaksi eri nimisenä, toiminut Hangossa ja kaupun
kia ympäröivässä saaristossa 50 vuotta. Perusta
minen tapahtui pian vapaussotamme jälkeen, Itä
mereen ulottuvan Hankoniemen puolustamista 
varten. Ammoisilta ajoiltahan kulkuväylät idän ja 
lännen välillä ovat kiertäneet tämän ulokkeen ja 
antaneet sille sen strategisen ja historiallisen mer
kityksensä. Patteristo sai tehtäväkseen myös muis
tojen vaalimisen, kuten Nils Ehrenskiölctin urhool
linen taistelu Hankoniemen pohjoispuolella ison 
vihan aikana. 

Talvisodan puhjettua Russarön ja örön linnak
keet suorittivat menestykselliset torjuntataistelun
sa. Jatkosodan aikana Bengtskärin majakan puo
lustus on samoin parhaimpien sotamuistojemme ta
soa. - Siten on Patteristo osoittanut kykynsä toi
mia Hangon kaupungin ja sen asukkaiden turvana 
ja tulevaisuuden luojana. 

Hangö stads hälsning 

Dä kustartillerisektionen i Hangö bildades år 
1921 föreföll det helt naturligt att de värnpliktiga 
skulle rekryteras från de närliggande skärgårds
socknarna, vars unga söner hade sjövana och kän
de skärgården bäst. Sektionen blev svenskspråkig. 
Men efter krigen drogs alla svenska beväringar 
samman i garnisonen i Dragsvik och kustartilleri
sektionen i Hangö bytte språk. - Detta ändrade 
dock på intet sätt det goda förhållande som rått 
mellan garnisonens befäl och manskap på den ena 
sidan och stadens befolkning på den andra. Sär
skilt under krigstiden och efterkrigstidens svåra 
återuppbyggnadsskeden gav den egna garnisonen 
trygghet och hjälp i arbetet. Alltjämt uppfattas 
det egna truppförbandet som ett värdefullt inslag 
i stadens liv och omfattas av stadens befolkning 
med varm uppskattning. 

KARL J. LUNDMARK 
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Hanko teollisuus- ja 
satamakaupunkina 

Hankoniemi sijaitsee kuten tunnettua Manner
Suomen lounaiskulmassa ja työntäytyy pitkälle 
Itämereen. Sijainti niemen kärjessä, meren äärellä, 
antaa Hangolle oman erikoisleimansa. H angolla ei 
ole varsinaista takamaata, vaan lähimmät suuret 
maalaistalot ja -kylät löytyvät vasta noin 20 km:n 
päästä ja kuuluvat tällöin jo Tammisaaren vaiku
tusalueeseen. Hanko on tässä mielessä yksinäinen 
kaupunki toimien vain kaupunkiyhdyskuntana. 
Kaupunkissa onkin tästä syystä suhteellisen pal
jon teollisuutta ja teollisuuteen liittyviä palvelu
elinkeinoja. Sen sijaan maalaiselinkeinot ovat hy
vin vähillään. Merenläheinen sijainti on johtanut 
luonnolliseen sataman kasvuun Hankoniemellä. 
Tarkastelen tässä ensin teollisuutta, joka on hakeu
tunut Hankoon tai sen lähiympäristöön, jonka jäl
keeen tarkastelen sataman toimintaa. 

TEOLLISUUS 

Voidaan yleensä kysyä miksi teollisuus on ha
keutunut tällaiseen maankolkkaan, missä ei varsi
naista takamaata ole. Luonnolliselta tuntuisi hakea 
syytä kahdesta eri seikasta. Ensiksi rakennusmaa
perä on Hankoniemellä kokonaisuudessaan hyvä. 
Niemi on osa jääkauden muodostamia harjua . So
rapohja luo lujan rakennusperustan samalla kun 
se sisältää suhteellisen suuret pohjavesivarat. Toi
seksi sijainti meren äärellä lähellä satamaa, jota 
jäät eivät yleensä pääse tukkimaan, on edullinen. 
Maaperä vaikuttaa otollisesti kaikkiin rakennus
kohteisiin, kun taas sijainti vaikuttaa vain osaan. 
Jos tarkastelemme ensiksi sitä teollisuutta, joka 
Hangon sijainnin puolesta on hakeutunut Hanko
niemelle, löydämme seuraavat teollisuuslaitokset: 
Kone Oy:n nosturitehdas, joka on riippuvainen hy
västä satamasta, on 60-luvun loppupuolella raken
nettu Hankoniemen pohjoispuolelle. Tehtaalta on 
mahdollisuus kuljettaa valmiita nostureita proo
muilla måäräsatamiin. Toinen teollisuuslaitos, jo
ka kuljetuksista johtuen on hakeutumassa Han
koon, on Oy Laivarakenne Ab, joka tulee sijoittu
maan Kuningattarenvuoren alueelle Hankoon. Teh-

Lars Christer ]ohans 

taalla on tarkoitus valmistaa laivan osarak enteita, 
joita voidaan promuilla kuljettaa koottavaksi muu
alle. Koverharin rauta- ja terästehdas Lappohjan 
alueella käyttää raaka-ainekuljetuksissaan hyväk
seen erityisen syvää j a hyvää satamaa· Lappohjan 
Storfjärden'in äärellä. Kuluneen kevään kuluessa 
on myöskin keskusteltu Neste Oy:n kolmannen ja
lostamon sijoittamisesta tälle alueelle, koska tällä 
on luonnolliset hyvät satamamahdollisuudet. 

Muu teollisuus, joka tänne on hakeutunut, ei 
varsinaisesti samalla tavalla kuin edellä mainitut 
voi käyttää hyväkseen Hangon sijaintia, vaan ovat 
joutuneet Hankoon enemmän tai vähemmän histo
riallisista syistä. Näitä syitä ovat olleet pääasiassa 
edellä mainitsemani hyvä ja halpa rakennusmaa 
sekä mahdollisuudet veden ja työvoiman saantiin. 
Voimme tässä yhteydessä mainita sellaisen suur
teollisuuden kuin HYVON-Kudeneule Oy:n trikoo
tehtaan. Metalliteollisuutta edustavat Hangossa, 
Helkama Oy:n polkupyörätehdas ja kaapelitehdas, 
Oy Helo-Tehtaat, joka valmistaa mm. saunankiu
kaita, Mannerin Konepaja - Manner-kuljetuspyö
rien valmistaja, Kekkonen Oy, joka on erikoistu
nut kuljettimien valmistukseen, sekä Kymin Me
talli ja Suomenlahden Kone. Muut ovatkin jo sit
ten pienempää teollisuutta, mutta esim. väriteolli. 
suutta Hangossa on k olme laitosta, Suomen Väri
teollisuus Oy, Hangon Väri Oy sekä Ha-Te-Ke Ab. 
Välittömästi kaupunginrajan ulkopuolella sijaitsee 
kaksi suurta teollisuuslaitosta, Suomen Forsiitti
Dynamiitti Oy:n räjähdysainetehdas, joka jo tuo
tannon luonteen vuoksi on ollut pakko sijoittaa 
asumattomalle alueelle, jotta tehdaslaitoksen ym-
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pärille saataisiin riittävä suojavyöhyke. Vähän 
kauempana sijaitsee Viskon keinosuolitehdas, joka 
on alansa johtavimpia laitoksia maailmassa. 

Hyvän kuvan teollisuuden merkityksestä saa jos 
ottaa huomioon, että Hangossa asuu n . 10 000 ih
mistä ja näistä yli 5 000 saa joko välillisesti tai vä
littömästi elatuksensa teollisuudesta. Teollisuuden 
kehitys Hangossa näyttää myönteiseltä, kuitenkin 
tällä hetkellä asuntotilanne on vaikeuttamassa 
teollisuuden luonnollista kasvua. Jos asuntotilanne 
voidaan saattaa tyydyttävään ratkaisuun, en käy
nöllisesti katsoen näe ylärajoja Hangon teolliselle 
kasvulle. 

SATAMA 

Hangon satama on noin 100 vuotta vanha. Alku
jaan se rakennettiin yksityisten liikemiesten toi
mesta. Hankkeeseen liittyi myöskin rautatien ra
kentaminen Hangosta Hyvinkäälle, jolloin satama 
voitiin yhdistää suoraan Venäjälle johtavaan rau
tatieverkkoon. Tällöin pääsi myöskin alkuun en
simmäinen Suomen ja muun maailman välinen 
säännöllinen talvimeriliikenne, koska Hangon sa
tamaa ei häiritse vaikeatkaan jäätalvet. Hanko on
kin vanhastaan toiminut Suomen varaventtiilinä 
vientiliikenteen hoidossa talvisin. Vielä tänäpäivä
nä voidaan havaita talviliikenteen merkitys sata
massa, jolloin talven huippukuukauden liikenne 
voi olla kymmenkertainen verrattuna kesän hei
koimpaan kuukauteen. 

Sataman kautta on vuosittain kuljetettu n. 300 000 
tonnia tavaraa. Näistä vähän yli 200 000 tonnia on 
ollut vientiä, pääasiassa paperia ja kappaletavaraa. 
Tuonti on ollut n . 80 000 tonnia vuodessa. Tästä 
määrästä muodostaa erikoisen ryhmän autojen 
tuonti, joka on monen vuoden ajan käsittänyt n. 
kolmanneksen koko Suomen autojen tuonnista. 
Autojen tuonnin suuntautuminen Hangon sataman 
kautta on pääasiassa riippunut Suomen Vapaasa
tamasta, joka toimii Hankoniemen kärjessä. Va-

Vastauksia 

Ya Henrik Boijen konemestari sotmest Kokko 
vuoleskeli ajon aikana eri mallisia puutikkuja. 

