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TURISTRUTTER I FINLAND.

I det följande framläggas 15 förslag till rund-
turer i Finland, närmast avsedda för semester-
firande landsmän. Härvid har strävats att
förena resenärernas krav och förhoppningar
med avseende å sevärdheter, historiska minnes-
märken, naturskönhet etc. med de berättigade
fordringar betr. omväxling, kommunikationer
och logimöjligheter, som man har rätt att
ställa på en nutida turistrutt. Endel av de
här upptagna turerna äro s. k. standardrutter,
men därjämte ha vi velat fästa uppmärksam-
heten vid några mindre vanliga turistleder.

Insänd förslag och anmärkningar rörande
nedan framlagda ruttschemata till Turist-
föreningens centralbyrå.

Såsom utgångspunkt för turerna har i all-
mänhet valts landets huvudstad. Naturligtvis
kan man begagna sig av resplanerna även om
resan påbörjas på någon annan ort, varförutom
turerna kunna sammanställas på olika sätt.

Med angivandet av dagsprogrammet för de
olika resorna har avsikten varit att visa huru
de olika trafikförbindelserna kombinera och
var man lämpligast kan övernatta. I allmän-
het representera dessa »tidtabeller» den minimi-
tid, på vilken resp. resor kunna göras. Upp-
gifterna rörande kommunikationerna gälla tiden
1/6—31/8. Eventuella avvikelser noteras i
texten.

Efter beskrivningen över de olika turerna
äro resekostnaderna angivna. Priset inkluderar
dock endast de egentliga resekostnade na (ex-
klusive mat, logi, plats- och sovvagnsbiljetter).
Pris A gäller vid resor med II kl. på tåg och I
kl. på båt, pris B vid resor med 111 kl. på tåg
och II kl. på båt.

Detaljerade tidtabeller i majnumret av »Fin-
lands Kommunikationer».
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR.

Järnväg. Vid resa med tåg bör platsbiljett (I kl. 20: —, II kl.
10:— och 111 kl. s:—) utlösas. För sovvagnsbiljett er-
lägges: I kl. 120: —, II kl. 60: — och 111 kl. 30: — och bör
plats helst beställas i förväg (dock högst 14 dagar tidigare
än sovvagn behoves). Beställningen kan göras såväl på
sovvagnens avgångsstation som på alla övriga stationer;
i sistnämnda fall erlägges 5: — i beställningsavgift.

Restaurangvagn medföljer iltågen Helsingfors —Åbo,
Helsingfors—Tammerfors och Helsingfors—Viborg.

Enkel biljett gäller vid högst 50 km:s resa endast avstämplings-
dagen, vid resa på mer än 50 km fem dagar, avstämplings-
dagen oräknad. Resan kan avbrytas en gång, men bör bil-
jetten då stämplas på uppehållsstationen.

Kupongbiljetter, avsedda för längre rundturer, säljas å rese-
byråerna och på större stationer. Priset för hela kupong-
biljetten är detsamma som sammanlagda priset för däri
ingående tåg-, båt- o. a. kuponger, med tillägg av 8: —

för I kl., 4: — för II kl. och 2: — för 111 kl. biljett. Besan
kan avbrytas å vilken station som helst, varvid dock bil-
jetten bör stämplas om avbrott sker å annan station än
kupongens ändstation.

Sällskapsbiljetter äro bekvämast för gruppresor: 25 % ned-
sättning om deltagarna är minst 12, 50 % nedsättning
för skolelever (minst 6). Sällskapsbiljetter erhållas å eller
genom förmedling av alla stationer och gälla för resor längre
än 50 km. Under resan kan avbrott göras så ofta man vill.

Ringbiljetter försäljas under tiden 1/5—30/9 och äro lämpliga
för de flesta av nedan beskrivna rundresor. Dessa biljetter
nedbringa resekostnaderna i avsevärd grad. Hänvisas till
järnvägarnas broschyr »Ringresor 1937».

Resgods transporteras i bagagevagn enligt särskild taxa. På
varje station kan resgods inlämnas till förvaring (avgift
1: — per kolli i dygnet). På stationerna kunna resgodsför-
säkringar erhållas i Europeiska Varv- och Resgcdsförsäk-
rings Ab. (försäkringspremie 2: — för ett försäkringsbelopp
av 1.000 mk).

Båt. Alla båtar på de viktigaste turistrutterna ha hyttplatser
och restauration. Endel båtlinjer ingå i järnvägarnas ring-
resor. De flesta rederier i inlandet bevilja Turistföreningens
medlemmar 10 % nedsättning vid uppvisande av medlems-
kort för innevarande år.

Linjebil. Många busslinjer äro i samtrafik med järnvägarna,
varför plats i dessa linjebilar kunna beställas även å järn-
vägsstationerna. Linjebiltaxan är för närvarande 30—60
penni per person och km. Flere linjebiltrafikanter ha nu-
mera infört ringbiljettsystem, vilket framför allt turister,
som ämna sig till Karelen, torde observera. Å många
linjer åtnjuta Turistföreningens medlemmar 10 % nedsätt-
ning vid uppvisande av medlemskort för innevarande år.

Flyg. Fr. o. m. detta år upprätthåller Aero Oy. regelbunden
trafik förutom på linjen Helsingfors—Åbo även på linjerna
Helsingfors—Tammerfors och Helsingfors— Viborg.

Tidtabeller. Sommarnumret av »Finlands Kommunikationer»
(utgivare: Turistföreningen i Finland) utkommer i år den
22/5 och utgör en sammanställning av järnvägarnas, ång-
båtarnas, buss- och flyglinjernas tidtabeller. Denna för
turisterna oumbärliga publikation erhålles å alla resebyråer
och järnvägsstationer samt i boklådorna till ett pris av 7: —.
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Hotell. Noggranna uppgifter rörande hotell och hotellpris
kunna inhämtas ur Turistföreningens broschyr »Hotell i
Finland» (erhålles gratis). Därjämte torde turisterna ha
användning för broschyren »Pensionat, vilohem och kur-
orter i Finland» (pris 3: —), ävensom »Turistföreningens
turiststationer och trafikleder» (gratis). Å föreningens
turiststationer beviljas medlemmar 10 % nedsättning å
gällande pris.

Under turistsäsongen bör man om möjligt beställa rum
på förhand.

