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Kesäretki lauantaina 13.08.2022 Raaseporiin 

Kolmen vuoden jälkeen järjestimme perinteisen kesäretken Raaseporiin, kun koronan vuoksi 

vuosien 2020 ja 2021 kesäretkiä ei voitu järjestää. Lähdimme Soukasta klo 08.30 kahden pysäkin 

taktiikalla Kivenlahden kautta Korsisaaren bussilla kohti Hankoa. Meitä oli matkalla mukana 41 

henkilöä. 

Ensimmäiseksi pysähdyimme herkulliselle buffet-aamiaiselle Wi-Box Bakery & Kitchen kahvila-

ravintolaan. Aamiaisen jälkeen suuntasimme kohti Rintamamuseota, jossa meitä odotti 

asiantunteva opas. Tämä Rintamamuseo on perustettu Hangon Neuvostoliitolle talvisodan 

jälkeen luovutetun alueen rajalle. Hangon miehitys kesti 19 kuukautta ennen kuin suomalaiset 

joukot jatkosodan aikana valloittivat Hangon alueen takaisin. Museo on erittäin 

mielenkiintoinen historian kannalta ja siellä on paljon sodassa käytettyä kalustoa näytillä. 

Museokäynnin jälkeen suuntasimme oppaan ollessa mukana kohti Hankoa Tvärminnen ja 

Täktomin kautta. Näimme matkalla juoksuhautoja, panssariesteitä sekä uskomattoman kauniita 

kanervikkoja teiden varsilla. Samoin Lappohjan satama nähtiin sekä Koverharin lopetettu 

terästehdas.  

Hangossa suoritimme oppaan opastuksella kiertoajelun, jonka aikana tutustuimme tähän 

Suomen Monacon maineessa olevaan kaupunkiin. Hangossa on aivan upeita arkkitehtoninesti 

arvokkaita taloja/villoja. Uuttakin asuntokantaa on sinne rakennettu. Tutustuimme mm. Neljän 

Tuulen kahvilaan, joka oli marsalkka Mannerheimin omistuksessa 1927-1933. Samoin 

tutustuimme Tulliniemen alueeseen, jossa sijaitsee vapaasatama. Se oli Suomen voiviennin 

pääsatama 1800-luvulla pääasiassa sen vuoksi, että oli talvella pitkään avoinna muiden Suomen 

satamien ollessa jäiden vuoksi kiinni. 

Lounas syötiin kalaravintolassa På Kroken, joka on kauniilla paikalla satamassa. Ruoka oli hyvää. 

Lounaan jälkeen oli omatoimista tutustumista Hankoon. Matkan yksi kohokohdista oli Hangon 

vesitornin Näköalatorniin nousu, johon melkein kaikki osallistuivat. Sieltä avautuivat upeat 

näköalat merelle ja Hangon saaristoon. Naton sotaharjoitukset olivat käynnissä silloin Hangon 

edustalla ja mm. Bengtskärin majakka näkyi sieltä. Käynti siellä 65 m korkeassa Näköalatornissa. 

oli kokemuksen arvoinen. Hangon museoon tutustuminen oli myös mahdollista. 

Matkaan tyytyväisenä palasimme takaisin Kivenlahteen ja Soukkaan klo 19.00. Kyllä Hangossa 

kannattaa käydä ja myös Rintamamuseossa. 

Alla kuvia retkestä. 

Espoo, 12.09.2022/ VP 
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