Epäilevä matkustaja kysyi mihin niitä tikkuja 
käytetään. 

Kokko: minä käytän niitä vuotojen tukkeamiseen, 
työ on tarkkaa ja on lyötävä hyvin varovaisesti. 

ES 

paasatama on yleensäkin vaikuttanut vahvasti 
tuonnin hakeutumiseen Hankoon. 

Vapaasataman merkitystä tarkasteltaessa on to
dettu, että ·yleensä hinnaltaan kallis tuonti suun
nataan vapaasataman kautta. Vapaasatamahan toi
mii periaatteella, että tavara voidaan tuonnin yh
teydessä tallettaa sinne liikevaihtoverotta ja tul
litta. Nämä maksut kannetaan vasta siinä vaihees
sa jolloin tavara otetaan vapaavarastosta lasketta
vaksi vapaaseen liikkeeseen Suomessa. Tämä mer
kitsee huomattavaa varastointikustannusten alene
mista. 

Vapaasatama on myöskin tuonut mukanaan toi
mintaa, joka voidaan lukea eräänlaiseksi teollisuu
deksi. Sataman alueella sijaitsee sekä Korpivaaran 
että Vehon autojen kunnostuslaitokset, joissa 
tuontiautoja kunnostetaan. Niin ikään satamassa 
sijaitsee Oy Koneiston suuri varasto- ja kokoonpa
nohalli, joka on neuvostoliittolaisen koneviennin 
suurin länsimainen tukikohta. Tämän lisäksi alueel
la on joukko sataman normaaliin toimintaan liit
tyvää varastointia. 

Eräänä vaikeutena sataman toiminnassa on lii
kenteen epäsäännöllisyys. Hyvä työllisyystilanne 
talvella ja heikko työllisyys kesällä vaikeuttaa 
ammattitaitoisen ahtaajakunnan sekä teknisesti 
korkeatasoisen ahtauskaluston ylläpitämistä sata
massa. Koska kuitenkin lähes 500 hankolaista per
hettä saa elatuksensa satamasta liittyvästä toimin
nasta, on Hangon kaupunki katsonut tärkeäksi ta
soittaa liikennettä ympäri vuoden. Viime vuosina 
tapahtunut tonniston tekninen kehitys suo myös
kin tähän paremmat mahdollisuudet kuin aikai
semmin. Satamaan on pyrittävä hankkimaan mah
dollisimman monta säännöllistä linjayhteyttä. Tä
mä työ vaatiikin, että satama uudistetaan suurilta 
osin. 

Uudistussuunnitelmat tähtäävätkin nykyisin 
Nuottasaarenlahden täyttämiseen sekä siihen liit
tyen uuden vientivaraston rakentamiseen. Tällöin 
saadaan satamassa aikaan uusimman kuljetustek
niikan vaatimat kenttä- ja varastotilat. 

Vastauksia 

Evl Aaltonen tiedusteli ya Henrik Boijen päälli
költä, vääp Puustellilta. mitä korjauksia tulisi aluk
seen tehdä. 

Puustelli: uusi laiva, vanhat reelingit kelpaa. 

ES 
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Jos löydätte 
paremmannäköisen 
auton kuin 
Toyota Corolla, 
ostakaa se. 
M~ maksatte silti varmasti enemmän kuin 11.890.• 

Corollan v~llavan .menestyksen ta~ana on kyllä paljon muutakin kuin kauneusarvoja. Esimerkiksi tunnetusti hyvä maine. 
kestävyys Ja suorituskyky: 73 hv Ja 145-150 km/t huippunopeus. KORPIVAARA JA TOYOTA-KAUPPIAAT 

HANGÖ SPARBANK 

90 0 ar 

hangöbornas bank 

Hangö Sparbank är den äldsta penninginrättningen i Hangö. Den grundades redan 

år 1881 och kan således i år fira sitt 90-årsjubileum. När sparbanken grundades var 

Hangö en ung stad, faktiskt bara 7 år gammal. Sparbanken och staden har således 

vuxit upp jämsides. Stadens förkovran har också hela tiden varit en ledande princip 

för sparbanken. Den principen har banken gjort verklighet av genom att så mång

sidigt som möjligt stå hangöborna till tjänst i olika ekonomiska sammanhang. Tack 

vare sparbankens insatser har hundratals bostäder kunnat byggas i Hangö. Och 

hundratals hangöungdomar har med hjälp av studielån i sparbanken lagt grunden 

till en tryggare framtid. Allt det har i sin tur blivit möjligt genom att sparbanken 

anlitas också för besparingar av olik a slag. Att låta t.ex. lönen gå via sparbanken 

betyder ökad personlig trygghet och större möjligheter att vid behov få ett lån. 

HANGON SÄÄSTÖP ANl(l(I 

90 vuotta 

- hankolaisten pankkina -

Hangon Säästöpankki on vanhin rahalaitos Hangossa. Se perustettiin jo vuonna 

1881 ja viettää siis tänä vuonna 90-vuotisjuhlaansa. Säästöpankkia perustettaessa 

Hanko oli nuori kaupunki, itse asiassa vain 7 vuotta vanha. Säästöpankki ja kau

punki ovat siten kasvaneet rinnatusten. Säästöpankin johtavana periaatteena onkin 

koko ajan ollut kaupungin vaurastuminen. Tätä periaatetta pankki on toteuttanut 

palvelemalla hankolaisia mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa taloudellisissa 

yhteyksissä. Säästöpankin panosten ansiosta on voitu rakentaa satoja asuntoja Han

koon. Ja sadat hankolaisnuoret ovat säästöpankin opintolainojen avulla saaneet 

perustan turvallisempaa tulevaisuutta varten. Säästöpankin käyttäminen myös eri

laisia säästöjä varten on vuorostaan tehnyt tämän kaiken mahdolliseksi. P alkan 

maksattaminen säästöpankin kautta merkitsee lisääntynyttä henkilökohtaista tur

vallisuutta ja tarvittaessa suurempia mahdollisuuksia lainansaantiin. 
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URAFFÄR 
HANGÖ SEGELFÖRENINGS 

KLUBBRESTAURANG S. PAAVOLA 
KELLOLIIKE 

OSTRA HAMN EN Bangatan 7 Ratakatu 

Forum 
Tel. 7664 Puh . tel. 81 220 

TUOT TAI VIET 

~ 
OY HUOLINTAKESKUS AB 

\QL>" 
TUNTEE TIET 

Suomen Forsiitti - Dynamiitti Oy 
Finska Forcit- Dynamit Ab 
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HYVOil- Kudeneule Oy 

Hangon tehdas 1955 

Yhtiön perusti vuonna 1951 vuo
rineuvos Aarne Karjalainen. 
Ensimmäinen lasku kirjoitettiin 
3. 3. 1951, jolloin katsotaan var
sinaisen toiminnan alkaneen. 
Helsingissä Lemuntiellä käyn
nistyi kaksi interlock-konetta. 
Niin alkoi napiton alusasukausi 
tämän maan miesten keskuudes
sa. Puuvillaneuletta kehiteltiin 
ja paranneltiin. Sitten tulivat 
napittomat uniasut. Tuotanto 
kasvoi jatkuvasti. Tuotantotilat 
kävivät ahtaiksi, vaikka toimit
tiinkin jo viidessä kerroksessa 
Lemuntie 7:ssä ja 9:ssä. 
Vuonna 1954 HYVON-Kudeneu
le Oy osti Hangon kaupungilta 
40 hehtaarin suuruisen Hopea
ranta-nimisen teollisuusalueen. 
Vuonna 1955 valmistui arkkiteh
ti Viljo Revellin suunnittelema 
elementtirakenteinen pilariton 
tehdasrakennus, joka vieläkin 
kuulu alansa moderneimpiin 
teollisuuslaitoksiin maailmassa. 
Tuotanto laajeni ja tuotevali
koima monipuolistui. Alus- ja 
uniasujen rinnalle ensimma1-
seksi uudeksi tuoteryhmäksi tu
livat miesten sukat. Vuonna 1958 
perustettiin erillistuotanto-osas
to, joka ryhtyi valmistamaan 
uimahousuja, uimapukuja; pu
seroita, vapaa-ajan paitoja, ran
ta-asuja, sukkahousuja ja muita 
asusteita. 
Vuonna 1959 tuli alusasuihin 
TEXYLON - KULUMATON. 