Upplysningsbyråer. Helsingfors: Turistföreningen i Finland,
Alexandersg. 7a, tel. 26 752. Åbo: Egentliga Finlands
Turistförening, Nylandsg. 1. Tammerfors: Järnvägsstatio-
nen. Viborg: Järnvägsstationen (Turistföreningens lokal-
avdelning). Vasa: Syd-Österbottens Turistförening, Vasa-
esplanaden 13. Kuopio: Vuorik. 23 (Turistföreningens lokal-
avdelning). Kotka: Nya Pappershandeln, Kyrkog. 9 (Turist-
föreningens lokalavdelning). Uleåborg: Torik. 4 (fröken
Ester Nikkinen). Jyväskylä: Jyväskylä—Päijänteen Laiva
Oy:s kontor, Rantakatu 21, tel. 10 33. Heinola: K. Saarel-
man Autoliike, tel. 55 (Turistföreningens lokalavdelning).
Sordavala: Sordavala Bokhandel (Turistföreningens lokal-
avdelning). Nyslott: Nälkälinna (Turistföreningen); där-
jämte meddelas upplysningar åt turister i hamnkiosken.
Mariehamn: Ålands Turistförening.

Resebyråer. Helsingfors: Finlands Besebyrå, N. Esplanadg. 19
(filial i Stockmanns varuhus, Alexandersg. 52); Bese-
byrån Kaleva, Henriksg. 9; Aero Oy:s byrå, Svenska
Teaterns hus. — Skolresebyrån, Bang. 2, anordnar skol-
och sällskapsresor. Åbo: Aero Oy:s byrå, Salutorget. Tam-
merfors: Resebyrån Sampo, Kauppatori 1.

Resehandböcker och kartor. Turistföreningen och dess lokal-
avdelningar ha utgivit ett antal resehandböcker behand-
lande skilda delar av landet, ävensom broschyrer av olika
slag. De erhållas hos utgivaren och i boklådorna. — De
av lantmäteristyrelsen utgivna kartböckerna Generalkarta
över Finland (skala 1:400.000, pris 100:—; erhålles även
i lösa blad å 6: — och 20: —) och Miniatyrkarta över Fin-
land (skala 1: 1.750.000, pris 25: —) rekommenderas för
turister.

Korta uppgifter över landets viktigaste turistorter i slutet av
broschyren.

Bliv medlem i
Turistföreningen i Finland!
Jämför sid. 12.
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Förbi tusen öar.

Helsingfors—Hangö—Abo—Mariehamn—Abo—
I Helsingfors.

Att de tusen sjöars land även förtjänar
epitetet de tusen öars land bevisar en som-
marresa genom nyländsk och åboländsk skär-
gård. Från fastlandets städer i idog odlings-
bygd gungar turisten förbi lummiga in-
skärsholmar och ljusa villor ut till havs-
bandet. Snart glesnar den gröna synranden,
sund och vikar vidgas till fjärdar och skogs-
holmarna följas av martallsstänkta kobbar
och bränninggärdade skär.

1. dagen. Avfärd med ångbåt (s/s Oihonna eller s/s Nord-
stjärnan; sond. el. tisd. f. m.) från Helsingfors. Ankomst
till Hangö på e. m.

2. dagen. Morgontåget Hangö—Åbo. På kvällen med ångbåt
(flere båtar; ej sond.) till Mariehamn.

3. dagen. Ankomst på morgonen (ev. på natten) till Mariehamn.
Retur till Åbo på kvällen.

4. dagen. Ankomst till Åbo på morgonen. Åbo—Helsingfors
med tåg (båt el. flyg).

Pris: A 340—435: — (båtarna ha olika pris), B 270 —345: —.

Flyg Åbo—Helsingfors 320: —, ångbåt Åbo—Helsingfors
(lord. och onsd.) 65: — och 50: —.

Hangö kyrka och vattentorn.
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En färd genom Finlands hävder.

Kustö ruiner. Foto: Aho & Soldan.

Helsingfors — Tavastehus — Kangasala -Tam-
/_ merfors—Björneborg Raumo—Åbo—Helsing-

I fors.
Från Birger Jarls borg bilar man via
Hattulas medeltida helgedom och Kangas-
alas glittrande åsvyer in till »Finlands
Manchester». Längs Kumo fruktbara älv-
dal, Birkarlakulturens pulsåder, går resan
sedan ned till Bottenhavets kuststäder,
där sältan viner in i krokiga gränder. Ett
växlingsrikt avsnitt av landets kultur-
historia rullas upp för en vaken turist
under färden från sjöstäderna via kloster-
staden till kulturvaggan.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors—Tavastehus. På kvällen
buss till Vehoniemenharju i Kangasala.

2. dagen. Buss Vehoniemenharju—Tammerfors,

3. dagen. Tåg till Björneborg (ev. buss från Tammerfors via
Ikalis till Kankaanpää, därifrån vidare med tåg tillBjörne-
borg).

4. dagen. Buss Björneborg—Baumo.
5. dagen. På f. m. buss till Nystad, vidare med tåg el. buss till

Nådendal och Åbo.
6. dagen. Iltåget Åbo— Helsingfors. Se tur 1!
Pris: A 250:—, B 195:—.
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Modern kultur i fager inlandsnatur.

Helsingfors — Tavastehus — Kangasala — Tam-
| merfors Helsingfors.

Den gamla stambanan, på vilken ånghästen
»Ilmarinen» för 75 år sedan skramlade fram
med modiga resenärer, förde maskintiden
in i det vackra inlandslandskapet kring Ta-
vastehus, där medeltida kyrkor och vackra
herrgårdar vittna omgammalkultur. Slående
är ock kontrasten mellan den lugna tavast-
ländska bygden och den livliga fabriks-
staden vid Näsijärvis strand. Och -— »blåa
vatten så långt de av ögat nås».

1. dagen. Dagtåget Helsingfors— Tavastehus. Besök (ev.
längre vistelse) på Aulanko-Karlberg.

2. dagen. Från Tavastehus med buss till Kangasala och Tam-
merfors.

3. dagen. Iltåget Tammerfors—Helsingfors (ev. flyg!).

Pris: A 134: —, B 97: —. Flyg Tammerfors —Helsingfors
200: —,

Vana inlandsvyer.

Z\. Helsingfors-Tavastehus Heinola- Lahtis—Hel-
( singfors.