Uusi kemiallinen mene~elmä 
mahdollisti käytännöllisesti kat
soen kulumattomien alusasujen 
valmistuksen. Tuotteelle myön
nettiin 2 vuoden kuluttajatakuu. 
Myöhemmin Texyloniin liitet
tiin hajua ehkäisevä Antibakt
käsittely. Texylonin ansiosta 
yhtiön liikevaihto kasvoi tuntu
vasti - kahdessa vuodessa 10 
miljoonasta 15 miljoonaan mark
kaan. 
Laajenevat markkinat, menekki 
ja tuotannon kasvu vaativat li-

Salon tehdas 1962. 

sää tuotantotiloja. Hankoon on 
valmistunut kaksi laajennusta 
päätehtaan yhteyteen. Täällä 
kuitenkin työvoimapula aiheutti 
vaikeuksia. Niin päätettiin laa
jentaa teollisuutta Saloon, jon
ne valmistui uusi tehdashalli 
keväällä 1963. Sitä vuorostaan 
laajennettiin vuonna 1969. 
Muotiherkkiin asusteihin on 
HYVON aina suhtautunut ter
veen pidättyvästi. Niihin ei mas
satuotanto sataprosenttisesti so
vellu. Ban-Lon-tuotanto alkoi 
ja yllätti. Ban-Lon-paidat ja 
-puserot voittivat kuluttajat 

- 24-

puolelleen. Vuonna 1964 olikin 
asustetuotannon osuus koko
naismyynnistä 40 %, ja 60-luvul
la HYVON-Kudeneuleesta tuli 
Euroopan suurin Ban-Lon-tuot
teiden valmistaja. HYVON-CO
LORI-sarja oli suomalaisen mie
hen mieleen. Näissä alusasuissa 
on väriä ja ryhtiä. Ja jälleen tu
li tehdaslaajennuksen vuoro. 
Nyt lähdettiin pitkälle pohjoi
seen. Uusin HYVON-tehdas val
mistui H aukiputaalle, 20 km 
Oulusta pohjoiseen, lokakuussa 
1970. Tällä hetkellä se työllistää 
noin 300 henkeä. Päivätuotanto 
on noin 16.000 miesten ja poi
kien alusasuyksikköä. Mutta 
tehtaan vihkiäisissä totesi vuo
rineuvos Karjalainen tehtaan 
osoittautuneen jo nyt liian pie
neksi. Laajentaminen on edes-

Haukiputaan tehdas 1970. 
sä Haukiputaallakin jo vuoden 
1971 aikana. 
Tuotanto näiden kolmen HY
VON-tehtaan kesken on jaettu 
pääasiassa seuraavasti: Hanko 
tuottaa neulokset ja valmistaa 
sukat, Salossa ommellaan asus
telinja ja Haukiputaalla alus
asut. Vuoden 1971 suunnitelmiin 
kuuluu käynnistää uuden tuote
linjan valmistus: Full Fashion. 
Nämä tuotteet tullaan valmista
maan Hangossa. 
Vuonna 1969 oli yhtiön liike
vaihto noin 28 miljoonaa mark
kaa ja viimeksi kuluneena tili
vuonna se nousi 42 miljoonaan 
markkaan. Vuonna 1971 liike
vaihto ylittää 50 miljoonan. Tuo
tannosta viedään ulkomaille 
noin 40 %. Ruotsissa on yhtiöllä 
oma myyntiorganisaatio myyn
tikonttoreineen ja varastoineen. 
Keväällä 1970 perustettiin Lon
tooseen myyntikonttori - Hy
von Sales Ltd., josta käsin hoi
detaan myös Keski-Euroopan 
asiakassuhteet. Yhtiön henkilö
kunnan lukumäärä tällä hetkel
lä noin 1200. 

Jättiläisten 
paraati 
Siinä on oina paraatitunnelmaa, kun mah
tavat teräsjättiläiset lipuvat merelle Kone 
Osakeyhtiön Hangon tehtaalta . 

Tehtaan päätuotleet o_va! satam?·,. telak
ka- ja konteinerin osturit, l?tka t_?11:11teta~n 
meritse täysin käyttövalmiina sqo1tuspa1k
kaansa . 

Meri li ikennettä ja laivanrakennusta __ P<?.1-
veleva nosturiteollisuus edustaa taman 
päivän kehittyvää Hankoa . Jo~ai~en nos
turitoimitus tehtaalta on nykya1ka1sen te~
niikan ja ammattitaidon juhlava paraati . 

m;mm 
OSAKEYHTl"O 

HANGON TEH DAS PUH. 81 181 

HANGON 
VAPAASATAMA 
tarjoaa edullisen tukikohdan tuonti-, vienti- ja kansainväliselle 
transitokaupalle .. . .. 

12.000 m2 varastotilaa, josta 2.000 m2 lammm.ta . 
13 hehtaaria varastointikenttiä autoja, maatalouskoneita yms. 
varten 1 · ·11 rautatie kaikkiin varastointikohteisiin ja vapaa-satama aituri e 
konekanta painavien kollien käsittelyä varten 
nopeat yhteydet Hangon valtionsatamaan 

Vapaasatamayhtiö tai huolitsijanne antaa mielihyvin lähempiä 
tietoja 

HANKO 
OY SUOMEN VAPAASATAMA - FINLANDS FRIHAMN AB 

~ 911 - 6911, 911 - 6912 FREEPORT 
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HANGON RANN1IKKOPA TIERISTON 50 - VUOTISPÄIVÄN OHJE_LMA 1. 8. 1971 

Aika Tapahtuma 

1 

Ohj elma Aika 

1 

Tapahtum a 
1 

Ohjelma 

08.00 LIPUNNOSTO yksiköissä 

08.00 SEPPELEENLASKU Hangon sankari- 07.45 J oukot järjestyvät portille 

14.00 
1 

JUHLAVASTAANOTTO 
1 

Kaupungintalon lämpiö 

haudalle 07.50 Lipun vastaanotto 
07.55 Siirtyminen haudalle 

15.00- PÄIVÄJUHLA k aupungintalon juhla- Musiikkia: Armas Maasalon Juhlamarssi 
16.30 salissa Tervehdyspuhe: evl P Silvast 

08.00 Oi kallis Suomenmaa Musiikkia: P ahlman, Suomalaisia sävelmiä 
Seppeleenlasku Juhlapuhe: T ri K J Lundmark 
Hangon marssi Musiikkia : Heimo Kaski, Karjalainen 

Rapsodia 
Palki tsemiset 

09.00 PARAATIKATSELMUS Raatihuoneen 08.45 Lippusaattue vastaanottaa lipun E :n edessä 
puistossa ja ohimarssi Merikatu- 08.55 P araatijoukot vastaanottavat lipun Raati-
Appelgrenintie huoneen puistossa 

09.00 P araatijoukot ilmoitetaan vastaanottajalle 

V äliaika 

Musiiklkia: Fredrik Pacius, alkusoitto oopp. 
Kaarle Kuninkaan metsästys 

Puhe, Eläköön huuto Isänmaalle, Historiikki : ltn K Lange 
P orilaisten marssi 
Ohimarssi Vapaudenpatsaalla 

Tervehdykset 
Porilaisten marssi 

10.00 VALAJUMALANPALVELUS Hangon Lippu tuodaan kirkkoon 17.00 TAISTELUNÄYTUS UudPr:n esittämä iskuosaston maihinnousu 
kirkossa Alkuvirsi 461:1-3 (462:1-3) Tehtaanniemessä 

Alku tervehdys 
K ehoitus synnintunnustuk seen 
Synnintunnustus 
Synninpäästö 
Herra, armahda 

19.00- ILTAJUHLAT H angon Casinolla ..lfu.,iu 
03.00 

Kunnia ja kiitosvirsi 170: 1 (151: 1) Cocktail Sherry oloroso 
Vuoro tervehdys 
Kollektarukous 

Alkupalat Äyriäissalaatti 

Alttariteksti ja uskon tunnustus Remy-Pann Rose 
Saarnavirsi 462:1-3 (456:1-3) 
Saarna ja rukous 

Anjon 

Loppusiunaus Lämmin ruoka Vasikanfile 
Päätösvirsi 459:2-3 (455:2-3) 
Finlandia (soittokunta) 

Remy-Pann Rose 

Vala Anjon 
Lippulaulu 
Komentajan kehoitussanat 

Kahvi 

Sotar ukous 
Lippu viedään kirkosta 

20.00- VARUSMIESTANSSIT Kansan puis- Hangon kaupunki järjestää 
01.00 tossa 

11.15 MARSSI TORILLE jossa lippu luovu-
tetaan 

23 00 ILOTULITUS 

11.45 

1 

KENTTÄLOUNAS EPtrilla 
1 

Sotilassoi ttoa (Turun Varuskuntasoittokunta) 

24.00 

Yleisö on tervetullut kalkkiin Juhlapäivän tilaisuuksiin. 

13.00- LaivLippueen järjestämä 
Ilta.Juhlaan osallistuminen ennakkollmolttautumlslen perusteella. 

16.00 'l'YKKIVENEIDEN ESITTELY Länsi- Pukeutuminen 
satamassa Virkapukulsllla pälvätllaisuukslssa (Juhlavastaanotto Ja päiväJuhla pl ) 

Paraatlpuku , Juhlavastaanotolla, pälväJuhllssa Ja lltaJuhllssa Juhla.puku . 
14.00- MAANPUOLUSTUSN.liYTTELY UudPR esittää Tehtaanniemen alueella Muilla pälvätllalsuukslssa tumma puku, Ilta.Juhlassa Juhla- tai tumma puku . Isot 

17.00 kunniamerkit. 
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Kultarnrtali 
HYVOn 

alusasuille 

Maailmanlaajuisessa tekstiilituotteiden laatukilpailussa, jonka järjestäjä 

on belgialainen Monde Selection, jaettiin alusvaatesarjassa vuonna 1970 ainoastaan yksi kultamitali. 

Sen sai HYVON-Kudeneule Oy COLORl-alusasuillaan. Tässä sarjassa 

eivät muut yltäneet edes hopealle tai pronssille. 

KALATUKKULIIKE 
FISKPARTIAFFÄR 

A. Sandin 
Hanko - Hangö 

Myynti ja yksit. puh. 81 234. Savustamo 
ja varasto puh. 81 905. 

Försäljning och priv. tel. 81234. Rökeri 
och lager tel. 81 905. 

Oy HANGON KONE 
- HANGÖ MASKIN AB 

Oy JULIUS TALLBERG Ab 

Sattumia 

Vääpeli Oiva Muuri oli todellinen jokapaikan 
mies. Hoitaessaan Russarön varusvarastoa, hän ih

metteli miten laivat eivät osaa sumussa_ ajaa Han

gon ja Russarön välillä. 
Kohta Muuri joutuikin "tuuraamaan" ya Fabian 

Wreden päällikköä, tuli sumu ja Muuri lähti itse
varmana Russaröstä. Laiva ilmestyi Tulliniemen ul

kosatamaan, vaikka päällikkö ohjaili sitä Itäsata

maan. 

ES 
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SUOMEN 
KALASTUS 
OY 

Suomen Kalastus Oy:n alkuvaiheet juontavat aina vuodelta 1910, 
jolloin Hankoon perustettiin kalasäilyketehdas. Tämän, hyvin pie
nissä puitteissa aloittaneen tehtaan, suoranaisena jatkona on tällä het
kellä Hangossa ja Loviisassa tapahtuva toiminta. Vuosisadan alku
puolella oli kotimainen säilyketeollisuutemme verrattain merkitykse
töntä. Varsinaisen merkityksen antoi tälle teollisuudelle 20-luvulla 
aloitetut kokeilut aikaansaadaa suomalainen sardiini Suomenlahdes
sa esiintyvästä kilohailista eli vasbuukista. Kokeilut onnistuivatkin 
yli odotusten ja varsinainen valmistuskin pääsi vauhtiin jo muuta
massa vuodessa. 

Suomen Kalastus Oy:n Hangon tehtaalla työskentelee vakituisesti n. 
50 henkeä ja Loviisassa 18 henkeä. Vuosittain elo- marraskuun väli
s~nä aikana valmistetaan sardiineja ja silloin lisääntyy tehtaalla vä
kiluku n. 20 hengellä. 

Vuosittain on valmistettu n. 900.000 ras säilykkeitä. Koko tuotanto 
on myyty kotimaahan. Vientiä ei ole voitu harrastaa, koska tehdas 
ei ole pystynyt valmistamaan muuta kuin kotimaan kysyntää vastaa
van määrän säilykkeitä. 

Varsinaisen panoksensa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehityk
sessä Suomen Kalastus Oy on antanut kehittämällä kotimaista ma
kuamme vastaavia kalasäilykkeitä. Nykyinen laadullisesti korkeat 
vaatimukset täyttävä tuotevalikoima edustaakin siten varsin moni
puolista valinnanvaraa sekä maun, hinnan että pakkauskokojen puo
lesta. 

Laad~n tasais~u~. se~ä kotimai_sen kalasäilyketeollisuuden ja kalasäi
l-r_k~~1den k~h1~tamm~~ ovatk_m ?ll~et Su<?m~n Kalastus Oy:n ensi
S1Ja1s1a tavo1tte1ta yht1011 momva1he1sen to11rnnnan aikana. 
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Nopeasti ja taloudell isest i 

TE. RÄSRAKENTEISTA RAKENNUKSIA 

e TEOLLISUUSHALLIT 
e . VARASTOHALLIT 
e URHEILUHALLIT 

e HUOLTOHALLIT 
e AUTOHALLIT 
e KARJASUOJAT 

SUOMENLAHDEN KONE OY 
Hernesaarenkatu 7 B Helsinki 15 puh . 14 188 

MAAN SUURIN JA VANHIN TERASHALLIEN VALMISTAJA 

KORISTEVIENTI 

OY 

HANKO 

Unohtui 

Patteriston kesäleirin päätyttyä Hästö-Busössä 
joutui konetarkastaja Ville vahingossa viimeiseksi 
paikalla jääneenä johtamaan osan joukosta ya 
Pukkioon. 

Joukon marssiessa jo laiturilla sattui Ville unoh
tamaan komennon, millä jouk ko pysäytetään ol
tuaan kauan huoltotehtävissä. Miehet marssivat ku
riin tottuneina kohti laiturin kärkeä ilmeisenä ai
komuksena pysähtyä vasta komennettaessa. Juuri 
ennen laiturin kärkeä huusi Ville hätääntyneenä 
äänellä: "Tehkää mitä muuta tahansa, mutta älkää 
menkö mereen" . 

TV 

Tervehtiminen 

Hevosmies ajoi Russarössä päällikköä vastaan 
jättäen tervehtimättä. Päällikkö kysyi kumpiko 
tervehtii ennen, ajomies vaiko hevonen. Tähän ajo
mies vastasi: "kantahenkilökuntaan kuuluva tie
tenkin" . 

TV 
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RANNIKKOPUOLUSTAJATKIN 

TARVITSEVAT PYÖRIÄ 

MANNER PYÖRILLÄ 
kuormanne kevyesti 

paikasta toiseen 

lf,fDR1111Ni1n, T:~t 
HANKO PUH. 911 - 82 001 

telex 13-231 
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Tärkeät siirrot 
kuuluvat konepajamme päivittäiseen työ
hön. Lukuisat maamme teollisuuslaitokset 
ovat antaneet siirtokysymyksensä meidän 
ratkaistavaksemme. 
Kiinteiden ja siirrettävien hihna-, ketju- ja 
ruuvikuljettimien, kauhaelevaattoreiden se
kä rullaratojen lisäksi valmistusohjelmaam
me kuuluvat erilaiset teräsrakenteet, soran
seulontalaitteet ja murskauslaitokset. 

Muistakaa 
OSAKEYHTIÖ KEKKONEN 

-kun mielessänne on tärkeä siirto
Hanko, puh. 66 95 

Ovakon teräkset vievät 
kehitystämme eteenpäin 

00 
O'V.AtCO 
IMATRAN TERÄSTEHDAS 
AMINNEFORSIN TERÄSTEHDAS 
KOVERHARIN RAUTA- JA 
TERÄSTEHDAS 
TURUN RAUTATEHDAS 

~ OY HELO -TEHTAAT 

TEHDAS : 10900 Hanko, ~ 6556, 
Telex Helo sf 13-234 

MYYNTI : 00170 Helsinki 17, Kirkkokatu 2 E 
elJ; 90-662700, Telex Helo-hki 12-857 
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Kansallis - Osake -Pankki 
Hangossa 

Hankolaiset liikemiehet ajoivat 1890-luvulla 
innokkaasti Kansallis-Osake-Pankin Hangon 
konttorin perusta
misasiaa. Tänään, 
runsaat seitsemän 
vuosikymmentä 
myöhemmin, han
kolaiset toimittavat 
pankkiasioitaan 
KOP:n Bulevardin 
ja Esplanadin kont
toreissa. Niissä voi 
hoitaa kaikki ta
vanomaiset pank-
kiasiat: tallettaa, 
lainata, suorittaa 
ja periä maksuja, 
ostaa matkavaluut
ta, vuokrata tallelokeron, ostaa tai myydä ja 
säilyttää arvopapereita. Pankkipalvelu para
nee Hangossa, kun keskustaan suunniteltu 
ajanmukainen liiketalo rakennetaan. Tähän 
Vuorikadun ja Ratakadun kulmaan raken
nettavaan taloon siirtyy aikanaan Kansallis
Osake-Pankin Bulevardin konttori. 
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i Hangö 

Affärsmännen i Hangö understödde på 1890-
talet ivrigt tanken på att Kansallis-Osa

ke-Pankki skulle 
grunda ett kontor 
i staden. I dag, 
drygt sju decennier 
senare, sköter han
göborna sina bank
affärer i KOP:s fi
lialer vid Boule
varden och Espla
haden. Där kan 
man uträtta alla 
sina vanliga bank
ärenden: sätta in 
pengar, låna, erläg
ga och inkassera 
betalningar, köpa 

resevaluta, hyra tresorfack, köpa eller sälja 
och förvara värdepapper. Bankservicen i 
Hangö förbättras ytterligare när det i cent
rum planerade moderna affärshuset by-ggs. 
Tili detta hus, som uppförs i hörnet av Berg
gatan och Bangatan kommer KOP:s kontor 
vid Bulevarden att flytta . 
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Yhdyspankki on toiminut Hangossa jo 83 vuoden a)an. 
Vuonna 1888 Pohjoismaiden Osakepankki perusti sivu
konttorinsa Hankoon ensimmäisenä liikepankkina. Muu
tamia vuosia myöhemmin eli 1894 Suomen Yhdys-Pank
ki avasi konttorinsa paikkakunnalla. Vuonna 1919 nä
mä kaksi liikepankkia yhtyivät, jolloin nimeksi tuli Poh
joismaiden Yhdyspankki. 
Yhdyspankin Hangon konttori oli alusta alkaen voimak
kaasti tukemassa Hangon talouselämää. Sodanjälkeisenä 
aikana se on niinikään mahdollisuuksiensa mukana edes
auttanut nopeassa jälleenrakennustoiminnassa. Pankilla 
on suuri ansio myös siihen, että kaupunki on viime vuo
sina kehittynyt vi lkkaaksi ja monipuoliseksi teollisuus
keskukseksi. 
PYP:n H angon konttorin valvojina ovat kuluneiden vuo
sikymmenien aikana toimineet monet kaupungin ja kont
torin myönteiseen kehitykseen vaikuttaneet, avarakatsei
set henkilöt. Tällä hetkellä valvojakuntaan kuuluvat va
rakonsuli Eric Liljefors, varatuomari, kaupunginvouti G. 
Britschgi, fil.maisteri, toimitusjohtaja T. B. Westman, 
teknikko, tehtaanjohtaja Väinö Lähteenmäki, toimitus
johtaja R. Westerholm ja toimitusjohtaja P. Kekkonen. 
Konttorin nykyiset johtajat ovat ekonomi K. Lindström 
ja ekonomi Jarl Sjöman. 