Rutten är kort, men omväxlande och ger
många tillfällen till inlevelse i inlandsvrår
mellan blänkande sjöar, där gäddan slår
obrutna ringar och strandbjörkarna doppa
i vattnet. Aulanko-Karlbergs herrgård med
en av nordens vackraste parker, den idyl-
liska badortsstaden Heinola och Vieru-
mäkis åsar äro några av sevärdheterna
invid leden.

1. dagen. Dagtåget Helsingfors— Tavastehus. Uppehåll på
Aulanko-Karlberg.

2. dagen. På e. m. buss till Heinola (ca 3 1/2 timmar).
3. el. 4. dagen. Heinola— Helsingfors med tåg. Uppehåll i

Vierumäki och Lahtis rekommenderas.
Pris: A 136:—, B 101:—,
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/ sommar — Päijänne!

j Helsingfors—Lahtis— Jyväskylä—Virdois—Tam-
| merfors Helsingfors.

I ett famntag fångar turisten Tavastlands
vackraste vyer, då han avverkar ovan-
nämnda omväg från Helsingfors till Tam-
merfors. Städer och rofylld bygd, skogar,
sjöar, åsar, öar glida förbi i ett fängslande
virrvarr. Mellan branta stup och djupa
skogar, mellan leende dälder och gårdar
på strandbackar slingrar Päijänne likt en
silverorm från Lahtis till Jyväskylä.

1. dagen. Från Helsingfors medtag till Vesijärvi, varpå omedel-
bart med båt (s/s Suomi el. s/s Jyväskylä) till Jyväskylä.

2. dagen. Ankomst kl. 3 på morgonen. Övernattas ombord
på båten. Morgontåget till Haapamäki, därefter Haapamäki
— Virdois med buss.

3. el. 4. dagen. Avfärd tidigt på morgonen (sond. på dagen)
med båt (s/s Tarjanne el. s/s Pohjola) till Tammerfors.
Samma kväll (ej sond.) kan fortsättas till Helsingfors.

Pris: A 304: —, B 219: —,

6
»En Eriksgata genom Finland».

Helsingfors—Tammerfors—Virdois—Vasa.

För leden ha österbottniska turistmän
skapat slagordet här ovan. Tack vare
välordnade logi- och trafikförhållanden mot-
svarar den stora fordringar. Förutom mång-
sidig naturskönhet erbjuder rutten även
kulturhistoriskt intresse. Pärlbandet av
vackra sjöar från Tammerfors till Virdois
är en upplevelse även för den som sett
Saimen och Päijänne och bildar en verk-
ningsfull upptakt till bussresan genom den
bottniska slättbygden.

1. dagen. På f. m. med tåg Helsingfors— Tammerfors. På e. m.
(ej sond.) med båt (s/s Pohjola el. s/s Tarjanne) till Virdois.

2.. dagen. Övernattas i turisthärbärget. På f. m. med buss till
Vasa.

Pris: A 200:—, B 157:—. Flyg Helsingfors—Tammerfors
200: —.
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Ut till ön i havets famn.
/ Helsingfors —Högland—Kotka—Lovisa—Borgå

| —Helsingfors.
Omväxlande är den resa turisten har fram-
för sig då han embarkerar Hoglandsånga-
ren i Helsingfors. Han styr ut till den
vilda ön med fiskarbyar (och en först-
klassig restaurang) mellan klippstup, för
att kort därpå uppleva det hetsande tem-
pot i arbetsstaden vid storälvens utlopp,
där sågar smula sönder inlandets skogar.
Sedan en blixtturné genom nyländsk bygd,
förbi städer med minnen och fält med
vajande säd.

1. dagen. Avfärd på e. m. (se anm.) från Helsingfors till Hög-
land.

2. dagen (helst 4. el. 5. dagen!). På e. m. till Kotka.
3. dagen. Med buss (ev. båt från Lovisa el. Borgå) till Hel-

singfors. Uppehåll i Lovisa och Borgå rekommenderas.
Pris: A 165:—, B 150:—.
Anm. Helsingfors—Högland: s/s Suomi lord. (12/6—14/8),

s/s Lovisa tisd. och fred. (15/6 —13/8); Högland—Kotka:
s/s Suursaari sond., onsd. och lord. (12/6 —22/8), s/s Oiva
tisd., fred. och lord.

Sol över hav och sand.

Q Helsingfors—Högland—Björkö (Koivisto)— Teri-
I joki—Viborg—Helsingfors.

Något av det oprövades charm präglar
denna rutt. Sydöstligaste Finland har
legat på sidan om allfarlederna, varför en
ferieresa till de karga utöarna, där fiskar-
folket sliter för brödet, till Terijokis vid-
sträckta badstränder med en restdoft av
petersburgskt hovliv och till karelamas
livliga huvudstad helt säkert ger resenären
impulser av skiftande art. Nedanstående
anvisningar betr. kommunikationerna torde
nogsamt beaktas.

Avfärd på e. m. (se anm. till föreg. tur) från Helsingfors till
Högland.

Avresa efter några dagar (endast s/s Suursaari månd. och torsd.)
via utöarna till Björkö. Björkö—Terijoki med tåg el. buss.
Ev. besök i Rajajoki. Med tåg el. buss till Viborg och
vidare till Helsingfors med nattåget.

gränspass, som utfärdas av myndigheterna på den ort,
där vederbörande är bosatt. Detta gäller ej resenär,
som endast ämnar besöka Terijoki.

Pris: A 304: —, B 232: 50.
Anm. Resenär bör för resa till Karelska näset i allmänhet inneha

8



Två dygn på våra vackraste insjövatten.

Päijänne. Foto: P. Pukkala.

9 Helsingfors— Lahtis — Jyväskylä — Nyslott —

Punkaharju — Nyslott—lmatra—Viborg —Hel-
singfors.

Den finska sjöplatån representerar en turist-
attraktion, som knappast finner sin like
annorstädes i Europa. Dess vindlande
stråtar och vinglande åsar, dess öar och
näs bilda en landskapsvävnad med otaliga
fängslande inslag. Denna rutt är på grund
av den behagliga växlingen mellan tåg-
och båtfärder en idealisk semesterresa och
kan rekommenderas särskilt för dem, som
vilja se Saimen och Päijänne under samma
resa.

1. dagen. Från Helsingfors med tåg till Vesijärvi, varpå omedel-
bart med båt (s/s Suomi el. s/s Jyväskylä) till Jyväskylä.

2. dagen. Ankomst kl. 3 på morgonen. Övernattas ombord
på båten. Med morgontåg till Nyslott. På dagen med båt
till Punkaharju, varest övernattas.