YHDYSPANKKI 
HANKO , Vuo ri ka tu 19 
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Hangon upseerikerho ry 

"Yhdistyksen nimenä on Hangon Upseerikerho 
ja kotipaikkana Hangon kaupunki. 

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhok
si." 

Ylläolevilla lauseilla alkaa asiakirja n imeltään 
Hangon Upseerikerhon säännöt. Koska toisen lau
seen ajatus on sotilaallisessa täsmällisyydessään 
mainio, toimittakoon tässäkin esityksessä sen hen
gen mukaisesti nimittämällä yhdistystä kerhoksi. 
Kerhon jäsenistöön, joka koostuu pääosin HanRPs
tossa palvelevasta päällystöstä, kuuluu kolme kun
niajäsentä, kaksikymmentänelj ä varsinaista- ja 
yksitoista evp-jäsentä. Kun ottaa huomioon sen, 
että vain ns varsinaiset jäsenet ovat toimivia jä
seniä ei lukumäärä ole suuri. Tämä onkin ra joit
tanut kerhon toimintaa kuten myös se, että osa 
jäsenistä palvelee linnakkeilla. 

Kerhon toiminnan päätarkoituksena on toveruu
den ja yhteishengen kehittäminen jäsenistönsä kes
kuudessa. Tehtävä on vaikea, mutta kerho yrittää 
täyttää sitä järjestämällä juhlia ja osallistumalla 
paikallisten yhdistysten, joista mainittakoon vain 
Suomalainen Kerho ja Rescerviupseeriyhdistys, juh
lien ja illanviettojen järjestelyihin, jos ei muutoin , 
niin ainakin antamalla huoneistonsa käytettäväksi. 
Näissä tilaisuuksissa kerhon jäsenillä on mahdolli
suus tavata toisiaan palvelusajan ulkopuolellakin 
ja täten tutustua paremmin k uin virkapaikalla, 
jossa ystävystymistä haitannee sotilaselämän mu
kanaan tuomat asenteet. 

Kerhon tiloissa toimii myös kerhoravintola, mi
kä on eräs sen toimintamuodoista, joka edesauttaa 
mainittuja järjestelyj ä. Ravintolan pitoon vaikutta
vat lukuisat määräykset, joita tällä alalla on tar
koin noudatettava. Toimintaa vaikeuttaa lisäksi se, 
että kerholla ei ole vakituista emäntää, vaan se 
joutuu toimimaan k erhomestarin varassa, tämän 
joutuessa tästä syystä luvattoman tiukalle, sillä 
palvelusasiat ovat toki tärkeämmät kuin kerho, jo
ka lienee laskettava vain harrastukseksi, vaikka 
teettääkin joskus työtä yhtä paljon. 

Kerhon ja kerhohuoneuston tarina ei ole kuiten
kaan pelkkää juhlaa, jossa orjana raataa kerhomes
tari. Ei toki. Kerho on vuosittain osallistunut pai
kallisten järjestöjen urheilutempauksiin vaihtele
valla menestyksellä. 

Kerho on tarjonnut esikunnan väelle kohtuulli
sella korvauksella kahvit iltapäivisin täten lähen-

Kapt R Laakso 

täen ihmisiä tosiinsa sotilasarvoista riippumatta . 
Kerholla ovat olleet monet kantahenkilökunnan 
jatkokoulutustilaisuudet, karttaharjoitukset jne. 
Kerholla on myös kokoontunut Helsingin Sota
oikeus Hangossa käydessään, eikä aiheena suin
k:ian ole olleet hilpeät iltamat, vaan vakava oikeu
den jakaminen. 

Vähäiseksi ei kerhon toiminnassa voi katsoa si 
tä, että kokouksien yhteydessä, aivan sivumennen 
opitaan kaikkialla niin tärkeä kokoustekniikkaa 
ja ryhmätyötä, opitaan antamaan arvoa toisten 
mielipiteille ja huomataan, että aina ei ole "k äsken, 
määrään, vaadin menetelmä" käyttökelpoinen. 

Sana Upseerikerho tuo monen tuntemattoman 
mieleen paikan, jossa upseeri juo palkkansa ja 
josta hän aamulla kulkee omin käsin tai jaloin ko
tiinsa. Tämä sitkeä harhaluulo ei nykyään pidä 
paikkaansa, jos koskaan on pitänytkään. Kieltä
mättä kerholla rentoudutaan, mutta tuskin sentään 
edellä kuvatulla tavalla. Suw·i osa kerhon toimin
taa on aivan muuta, se on yhdessäoloa •yhteisten 
asioiden merkeissä, se on jatkuva sarja opetustilai
suuk sia, joissa kaikki ovat yhtäaikaa opettajina ja 
oppilaina täten kouluttaen muita ja samalla itse 
kehittyen. 

Arvostelu 

Saatuaan sotilaspassin tkm X totesi siinä olevan 
yleisarvostelun kohdalla sanan välttävä, X läh
ti patterin vääpelin puheille ja sanoi: eikö tähän 
voitaisi punak ynällä korjata tyydyttävä ? 

MP 
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Aliupseerikerhot 
muuttuvassa yhteiskunnassa 

Kaikissa järjestyneissä yhteiskunnissa on ollut 
myös enemmän tai vähemmän järjestynyt sotalai
tos puolustamassa alueellista koskemattomuutta, 
toteuttamassa laajentumispyrkimyksiä, turvaamas
sa rauhaa, järjestystä ja hyvinvoinnin jatkuvuut
ta. Näin on, näin on aina ollut ja näin on ilmeises
ti vielä toistaiseksi olevakin . 

Se, miten sotilaiden eläminen ja nykyaikaisittain 
sanottuna perustarpeet ja ihmisoikeudet tyydytet
tiin ja toteutettiin, oli ajasta ja olosuhteista riip
puvaa. Sotaretkiä tehtiin varsin usein. Sodat eivät 
olleet totaalisia, mutta yksilölle tarpeeksi tuhoisia. 
Usein lienee ollut · sotilaitakin siinä joukossa, joka 
joskus heräsi aamulla "kukonlaulun" aikaan Kry
pinin krouvin edestä mukulakivikadulta ja jatkoi 
juhlimista - mikäli palvelusvelvollisuus ei ollut 
esteenä. Tosin jo silloin, kun yleiset eläkejärjestel
mät olivat täysin tuntemattomia käsitteitä, ilmeni 
asevelihenki - paitsi yhteisenä juhlimisena -
myös yhteisvastuuna, pyrkimyksenä huolehtia 
asetoverien tai omaan ruotuun kuuluneiden kaa
tuneiden leskistä ja orvoista. Mahdollisuudet vain 
eivät olleet aina kovin hyvät. 

Sitten kun voitiin puhua varsinaisista aliupseeri
kerhoista, jatkui toiminta kauan samoilla linjoilla. 
Yhteinen ilonpito, rentoutuminen vapaa-aikoina 
oli toiminnan näkyvimpänä osana. Eikä sitäkään 
osaa pidä aliarvioida. Jäsenet tutustuivat toisiinsa 
paremmin. Ystävyys- ja toverisiteet vahvistuivat. 
Yhteishenki kohosi ja yksimielisyys oli voimaa. 
Fyysinen kuntokin kohosi urheilun ja kilpailujen 
harrastuksen ohella. Tällä kaikella oli varmasti 
suuri merkitys tehtävien tehokkaan suorittamisen 
kannalta. Ja taustalla hiljaisena ja näkymättömä
nä ikäänkuin kainostellen tehtiin myös sosiaalista 
työtä siinä, missä puutteellinen lainsäädäntö oli 
jättänyt heikompiosaisia tovereita ja heidän per
heitään vaikeuksien keskelle. 

Aliupseeriliitto on toiminut yli 40 vuotta paikal
listen kerhojen keskuselimenä. Tässä ajassa, 
varsinkin viimeksi kuluneen kymmenen vuoden 
aikana on liiton toiminta olennaisesti muuttunut. 
Ihmisten tietomäärä on lisääntynyt ja tiedonväli
tys nopeutunut. Nykyaikana yhteisöjen jäsenet ei
vät enää passiivisina odota, että jotain tapahtuisi, 

Ylik S Teljosuo 

että heille jotain suotaisiin jostain maagisesta kor
keammasta kädestä. He tietävät, että he itse ovat 
osana tapahtumisesta, he itse vaikuttavat tapahtu
miin., he itse ovat päättämässä asioistaan. Jos he 
jotakin haluavat, heidän on se itse hankittava, 
myös oikeutensa. Totuus, jonka Jaakko Ilkka tunsi 
jo nuijasodan päivinä. Demokratia ei tunne nuijia 
aseina, sen sijaan on muita painostuskeinoja, jos 
neuvottelut eivät auta. Aliupseeriliitosta on tullut 
ammatillinen etujärjestö ja aliupseerikerhot ovat 
sen jäseninä myös muuttuneet pelkistä ilonpito
organisaatioista ammattillisiksi organisaatioiksi. 
Vaikka aliupseerit tietävät tekevänsä isänmaalle 
ensiarvoisen tärkeää työtä huolehtiessaan sen tur
vallisuuden jatkuvuudesta, ei tämä tietoisuus tee 
tyhjäksi sitä seikkaa, että aliupseereiden koulu
tuksessa, arvostuksessa, palkkauksessa, työajoissa 
ja olosuhteissa, eläketurvassa ja asunto-oloissa on 
vielä parantamisen varaa. Ja se parantaminen ta
pahtuu parhaiten juuri kerhojen toiminnalla Ali
upseeriliiton kautta. 

Rannikon puolustajien työ- ja asumisolot ovat 
monessa suhteessa poikkeavat maavaruskunnissa 
toimivien virkaveljien oloista. Hajanaisuus ja vai
keat luonnonolot vaikuttavat kerhojenkin toimin
taan. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen voi jos
kus olla hyvinkin vaikeaa ja yhteydenpito katko
naista. Toisaalta nämä olosuhteet juuri tekevät 
kerhojen toiminnan eri muodot tärkeämmiksi ja 
merkityksellisimmiksi kuin muualla. 

Entäpä naiset elämässämme. Yhteiskunnan muut
tumisen näkyy kenties kaikkein selvimmin naisen 
aseman ja tehtäväkentän muuttumisena. Aliupsee
rien Naiset ovat toimineet Aliupseeriliiton ja sen 
kerhojen sisar - tai pikemminkin vaimojärjestönä 
perinteellisesti naisellisilla aloilla huoltajina, ruok-
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kijina ja ilojen sulostuttajina. Näissä tehtävissä he 
nyt näyttävät jääneen auttamattomasti ajan ja ke
hityksen jalkoihin. Aliupseerien ammattiliitossa ei 
ole sijaa naisille niin kauan kuin ala on naisilta 
suljettu. Sen sijaan naiset varmasti voisivat välit
tää kerhojen ja liiton toimintaan tietoja, jotka 
miehiltä usein jäävät huomaamatta, etenkin lasten 
kehitys- ja toimintamahdollisuuksiin ja perheiden 
viihtyvyyteen vaikuttavista seikoista. 

Elämänpiirimme on laajenemassa koko maail
man käsittäväksi. Yhä useammat ongelmat eivät 
enää ole vain paikallisia. Saastuminen, luonnonva
rojen ehtyminen, liikakansoitus, sodan vaara ovat 
asioita, joiden pitäisi kosketta meitä jokaista. Nii
den seuraukset kuitenkin tulevat vaikuttamaan 
suomalaisen aliupseerinkin elämään, ellei h än tun
ne vastuutaan ei vain oman yhteiskuntamme, vaan 

MERI PUOLUSTUKSEN 

20. UPSEERIKURSSI 

TERVEHTII 

JA 

ONNITTELEE 

JUHLIVAA 

HANGON 

RANN IKKOPATTERISTOA 
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myös koko maailman asioista. Tämä on muistetta
va kaiken oman ammatin ja omien olojen paran
tamiseen tähtäävän toiminnan kekelläkin. Tehtä
vät tuntuvat ylivoimaisilta, kenttä käsittämättö
män laajalta, mutta jostakin on lähdettävä, jostakin 
on aloitettava. Ja mistä me voisimme aloittaa 
ellemme itsestämme. Tuntekaamme siis vastuum
me. Aliupseerikerhot voivat tulla tarpeettomiksi 
kahdella tavalla, joko niin, että sota, saastuminen 
tai luonnonvarojen loppuminen lopettavat koko ih
miskunnan, tai siten, että me omalla toiminnallam
me aktiivisesti pyrimme tukemaan niitä toimia, 
joilla maailmanrauhaa pyritään turvaamaan ja 
kaikkien kansojen elämänolosuhteita parantamaan, 
kunnes kaikkien maiden sotalaitokset ovat käy
neet tarpeettomiksi ja maailmanrauha vihdoin 
turvattu. 

Pellon poikki 

Jään estäessä laivaliikenteen joudutaan helmi
kuussa saapuvat alokkaat usein tuomaan Russaröön 
kävellen jään yli. 

Alokkaiden käsitys siitä, mihin heitä on säkkipi
meässä marssitettu on usein hyvin hatara ja aiheut
ti kerran seuraavanlaisen keskustelun: 

Alokas: Herra vääpeli , voisinko illalla lähteä 
käymään kaupungilla? 

Vääpeli : Ei käy. Jää on heikkoa ja laivat eivät 
kulje. 

Alokas: Herra vääpeli, jos minä kävelen tuosta 
pellon poikki. 

RL 
Junalla 

1950-luvulla saapui Russaröön alokkaita myös 
Etelä-Pohjanmaalta. Muistan tapauksen, kun eräs 
kotiutettavaksi määrätty vaasalaisalokas seisoi 
iltapimeällä linnakkeen tallin luona, ikapearaitei
sen radan vieressä. 

Tulipa päivystävä aliupseeri, vääpeli Dahlberg 
paikalle. Alokas nosti hattua ja kysyi: "Anteeksi 
herra, tiedättekö milloin juna Vaasahan lähtee." 

ES 

Leirillä Bok ullassa 

Kapt Viitanen käski tkm X:ää keittämään kah
vit. Tkm X ilmestyi n tunnin kuluttua pakki kä
dessään, pakista oli kaildti kahvit juotu pois. 

Kapt Viitanen: No missäs se kahvi on? 
Tkm X: Herra kapteeni, otin itse ensin etten aina 

jäis ilman. 
MP 
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Hangon Rannikkopatteriston viettäessä tänään 50-vuotisjuhlaansa, 

esitämme sen komentajalle, päällystölle, alipäällystölle, miehille sekä 

siviilihenkilökunnalle parhaimmat onnittelut. 

Hangon Rannikkopatteristo joutui sotiemme katkerissa kamppai

luissa näyttämään kyvykkyytensä ja on niiden jälkeen kouluttanut 

lukuisia ikäluokkia merirajojemme turvaamiseksi. Toivotamme sille 

jatkuvaa menestystä Isänmaamme turvaamiseksi suoritettavassa vaa

tivassa !YÖssä. 

Maanpuolustusterveisin 

HANGON RESER VIUPSEERIKERHO ry. 

HANGO RESER VOFFICERSKLUBB r.f. 

Onnittelemme juhlivaa 

HANGON RANNIKKOPA TTERISTOA 

1. 8. 1971 

50- vuotispäivän johdosta 
ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä toivoen sen 

edelleen jatkuvan. 

HANGON RESER VIALIUPSEERIT r.y. 

HANGO RESER VU DEROFFICERARE r.f. 
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A NSSA .. S •· ~_uKKO 

Oy MERSO Ab 
Konttorikoneita ja -tarvikkeita 

RUHALAN KUTOMO 
Helsinki 95 



Turvallisuus ei ole 
uskonasia, kun 

ky~myksessä on 
Se. Jårk1auto. Saab. 

;:;:;:_.;,;,;.:•:;:-:- '.·'.:::.:❖:•,•··· ·· 

Tulkaa koeajolle, niin todistamme ~en Teille! 

Saabit myy 

SCAN-AUTO 

piiriedustajineen 
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Sattumia 

Me nauroimme kun vänrikki ei saapunut aamul
la palvelukseen. Me nauroimme siksi, että vänrikki 
oli kaupungilta palattuaan joutunut ystävällisen 
linnakkeen päällikön hoivaamana päällikön asun
toon, riisuutunut, mennyt vuoteeseen kuten omaan
sa, herännyt yöllä vieraassa paikassa, poistunut 
kalsareissaan, eikä sitten enää muistanutkaan, mis
sä oli ollut. Riisuttu puku oli vänrikin ainoa soti
laspuk u. 

Me nauroimme nuoren miehen hajamielisyydelle. 
ES 

Leirillä Bokullassa 

Samainen tkm X tuli yöllä parakkiin johon hen
kilökunta oli majoitettuna, paneutui nukkumaan 
ylikersantti P eltomaan kylkeen. P eltomaa kehoitti 
tkm X :ää siirtymään vierestään hiukan kauem
maksi. Keskustelun kuuli lähellä !epäilevä ylivää
peli Sjöblom, joka kehoitti X :ää nukkumaan hänen 
viereensä. Tkm X siirtyi ylivääpelin viereen josta 
naureskellen totesi ylikersanttille: Hä-hä pääsinkin 
ylik ersantin vierestä ylivääpelin viereen. 

MP 
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Kalajuttu 

Siirtyessäni kesällä -49 Russaröön oli siellä vää
peli Luukkainen - innokas uistinheittäjä, joka lu
pautui ohjaamaan minuakin kalastuksen syvälli
siin taitoihin. Hankin itselleni rinnalla kannetta 
van laatikon, nailonsiiman ja vieheitä. 

Niinpä suurin odotuksin marssimme Luukkaisen 
kanssa Gallanskärin lahdelle uistelemaan. 

Luukkaisen Topi heitti kerran ja sadatteli ve
täessään, että jopa piru on kun ei tärppää, H eitin 
välillä ja sotkeuduin siimaani, joten yritykseni oli 
surkea. 

Topi heitti toisen kerran sanoin, että "katohan, 
jopa on kiinni". Niinpä Luukkainen sai toisella 
heitolla noin 5 kg hauen, heitti sen muina miehinä 
kalliolle ; sanoi minulle, että ota tuo, "mie otan 
nääs toisen". 