3. dagen. Med morgontåg till Nyslott. På dagen till Vuoksen-
niska med båt (lord. båten ankommer först sond. morgon
till Vuoksenniska). Ankomst sent på kvällen, varefter
omedelbart med tåg till Imatra, varest övernattas.

4. dagen. Med dagtåg till Viborg, varifrån med nattåg till
Helsingfors.

Pris: A 465:—, B 324:—.
Anm. Helsingfors— Nyslott-turen kan även företagas över

St. Michel. Farleden St. Michel—Nyslott (från St. Michel
månd., onsd. och lord., ankomst till Nyslott följ. morgon)
är en av de mest labyrintartade i vårt land.
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Tre nyckelord för lyckad semesterresa:
Valamo— Koli —Saimen.

*

Tolvajärvis åsar. - Foto: Luftstridskrafterna.

Is-n Viborg — Lahdenpohja—Valamo—Sordavala
\J —Koli—Joensuu—(Kuopio)—Nyslott—Punka-

harju—Viborg.
Tvenne urgamla gränsfästen mot horderna
från Novgorod, Punkaharjus gröna band
över fjärdarna, Kolis barrskogshjässor högt
över Pielinens övärld, Valamos kloster-
mystik och fjordlandskapet vid Europas
största insjö — se där ett kort, men loc-
kande sammandrag av ruttens sevärd-
heter. En sannskyldig vallfärdsled för
vänner av Karelen och Savolax.

1. dagen. Morgontåg från Viborg till Lahdenpohja. Därifrån
på dagen med båt (s/s Valamon Luostari) till Valamo.
Övernattas i Valamo.

2. dagen. På morgonen från Valamo (s/s Otava) till Sordavala,
varifrån med tåg till Vuonislahti vid Pielinen. Med mo-
torbåt (m/s Ukko-Koli) till Koli.

3. dagen. Vistelse på Koli.
4. dagen. På morgonen med buss till Joensuu. På dagen från

Joensuu med båt (s/s Orivesi I o. II) till Nyslott. Över-
nattas ombord på båten. (Ev. med buss från Koli till Kuo-
pio och därifrån båt till Nyslott.)

5. dagen. Ankomst till Nyslott tidigt på morgonen. På dagen
med båt (s/s Punkaharju II) tillPunkaharju, varest övernattas.

6. dagen. Med tidigt morgontåg till Nyslott. På dagen med
båt till Vuoksenniska, varifrån med kvällståg till Imatra,

7. dagen. På e. m. till Viborg med tåg.
Pris: A 393: —, B 303:—.

varest övernattas.

Anm. Med Sordavala såsom utgångspunkt kan man göra en
längre rundresa i Granskarelen. Alldeles särskilt äro de
natursköna Tolvajärvi-hsaxna. värda ett besök. Orörd vild-
mark finner man där mer än nog och de små gränsbyarna
med sina »tsasovnor» och»prasnikor» äro sevärdheter i sittslag.
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* Landets främsta turistattraktioner i ett
notvarp.

Hotell Finlandia på Punkaharju. Foto: A. Pietinen.

I-i Helsingfors Sordavala Valamo Sordavala
—Joensuu—Koli— Vaala-Uleåborg—Tammer-
fors—Kangasala— Tavastehus—Helsingfors.

En åtta dagars lektion i hemlandets geografi
kan denna »standardrutt» kallas. Låt vara
att resan går snabbt och att vyerna kanske
alltför hastigt svepa över varandra — in-
trycken från Ladoga, från det karelska
inlandet, Ule älv, Österbottens ängder och
kulturbygden kring Tavastehus samman-
vävas dock så småningom vid resans slut
till ett harmoniskt helt, till levande kun-
skap om vårt land.

1. dagen. Helsingfors—Sordavala med nattåg (sovvagn direkt
till Sordavala).

2. dagen. Med båt (s/s Otava) till Valamo, varest över-
nattas.

3. dagen. På morgonen till Sordavala, varifrån med tåg till
Joensuu. På e. m. med buss Joensuu—Koli. •

4. dagen. Vistelse på Koli.
5. dagen. På morgonen med motorbåt över Pielinen tillVuonis-

lahti och därifrån med tåg till Vaala, varest övernattas.
6. dagen. Från Vaala på dagen med forsbåt till Muhos, varifrån

med kvällståg till Uleåborg och vidare med nattåg till
Tammerfors.

7. dagen. Ankomst till Tammerfors på e. m. På kvällen med
buss till Vehoniemenharju i Kangasala.

8. dagen. På morgonen med buss till Tavastehus. Med kvälls-
tåget till Helsingfors.

Pris: A 724:50, B 554: —.

Anm. Vaala—Muhos 10/6—31/8.
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Från Saimens blåa böljor till slätterna vid
Bottenviken.

Ir\ I Helsingfors — Imatra—Nyslott—Punkaharju—J_ Nyslott—Kuopio Kajana—Vaala— Uleåborg
I —Vasa—Virdois—Tammerfors— Helsingfors.

Likasom föregående rutt är även denna
långresa närmast avsedd för dem, som
under en sommar vilja få en överblick av
Finlands turistsevärdheter. Förutom kända
turistorter i östra Finland har även den
nya »Eriksgatan genom Finland» från Vasa
till Helsingfors inryckts i reseplanen. Man
torde ock beakta att den berömda fors-
ledens saga snart är all, varför det gäller
att passa på, förrän det blivande kraft-
verket dämmer de vilda virvlarna.

1. dagen. Helsingfors—Imatra med nattåg (sovvagn Helsing-
fors—Enso).

2. dagen. Ankomst på morgonen till Imatra. På f. m. med tåg
till Vuoksenniska, varifrån omedelbart med båt (s/s Imatra
II el. s/s Savonlinna) till Nyslott. Ankomst sent på kvällen
(20/5 —30/6 och 15—31/8 tidigt följ. morgon). Fortsattes
till Punkaharju.

3. dagen. Från Punkaharju med båt (s/s Punkaharju II) till
Nyslott. På e. m. båt till Kuopio antingen via Leppävirta
(s/s Leppävirta I o. II) eller via Heinävesi (s/s Heinävesi
I o. II).

4. dagen. Ankomst på morgonen till Kuopio. Med dagtåget
till Vaala.

5. dagen. Från Vaala på dagen med forsbåt till Muhos, vari-
från resan fortsattes med tåg till Uleåborg. Nattåget sö-
derut (sovvagn till Seinäjoki).

6. dagen. Tågcmbyte på morgonen i Seinäjoki och ankomst
till Vasa tidigt på f. m. Med buss på e. m. via Kuortane
och Alavus till Virdois. Ankomst på kvällen.

7. dagen. På morgonen (sond. på e. m.) med båt (s/s Tarjanne
eller s/s Pohjola) till Tammerfors. På värd. kan man ome-
delbart efter båtens ankomst till Tammerfors fortsätta med
e. m. tåget till Helsingfors.

Pris: A 873:—, B 664:50.
Anm. Forsbåtar Vaala—Muhos 10/6—31/8. Rekommenderas

uppehåll i Kajana och båtfärd (s/s Salo) över Ule träsk från
Kajana via Kaivanto till Vaala (pris: I kl. 50: —, II kl.
37: 50, dock endast tisd.). — Från Uleåborg kan man taga
tåg till Gamlakarleby och därifrån buss till Vasa, vilket väl
passar in. i »tidtabellen» härovan.

Turistföreningen i Finland
beviljar sina medlemmar bl. a. följande förmåner:

10 O/q rabatt å föreningens turiststationer, å forsbåtsfärden
nedför Ule älv, å viktigare ångbåtslinjer på insjöarna
och i skärgården, ävensom å många busslinjer;

en illustrerad tidskrift i djuptryck „Turistliv i Finland",
som utkommer med fem nummer i året. Det femte
numret är ett bildalbum med 64 sidor;

12 inhemska gratisresor utlottas bland medlemmarna.
Medlemsavgift 25; - (för i utlandet bosatta 50: —):
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Kuusamo — obygdens land.

Kiutaköngäs i Kuusamo. Foto: A. Raappana.

I Uleåborg—Kuusamo Pa ana järvi Salla Ke-
mijärvi—Rovaniemi—Uleåborg.

Skygga smyga »Ryysy-Jooseppis» magra
tegar in i frostdalarna mellan bergen för
att slutligen vika för dyster urmark. —

Jungfruliga äro förvisso skogarna mellan
älvarna och bergen och ystert skaka fjäl-
len träden från sina skuldror. Smala äro
stigarna genom obygden mellan gråa byar,
skogsmännens farleder mellan jakteldarna.

1. dagen. Morgonbussen Uleåborg—Kuusamo.
2. dagen. Kuusamo—Paanajärvi med buss (värd.).

3. dagen. Exkursioner i Paanajärvitrakten.
4. dagen. På f. m. med buss till Käylä, varest övernattas i ett

ytterst anspråkslöst härbärge.
5. dagen. På e. m. buss till Salla via Märkäjärvi (tisd., torsd.

och lord.).

Pris: A 260:—, B 224:—.

6. dagen. Besök på Sallatunturi.
7. dagen. På morgonen med buss till Kemijärvi och på e. m.

tåg till Uleåborg.

Anm. Rekommenderas en vandringstur från Kemijärvi till
Pyhätunturi. Resenären bör inneha gränspass, vilket utfär-
das av myndigheterna på den ort, där vederbörande är
bosatt.
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Till midnattssolens landamären.

I 4 Uleåborg — Torneå —Muonio —(Enontekiö) —

Pallastunturi—Kittilä—Rovaniemi—Uleåborg.

För den som ej tidigare varit i Lappland
och vars tid är begränsad rekommenderas
denna tur på det varmaste. Snabba, goda
kommunikationer föra turisten upp till
västra Lappland, där fjällen resa sig som
blåa moln invid trappan, där älvbåtarna
glida ner mellan lummiga strandbranter
och där milsvid ödemark utbreder sig
mellan nybyggen. Där finnes ock Fin-
lands största nationalpark, som i evärde-
liga tider skall erinra släktled efter släkt-
led om ursprunglig natur.

1. dagen. Tåg Uleåborg—Torneå—Kauliranta, varifrån buss
avgår genast efter tågets ankomst till Muonio.

2. dagen. På morgonen med buss till Särkijärvi och därifrån
fotvandring (ca 17 km; event, bil) till Pallasjärvi.

3. dagen. Bestigning av Pallastunturi.
4. dagen. Fotvandring (ca 15 km) från Pallasjärvi till Rauhala

gård invid Muonio—Kittilä-landsväg.

5. dagen. På morgonen med buss till Rovaniemi via Kittilä
(icke månd.). Vidare med tåg till Uleåborg, som nås sent
på kvällen.

Pris: A 263: —, B 210: —.

Anm. För vana exkurrenter rekommenderas en tur till Enon-
tekiö kyrkby (Hetta) och därifrån en 2—3 dagars fotvand-
ring över fjällkedjan Ounas- och Pallastunturi till Pallas-
järvi och Rauhala. Bussförbindelse Muonio—Hetta alla
dagar utom onsd. — Betr. resor i västra Lappland se Turist-
föreningens broschyr »Till fjälls!»

Könkämäeno älv i Enontekiö.
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Tvärs genom Lappland till Ishavet.

1r Rovaniemi — Enare—Liinahamari —Kirkenes
O —Kolttaköngäs (Boris Gleb)— Salmijärvi —

Rovaniemi.

»Världens enda landsväg till Ishavet» är
ett slagord, som ännu några år gäller för
vår Petsamoväg. År för år förbättras
turistförhållandena invid denna interna-
tionellt betonade turistled. Framförallt
borde emellertid turisterna vänja sig vid
att ej göra sin Petsamoresa i alltför hastigt
tempo; den som ej vandrat på Petsamo-
fjordens strandfjäll och sett midnattssolen
glöda över Ishavet, har ej haft full behåll-
ning av sin resa.

1. dagen. Från Bovaniemi på e. m. med buss till Ivalo, varest
övernattas.

2. dagen. Från Ivalo tidigt på morgonen med buss till Enare
kyrkby (ca 40 km).

3. dagen. På dagen med buss till Ivalo och vidare med ilbuss
till Liinahamari.

4. dagen. Med m/s Jäämeri (månd. och fred.; fr. o. m. 2/7)
via Henöarna (Heinäsaaret) tillVaitolahti på Fiskarhalvön.
Efter kort uppehåll (varunder bl. a. ryska gränsen kan be-
sökas) retur till Liinahamari.

5. dagen. I Liinahamari. Exkursioner i omgivningen. Ev.
besök på Yläluostari kloster; sportfiske.