Heitti pari kolme heittoa, veti 3 kiloisen ja läh
dimme muina miehinä k otiin asiasta enempää turi
sematta. 

Otin opikseni, ostin kunnon pelit ja olen heittä
nyt vuosien mittaan tuhansia kertoja. 

Olenpahan vain ihmetellyt Luuklkaisen varsin 
välinpitämätöntä suhtautumista, kun ne kalat saa
tiin. 

ES 

"TUOTA~, ON~OSSKM 
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Ne rasvat ja öljyt 

1950-luvun alussa jaettiin joukoille uutta aseras
vaa, Anti Corrol-nimistä. Tämän piti olla käänteen
tekevää tykkien huollossa. HanRPsto oli silloin 
Turun Rannikkotykistörykmentin II patteristo, ja 
sai rykmentiltä Anti Corrol-lähetyksen. Tuumasta 
toimeen, uusi öljy putkiin ja katsotaan. 

Liekö Turun tavara-asemalla sattunut kömmäh
dys. Kuuskajaskarin varusmiesten saappaiden poh
jat alkoivat kestää entistä paremmin ja Russarön 
putket olivat hyvin suojaavassa öljyssä. 

Oli näet anturaöljy ja Anti Corrol vaihtaneet 
osoitetta siellä Turun asemalla. 

ES 
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Hanko matkailukaupunkina 

Hanko perustettiin v. 1874 ja täyttää nam ollen 
100 vuotta 1974. Kaupungin perustamiseen vaikutti
vat oleellisesti vastavalmistuneet satama ja rauta
tie. Satama rakennettiin lähinnä odotetun uuden 
taloudellisen nousukauden merkeissä. Etenkin voin
vienti- ja siirtolaissatamana Hanko oli tunnettu jo 
1800-luvun lopulla. Miljoonia tonneja voita vietiin 
täältä Englantiin ja tuhansia siirtolaisia lähti Han
gon sataman kautta vuosina 1880-1930 USA:han, 
Kanadaan ja Austraaliaan. Myös maamme talvinen 
meriliikenne länteen sai alkunsa Hangosta jo 1870-
luvulla. 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina 
Hanko oli tunnettu ja pidetty kylpyläkaupunki. 
Tänne tuli tuhansittain kylpylävieraita vuosi vuo
den jälkeen. Useimmat näistä vieraista tulivat Ve
näjältä mutta myös muita kansallisuuksia oli edus
tettuina. Kaupungissa toimiva kylpylä pystyi an
tamaan useita erilaisia terveyskylpylä. Kylpylära
kennukset tuhoutuivat kuitenkin viime sodassa ei
kä niitä ole jälleenrakennettu. Kaivohuoneella, ny
kyisellä Casinolla, järjestettiin kylpykauden aika
na suuria juhlia, joista ehkä huomattavin oli kyl
vettäjättärien n .s. soare. Rannoille kerääntyi myös 
väkeä ja jotkut jopa uskalsivat mennä uimaan. 
Kylpylävieraille järjestettiin paitsi yllämainittuja 
juhlia myös erilaista ohjelmaa, kuten konsertteja, 
teatteri- ja operettiesityksiä y.m.s. Tällä tavalla 
Hangon matkailu sai alkunsa jo 1800-luvun loppu
puolella. 

Kaupungin ensimmäinen kylpylä- ja matkailu
kausi päättyi ensimmäiseen maailmansotaan. So
dan jälkeen matkailu vähitellen heräsi uuteen 
eloon mutta varsinaisia kylpyvieraita e i tullut 
enään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Aurinko ja 
kaupungin merenrannat olivat 1930-luvun loppu
p uolella se pohja, jolle kaupungin matkailutoimin
ta rakentui. 

Kaupungin maine juuri kesänvietto- ja viikon
loppupaikkana oli edelleen toisen maailmansodan 
jälkeen yleisessä tietoisuudessa. Tätä tietoa levitti 
myös Casinolla kesäisin toiminut kaupungin mat
kailutoimisto. Toimisto välitti majoituksia, kierto
ajeluja, meriristeilyjä ja oppaita. Täältä jaettiin 
myös aikatauluja, karttoja, esittelylehtisiä jne. 

Sodanjälkeisten matkailijamäärien kehityksestä 
voidaan mainita, että esim. v. 1960 tuli Hankoon 
n. 30.000 matkailijaa ja v. 1969, joka oli maamme 

matkailun ennätysvuosi, kävi kaupungissa lähes 
100.000 matkailijaa. Näistä oli n. 8 % ulkomaalai
sia, enimmäkseen ruotsalaisia ja saksalaisia. 

Uusi askel eteenpäin otettiin v. 1968, jolloin avat
tiin ympäri vuoden auki oleva matkailutoimisto. 
Samana vuonna kaupunkiin perustettiin myös va
kinainen matkailupäällikön virka. Uusi toimisto 
työskentelee jo aikaisemmin perustetun matkailu
lautakunnan alaisena ja pyrkii täyttämään kaikki 
matkailutiedonantotoimistolle kuuluvat tehtävät. 

Kaupungin matkailuvaltit ovat edelleen pitkät, 
laajat hiekkarannat, puhdas merivesi sekä k aunis, 
osittain ainutlaatuinen luonto. Hangossa on myös 
erilaisia nähtävyyksiä. Näistä kiinnostavin on 
Hauensuoli eli kapea salmi kahden Tullisaaren vä
lissä, Tulliniemen eteläpuolella. Salmi on antanut 
nimensä koko alueelle ja saarten kallioihin ovat 
sotilaat, virkamiehet, kauppiaat ja merenkulkijat 
piirtäneet mimensä, puumerkkinsä tai vaakunakil
pensä aina 1400-luvulta lähtien. Yli 400 piirrosta on 
vielä nähtävissä. Paikkaa k äytettiin aikaisemmin 
satamana ja suotuisaa tuulta odotellessaan ovat 
matkailija kaivertaneet "puumerkkinsä" kallioi
hin, Kesäkahvila Neljän Tuulen Tupa, Pienellä 
Mäntysaarella oli 1930-luvulla marsalkka C G Man
nerheimin omistuksessa. Marsalkka asui tänä aika
na kesäisin huvilassaan Iso Mäntysaarella. Orto
doksinen kirkko Täktomintien varrella on venä
läisten kauppiaitten rakennuttama 1800-luvun lo
pulla. Kirkon tornimosaiikit ovat taiteilija Ina Col
lianderin käsialaa. Kaupungin museo Kaupungin
talossa on täynnä valokuva-, raha-, ase-, vaate- ja 
meriarkeologista aineistoa. Uusi museo-osa, n . s. 
Linnoitusmuseo avataan Itäsataman läheisyydessä 
lähiaikoina. Vesitornissa Vartiovuorenmäellä käy 
vuosittain tuhansia turisteja. Tornista on laaja nä
köala yli kaupungin ja lähiympäristön. Kaupungin 
kirkko vesitornin lähellä rakennettiin 1800-luvulla 
ja sitä on korjattu 1950- ja 1970-luvuilla. Täck
tomissa sijaitseva venäläisten sotilashautausmaa ja 
muistomerkki sekä Täktomin kappeli ovat myös 
näk emisen arvoisia. 

Appelgrenintie monine vuosisadan vaihteen hu
viloineen on kaupungin pidetyin kävelykohde. Tien 
tuntumassa ovat myös tennis- ja Bellevuerannat, 
tenniskentät ja kesäravintola Casino sekä Puisto
vuoret hiidenkirnuineen ja viime sodasta peräisin 
olevine bunkkereineen. Monet satamat, joista Itä
satama on vilkkain - yli 1.000 vierailevaa venettä 
v uosittain - aava meri, pitkät hiekkarannat ja 
kaunis luonto täydentävät kuvaa. 

Hangossa k äy nykyään vuosittain n . 70.000-80.000 
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matkailijaa, joista n. 10 % on ulkomaalaisia. Kau

pungissa voi majoittua joko hotelliin, motelliin, 

matkustajakotiin, kolmeen täysihoitolaan (kesäi

sin), n . 250 yksityishuoneeseen, retkeilymajaan, jos

sa on 122 vuodetta tai suurelle ajanmukaiselle lei

rintäalueella. Varsinkin kesä-heinäkuun aikana on 

majoitusliikkeissä tungosta. 
Majoitustilanteen osittainen vaikeus kesäisin joh

tuu siitä, että Hangon kesät ovat täynnä ohjelmaa. 

Kesäkauden avaa Hangon Kesäyliopisto 1. 6. Yli

opistossa on tänä vuonna lähes 600 oppilasta. Kesä

yliopiston puitteissa järjestetään koko kesäkuun 

aikana joukottain erilaista ohjelmaa, esitelmiä, 

näyttelyjä jne. Kesäkuun lopulla valitaan Miss Ke

sä Casinolla pidettävän suuren juhlan yhteydessä. 

Lehdistö valitsee myös oman ihannetyttönsä. Ju

hannusta vietetään Puistovuorilla, jonne kaupunki 

pystyttää juhannussalon ja rakentaa kokon lautalle 

mereen. Vuorilla ol_evalla tasanteella tanssitaan or

kesterin säestyksellä. Heinäkuu on kauden huip

pukuukausi.. Tällöin järjestetään mm. Hangon kan

sainvälinen regatta sekä Bridge- ja Tennisviikot. 