6. dagen. Avfärd med m/s Jäämeri (endast onsd. e. m.) till
Kirkenes i Norge. Från Kirkenes med motorbåt till Koltta-
köngäs.

7. dagen. Från Kolttaköngäs 2 km med motorbåt, därefter
med buss till Salmijärvi. Ombyte av buss och vidare till
Ivalo, som nås på kvällen.

8. dagen. På morgonen med buss till Rovaniemi.
Pris: A 479:'—, B 414:—.
Anm. Gränspass erfordras; erhålles av myndigheterna på den

ort, där vederbörande är bosatt. För besök i Kirkenes är
nordiskt resekort (8: —) nödvändigt. Se specialbeskrivnin-
gen över »Ishavsvägen»!

En resa till Petsamo kan utomordentligt väl kombi-
neras med en tur runt Nord-Norge. Från Kirkenes avgår
ångbåt (»hurtigrutten») dagligen via Vardö, Hammerfest
och Tromsö till Finsnes. Från Finsnes med bil till Narvik
och därifrån med tåg via Kiruna, Boden och Haparanda till
Torneå och Kemi. Resekostnaderna: A ca 1.200: —, B
(111 kl. tåg, I kl. båt) ca 1.000: —.

Varje turist behöver
„Finlands Kommunikationer'" (7: —).
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KORTA UPPGIFTER OM VIKTIGARE TURIST-
ORTER.

Aulanko-Karlberg. Känt turistcentrum i närheten av Ta-
vastehus. Härliga parkanläggningar med svandamm och
konstskatter. Uppe på höjden Aulanko finnes ett ca 40 m
högt granittorn och nedanför berget den s. k. Björngrottan
med Stigells björnskulptur. Vackert insjölandskap. Tu-
risthotell.

Björkö (Koivisto). Köping. Havsbad med casino och weekend-
stugor.

Borgå. Stad med anor. Viktig handelsplats redan på 1300-
talet. »Gamla Borgås» medeltida gränder, Runebergs hem,
domkyrkan (1414—18), Borgbacken, rådhuset och diktar-
hemmet äro stadens förnämsta sevärdheter.

Ekenäs. Urgammal handelsplats, som år 1546 fick stadsprivi-
legier. Den vackra gråstenskyrkan (1650) och naturparken
»Hagen» äro stadens främsta sevärdheter. Badort och
vackra segelfarleder i den omgivande skärgården.

Enare. Kyrkby vid det mångbesjungna Enare träsk. Turist-
station. I omgivningarna lappbosättning. Goda sport-
fiskemöjligheter.

Enontekiö kjrrkby (Hetta) är huvudort för det glest befolkade
fjällandet i nordvästra Lappland. I närheten (9 km) det
kända Ounastunturi, vars nordligaste topp, Pyhäkero
(725 m ö. h.), är lätt tillgänglig. Turistföreningen upp-
rätthåller en turiststuga i byn och på Pyhäkero.

Hangö. Staden på Finlands sydligaste udde. En av landets
förnämsta vinterhamnar. Framförallt mondän badort och
centrum för exkursioner i skärgården.

Helsingfors, »Nordens vita stad», är Finlands huvudstad och
samtidigt landets största stad (290.000 invånare). Ur
arkitektonisk synpunkt är i synnerhet Stortorget värt upp-
märksamhet. De offentliga byggnaderna omkring och i när-
heten av detta torg, Statsrådsborgen, Storkyrkan, Helsing-
fors universitet och Universitetsbiblioteket, äro uppförda
i början av 1800-talet i en enhetlig nyklassisk stil enligt
ritningar av C. L. Engel. Av stadens övriga byggnader äro
bl. a. Eliel Saarinens stationshus, Finska nationalteatern,
Riksdagshuset, Nationalmuseet, Johanneskyrkan och Berg-
hälls granitkyrka i norra delen av staden anmärkningsvärda.
Vid Alexandersgatan, stadens »pulsåder», höja sig en mängd
stora affärspalats, i vilka — liksom i bostadsbyggena i Tölö
stadsdel — moderna stilriktningar sökt sig uttryck.

Bland museerna och konstsamlingarna äro de viktigaste:
Nationalmuseet, som omfattar en förhistorisk, en historisk
och en etnografisk avdelning, Ateneums samlingar av så-
väl inhemsk som utländsk målar- och bildhuggarkonst
samt de Sinebrychoffska konstsamlingarna.

Av sevärdheterna i Helsingfors omgivning bör främst
nämnas Fölisöns friluftsmuseum, som ger en bild av Fin-
lands allmogekultur, Sveaborgs fästning, belägen på sju
öar utanför staden och uppförd av Augustin Ehrensvärd i
senare hälften av 1700-talet, samt Högholmens djurgård,
Hertonäs museum och Rönnskärs badstrand.

Heinola. Idyllisk badortsstad vid Kymmene älv i utomordent-
ligt naturskön omgivning. Motorbåt står att hyra för
insjöturer.

Högland. En ca 12 km lång och I—3 km bred klippö uti i
Finska viken. Öns högsta topp 158 m ö. h. Badort. Om-
växlande natur. Turistföreningens nya, stora restaurang
öppnas 1937. Logi i gårdarna.
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Imatra, den världsberömda forsen, kastar mellan branta klipp-
väggar Saimensvatten ut i Vuoksen. Bäst framträder denna
sevärdhet från parken kring Statshotellet på forsens västra
strand. — Vid Imatra har under åren 1921—1929 uppförts
ett mäktigt kraftverk (110.000 hkr.), som levererar elek-
trisk kraft åt hela södra Finland. I närheten av Imatra
finnes Vallinkoski, en av Finlands vackraste forsar.

Ishavsvägen. »Världens enda landsväg till Ishavet» tager sin
början i Rovaniemi, ca 5 km söder om polcirkeln. Genom
karga och glest bebyggda trakter går vägen åt nordost till
Sodankylä (131 km) och fortsätter genom ödemarken till
Vuotso gränsvaktsstation (i närheten en lappby) och över
Kaunispää fjäll till Ivalo (Kyrö) by vid Ivalo älv (295 km).
I Ivalo har Turistföreningen tvenne turiststationer, där
Petsamoturisterna övernatta. Från Ivalo går en biväg till
Enare kyrkby (turiststation). Där Ishavsvägen tangerar
Pasvik älv vid älvens utflöde ur Enare träsk ligger Virta-
niemi turiststation med ypperliga tillfällen till sportfiske.