Regatta kerää paitsi sadoittain osanottajia myös 

tuhansittain yleisöä kaupunkiin . Unikeon pa1vaa 

vietetään 27. 7 perinteelliseen tapaan. Casinon ul

kopuolelle kerääntyy taaja joukko paikkakuntalai

sia ja turisteja, täältä lähdetään orkesteri etunenäs

sä kulkemaan ympäri kaupunkia. Kulkue päättyy 

Casinolle, jossa on ohjelmaa ja tanssia. AK:n auto

rally Hanko-Helsinki-Hanko ajetaan 31. 7 ja elo

kuussa järjestetään Hangon päivä. Kiertoajelut, 

meriristeilyt, nuortentanssit, lastenjuhlat ja suuri 

ilotulitus kuuluvat päivän ohjelmaan. Meriristeily

jä järjestetään myös muina aikoina - joka päivä 

m / s Marinalla, johon mahtuu 60 henkeä. Risteilyt 

kestävät n .. 2 tuntia ja matkan aikana tutustutaan 

Hauensuolen kalliopiirroksiin ja Hangon saaris

toon. 
Ohjelmasta ei siis ole puutetta ja Hanko toivot

taakin kaikki tänne saapuvat tervetulleiksi. Han

gossa voi levätä ja rentoutua, harrastaa liikuntoa 

ja huvitella .. 
Hangon kaupungin Matkailutoimisto, Torikatu 2 

A 1, 10900 Hanko, puh. 911/7639 ja 81800 palvelee 

Teitä parhaan taitonsa mukaan kaikissa matkailu

asioissa. 

Russarön marssi 
Sävel laulumme kauaksi kantaa, kaiku kiirivä jälkeemme jää 
Hankoniemestä Russarön rantaan missä marssivi joukkomme tää. 
Meille tuttu on Russarön saari sekä korkeat kalliot sen, 
:,: tykit jylhät sen uhmaavi merta laineet rantaan kuin lyö vaahdoten 

Kivirannat sen kaikuja antaa, eestä armahan syntymämaan, 
tykin putket ne kauaksi kantaa kun on vaarassa isäimme maa. 
Tykkipoika ei peljätä saata, siksi valvoo hän teit' suojaten 
:, : kun hän vartioi syntymämaataan kauaksi merelle tähystäen 

Kotiin kerran kuin pääsemme täältä, muisto kallehin jäljelle jää, 
laulu uljas se muistoksi jääpi, vaikka Russarö tänne vain jää. 
Vielä viimeisen marssimme laulan, kun me rannoilla marssimme tääll'. 
:,: muisto murheinen mieltä ei paina karu kallio saari on tää :,: 

Yöstä kumpujen kunniavahtis, rivis rohkeimmat vaativat sen, 
sinun marssiss' ja mahtavan tahtis' pole polkuna uhmaajien. 
Sama hakkapeliittojen hurma, sama sissien sankarityö, 
:,: kun saartavat sorto ja hurma, sinut vartiojoukostas lyö :,: 

Tuulen tuiskun ja pakkasen, vainon, ruton, rautojen ruhjama maa, 
kiros katkeran turtavan painon, kysyt kilpesi kannattajaa. 
Valas rautaisen kalvassas kanna, ura uljaampi tiestäsi tee, 
:, : karun kansasi lauluihin anna, joko voitto tai Termopylee 

Rotus rohkean. vartios vahvan. satus siivitti sankarities. 
käsi sitkeä kalpaasi kahvan, pidä ylväänä rintamamies. 
Tarus taikas ja taistelutiemme, teräs vahvakin karkaistukoon, 
:,: me auringon nousuusi viemme, sinut, sinut loistava kalliomaa 

Myrsky raivoisa ärjyy saaren, vihuri ilkeä korvissa soi, 
turvan tunteen se tykkipoika saapi, kuullen ulvonnan sirenien. 
Mannermaalta kai terveiset tuopi, missä armahin asustelee, 
:,: käy lintujen teillä ne tunteet, joissa tykkipojan aatokset on :,: 

Sanat K u s t a a J ä r v i n e n 
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Suomen ensimmäinen motelli kansainvälistä luokkaa ra

kennettiin v 1961. Hangon läntisen selän rannalla se tar

joaa asiakkailleen maamme kauniimpia näköaloja varsin

kin kun "aurinko laskee länteen". 

Motellissa on 18 kahden hengen huonetta mukavuuksi

neen ja suihkuineen, joka huoneessa on ikkuna merelle 

päin. Sen I luokan ravintola (tosin ilman alkoholia) tar

joaa tunnetusti hyvät ateriat ja terassilla lämmitetyn 

uima-altaan vieressä voi nauttia auringossa kahvista ja 

virvokkeista. 

Kesäaikana motelli on osoittautunut liian pieneksi ja 

suunnitteilla on kongressi- ja kuntohallit, lomakylä käsit

täen 30 myöskin talvisin käyttökelpoista 4-hengen mök

kiä. 

TERVETULOA! 
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'I. e . '197'1 

STATIONS
RESTAURANGEN 
ASEMARA VINTOLA 

■ Stans populäraste dropp- in ställe 

Smakliga maträtter och annat 
gott t i li förmån liga priser 

■ Ka upungin suosituin pistäytym is
paikka . 

M aukkaita ruokalajeja ja muuta 
hyvää edullisesti. 

Hangö tel. 6326 puh . Hanko 

---~ 
TERVETULOA 

MELITTA 
BAR-BAARI 

Sandövägen 21 Santalantie 
Tel. 811 39 Puh. 

GOD MA T OCH KAFFE 
HYVÄ RUO KA JA KAHVIA 

HEMBAKAT BROD 
KOTONA LEIVOTTU A LEIPÄÄ 

TELLINA 
Majoituksia f- kahviaamia inen 

Appelgrenintie 2 puh 6356 L. Haahti 
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TOSIHYVÄ 

ETp 
(ja 'ATp') 

RAVINTOLA 

JA HOTELLI 

REGATTA 
911 - 6491 

7Juåe dlal10-
S.K.Y. Dipl.kosm. K.F.F. 

Kasvohoitoja 

lhonpuhdistusta 

Käsi- ja jalka

hoitoja y.m. 

Ansiktsbehandling 

Rengöring 

Hand- och fot

vård m.m. 

KAMPAAMO - DAMFRISERING 

Sunds'lröm 
Esplanadi 110. Puh. 81874 Tel. 
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ELINTARVIKKEITA 

LIVSMEDEL 

..-
VICTOR EK 

, 1L6 ~~ ==1 ~"';-- . 
·-----

HELSINKI, TURKU, VAASA 
HANKO, HAMINA 

RAVINTOLA 

VIHREÄLAITURI 

RESTAURANG 

GRÖNAKAJEN 
Boulev. 17 

puh. 65 05 tel. 



Generationerna växlar -
sektionens uppgift består 

Det gläder mig att få vara med, då Hangon Ranni~kopatterist~, vars ~om
mendör jag varit i nästan tjugo år och vars skeden 7ag under mma pensions
dagar följt med intresse, nu 1. 8. 1971 uppnår den aktnings~ä~da ålde:n 
av 50 år. Sektionen har allt sedan grundläggandet haft en viktig uppgif t 
som Finska vikens port och den har skött sin uppgif t väl oberoende om 
dess språk än varit svenska eller finska och om dess namn ä_n varit T~run 
Erillinenpatteristo, 4. Rannikkoprikaati eller Hangon Rannikkopattemto. 

Jag tror att den tili mof{en ålder komna sektionen utnyttjat de erfaren
heter, som åren medfört och fyller de på den ställda kraven efter bästa 
Jörmåga. 

Jag önskar den jubilerande sektionen och dess persona! framgång i dess 
värdef ulla arbete för vårt land. 

överste JARL CHR OLIN 
Sektionens kommendör 17. 11 lfl23- 13. 3. 1940 
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Sukupolvet vaihtuvat -
patteriston tehtävä säilyy 

Hangon Rannikkopatteristo on eteentyönnetyssä asemassa 1 tämeren äärel
lä. Vain kerran se on joutunut vähäksi aikaa väistymään valtiovaltaa vel
voittavien sopimusten vuoksi. 

Patteristolle annetut tehtävät ovat aina vaatineet suurta valmiutta ja 
tehokkuutta. Ensimmäisen maailmansodan aikaista, silloin järeintä ja kor
keinta tekniikkaa edustavaa tykistöä on järjestelmällisesti kehitetty. En
nakkoluulottomasti on rakennettu myös uutta. Tämä keskeytymätön, mää
rätietoinen työ on vienyt huomion niin rauhan kuin sodankin aikana. Ka
ruissa merellisissä olosuhteissa se on vaatinut suorittajiltaan henkilökohtai
sia uhrauksia jopa uhrejakin, mutta antanut varmasti myös paljon. 

Nyt uuden vuosikymmenen auetessa haluan Hangon Rannikkopatteris
ton puolesta kiittää kaikkia patteristossa palvelleita heidän osoittamastaan 
ahkeruudesta, ammattitaidosta ja työssä saavutetuista tuloksista. Ripeä 
kehitysvaihe on jälleen menossa, sen päätepistettä ei näy. Työtä ja vaivaa 
on siis yhä edelleen luvassa. 

Everstiluutnantti PENTTI SILVAST 
H angon Rannikkopatteriston komentaja 
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"Kotikontujen tie noita tervehtien. 

tämä laulum1ne kaikukoon" 

"Ut till byar och gårdar i hela vårt land 

dit vår varmaste tanke kan nå" 
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