Följande Pasvik älvs lopp fortsätter landsvägen till
Salmijärvi (452 km). Från Salmijärvi går en nybyggd
bilväg förbi Töllevijärvi och det mäktiga Jäniskoski till
älvstranden, ca 2 km från Pasvik älvs sista mäktiga fors,
Kolttaköngäs; från vägens ändpunkt med motorbåt, varef-
ter man stiger i land ovanför forsen. Härifrån är 1 km:s pro-
menad till Kolttaköngäs skoltlappby, där Turistföreningen
har en turiststation. — Kolttaköngäs by benämnes även
Boris-Gleb efter den där belägna gamla kyrkan, uppförd
på 1500-talet till minne av två omkring år 800 mördade
kristna furstar Boris och Gleb.

Följande viktiga »hållplats» vid Ishavsvägen efter Salmi-
järvi är Yläluostari, varest Turistföreningen har en turist-
station. Även här ges tillfälle till sportfiske (Lohilinna
fiskarstuga). I närheten ett känt grekisk-katolskt kloster
med »Frälsarberget». Alaluostari by är administrativt cent-
rum för Petsamo-området; därefter följer Näsykkä bondby
och så Parkkina by, som ligger i bottnen av den 15 km långa
Petsamo-fjorden och är Petsamos främsta bosättnings-
centrum. Från Parkkina fortsätter landsvägen till Liina-
hamari djuphamn (531 km), där Turistföreningen har en
turiststation. Liinahamari har en gång i veckan fartygs-
förbindelse med Kirkenes köping på norska sidan vid Pasvik
älvs mynning samt två gånger i veckan med Henöarna
(Heinäsaaret) och Fiskarhalvön (Kalastajasaarento).

Midnattssolen ses i Petsamo 22/5—23/7.
Joensuu. Norra Karelens enda stad och en knutpunkt för

landskapets trafiknät. Skol och trävarustad. I närheten
Pärnävaara (235 m ö. h.). En bibana leder till Outokumpu
koppargruva.

Jyväskylä. Känd bildningshärd i mellersta Finland. Vackert
läge vid Jyväsjärvi. Många parker. Sommaruniversitet.
Staden firar sitt 100-årsjubileum 1937.

Kajana. Invid staden det mäktiga Ämmäkoski. På en holme
i forsen ruinerna av det gamla Kajaneborg.

Kangasala. Ett för sin naturskönhet berömt ås- och insjö-
landskap i Tavastland. Vehoniemenharju har turisthär-
bärge och utsiktstorn.

Kemi. Betydande trävarustad vid Bottniska viken. Sevärd-
het: forsarna i Kemi älv.

Kemijärvi. Stor kyrkby invid Kemi träsk norr om polcirkeln.
I närheten det kända fjället Pyhätunturi (540 m ö. h.), som
utgör ett lämpligt mål för fotvandrare.

Kittilä. Vacker lapplandsby med många fjäll inom synhåll,
t. ex. Levitunturi (531 m ö. h.).
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Koli. Vid stranden av Pielinen höjer sig Ukko-Koli 348 m ö. h.
På en terras alldeles invid toppen är Turistföreningens
turiststation belägen. Vackra promenadstigar och mäk-
tiga vyer över Pielinens örika vatten.

Kotka. Vår största exporthamn. Sevärdheter: vattentornet
med utsikt över Finska viken, kyrkan (1795) och Langin-
koski med kejserlig »fiskarstuga». I närheten Svensksund,
känt från Gustaf III:s krig.

Kuopio. Viktigt administrativt och kulturellt centrum i mel-
lersta Finland. Sevärdheter: Väinölänniemi park, kyrkan
och stadsmuseet. I närheten Puijo (232 m ö. h.), från vars
torn man har en storslagen utsikt över det vackra Kalla-
vesi; turisthärbärge.

Kuusamo är ödemarksbeundrarnas och sportfiskarnas land.
Rundturen Kuusamo— Paanajärvi— Käylä rekommenderas.
I Kuusamo kyrkby står folkhögskolans härbärge till tu-
risternas förfogande. Sportfiskare och ödemarksfarare
kunna begagna sig av Kitkajoki och Oulankajoki älvar
som färdled till Paanajärvi. I Käylänkoski finnes Käylä
anspråkslösa härbärge, i Juuma logerar man i Yli-Juuma
gård. Vid Kiutaköngäs i Oulankajoki finnes en ödemarks-
hydda. I Paanajärvi kan man taga in i Röda Korsets sjuk-
stuga, varifrån motorbåtsfärder kunna företagas på Paa-
najärvi sjö.

Lahdenpohja. Köping vid Ladoga ca 40 km sydväst om Sor-
davala; vikarna i närheten fjordliknande.

Lahtis. Finlands yngsta stad, stadd i livlig utveckling. Indu-
striellt betonad. Sevärdheter: Salpausselkäs åsar, rund-
radiostationen. Utgångspunkt för Päijänneturister

Lovisa. Grundlagd 1745. Sjöfartsstad. Vana stadsvyer. I när-
heten Svartholms fästningsanläggningar.

Mariehamn. Landskapet Ålands huvudstad. »Lindarnas stad».
Sevärdheter: fågeldammen och västra hamnens djuphavs-
seglare. I närheten Möckelö havsbad. Centrum för skär-
gårdsturism.

St. Michel. Vacker inlandsstad vid Saimen. Utgångspunkt
för labyrintartade insjöfarleder.

Muonio. Stor lapplandsby vid västra gränsen. I närheten
Olostunturi (524 m ö. h.).

Nyslott. Viktigt turistcentrum i östra Finland. Badort. Främ-
sta sevärdhet: fästet Olofsborg, en av Nordens vackraste och
märkligaste medeltida borgar (1475). Naturskön omgivning.

Nystad. Över 300 år gammal sjöfartsstad. Nystads gamla
gråstenskyrka (1623—29) inrymmer numera ett kultur-
historiskt museum.

Nådendal är Finlands minsta stad, men har i trots därav 500
års anor. Berömt birgittinerkloster. Flere medeltida min-
nen. Numera är Nådendal framförallt en badortsstad.

Pallastunturi. Näst fjällen i nordvästra Enontekiö vårt högsta
fjäll (821 m ö. h.). Reser sig brant ur det vida Pallasjärvi,
vid vars strand Turistföreningen har en turiststuga. Natio-
nalpark. En ny stor turiststation under uppförande på
fjällets södra sluttning.

Punkaharju är en 7 km lång, barrskogsklädd rullstensås, som
tack vare sin vackra natur och sina härliga utsikter är en av
Finlands mest berömda turistorter. — Två turisthotell.

Baumo. Gammal sjöstad, som omnämnes redan på 1400-talet.
Medeltida prägel. Sevärdheter: ruinerna av Trefaldighets-
kyrkan (från 1300-talet); Heliga Korsets kyrka (från 1400-
talet, tidigare fransiskanerbrödernas klosterkyrka).

Bovaniemi. »Lapplands huvudstad». Centrum för Lapplands-
trafiken. Invid köpingen Ounasvaara (204 m ö. h.), vari-
från man ser midnattssolen vid midsommartiden. Vid
stranden av Kemi älv det moderna hotellet Pohjanhovi.
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Åbo slott. Foto: Luftstridskrafterna .

Salla kyrkby är en centralort i sydöstra Lappland. I närhe
ten fjällen Sallatunturi och Rohmoiva (656 m ö. h.). Logi
möjligheter i byn. Lämplig utgångspunkt för ödemarks
vandringar i östra Lappland.

Sordavala. Vacker stad vid en vik av Ladoga. Invid staden
Kuhavuori med anslående utsikt över den klippiga Ladoga-
skärgården.

Tammerfors. Typisk industristad, vars fabriksanläggningar få
sin drivkraft från den genom staden strömmande Tammer-
koski-forsen. 250 fabriker. Sevärdheter: domkyrkan, konst-
museet, Pyynikki ås med strandbad och utsiktstorn, Ta-
vastbron med Aaltonens konstverk och stadsparken vid
Näsijärvi. I närheten Messukylä med kyrka från 1400-talet.

Tavastehus. Stadsprivilegier 1639. Främsta sevärdhet: Tavas-
tehus slott (Kronoborg), uppfört under Birger Jarls korståg
i 13:de århundradet. I närheten Hattelmalas höjder med
vacker utsikt över staden, ävensom Aulanko-Karlberg (se
ovan).

Terijoki. »Finlands Riviera». Fashionabelt havsbad vid Finska
viken. Hotell och pensionat.

Tolvajärvi åsar tävla i naturskönhet med Punkaharjus. Orörd
ödemark. Suomen Rajaseutuyhdistys upprätthåller tvenne
härbärgen i Tolvajärvi.

Torneå. Gränsstad på västra (!) sidan av Torne älv. Främsta
sevärdhet: den gamla träkyrkan (1686) med träskulpturer
och målningar.

Uleåborg är norra Finlands största stad. Norr om staden dånar
Merikoski, Ule älvs sista mäktiga fors före dess utflöde i
Bottniska viken; mitt i forsen ligger den vackra ögruppen
Hupisaaret (Frihetsholmarna) med parkanläggning.

Vaala ligger vid västra ändan av Ule träsk, vid Ule älvs utflöde.
Utgångspunkt för Turistföreningens forsbåtsturer längs
Ule älv. Turisthotell (järnvägshållplats »Vaalan hotelli»
alldeles invid hotellet.)

Icke långt från Vaala passera forsbåtarna den första
stora forsen, Niskakoski. Därefter följa lugnvatten och
mindre forsar, förbi vilka man färdas med tåg från Nuojua
till Ojalanoja hållplats. Där stiger man åter i forsbåten,
och forsfärdens intressantaste avsnitt, nedfarten för Pyhä-
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koski, börjar. Pyhäkoski är Finlands starkaste fors (200.000
hkr.), där båten kastas på höga skummandevågor. I Leppi-
niemi vika forsbåtarna in till Turistföreningens restaurang
(forsbåtarna lägga till invid motsatta stranden; över häng-
bro till restaurangen). I Muhos kyrkby nedanför Pyhäkoski
slutar forsfärden.

Valamo. Denna ögrupp ligger i norra delen av Ladoga, Europas
största insjö. Huvudön mäter i största längd 9 km och i bredd
7 km. Stränderna branta, terrängen bergig och skogklädd.

På huvudön ligger Valamo berömda kloster, som upp-
gives ha blivit grundlagt 992. Sin glanstid hade klostret i
slutet av 1800-talet, då stora pilgrimsskaror vallfärdade dit.
Huvudklostrets främsta sevärdhet är Förklaringskyrkan, be-
stående av två kyrkobyggnader på varandra. Invid huvud-
klostret har ett hotell uppförts för turister och pilgrimer.

Vasa. Grundlagd 1606. Österbottens största stad. Ångbåts-
förbindelse med Umeå och Sundsvall i Sverige. Sevärd-
heter: Hovrättens tavelsamlingar, Brages friluftsmuseum,
Österbottens historiska museum. I närheten Gamla Vasa
med ruiner av en korskyrka från 1300-talet och Korsholms
vallar, även de från 1300-talet.

Viborg, som ligger inne vid den från Finska viken utskjutande
Viborgska viken, är en av Finlands minnesrikaste städer.
Dess intressantaste sevärdheter äro det i slutet av 1200-
talet uppförda slottet, det på Salutorget belägna, nu till
restaurang inredda Runda tornet, som är en kvarleva av
de gamla murar som omgivit staden, det av Eliel Saarinen
ritade Stationshuset, det nya bibliotekshuset samt Konst-
museets stilfulla hus på Pantsarlax-vallarna i södra delen
av staden. — 1 1/2 km norrut från staden ligger den för sin
skönhet kända Monrepos park.

Virdois. Ändpunkt för ångbåtslinjen Tammerfors—Virdois.
Natursköna vattendrag, av vilka i främsta rummet må näm-
nas de kända Toriseva-sjöarna.

Äbo är Finlands äldsta stad och forna huvudstad. Dess främsta
sevärdheter äro domkyrkan och slottet. Åbo domkyrka,
som första gången namnes år 1229, är i sitt nuvarande skick
ett verk av många århundraden; dess senaste grundliga
restaurering slutfördes år 1929. Med sina talrika sido-
kapell, gravmonument, fresko- och fönstermålningar är
kyrkan ett av Finlands och hela Nordens anmärknings-
värdaste historiska minnesmärken. Åbo slott vid Aura-ås
mynning är det äldsta av Finlands medeltidsslott (från slutet
av 1200-talet). I slottet är Åbo historiska museum inrymt.
Också Åbo Konstmuseum förtjänar nämnas. I närheten
Runsalas eklundar och vackra skärgårdslandskap.
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