
1) Vägen är beskriven i båda riktningarna. Fram- och bak-
sidan av lappen innehåller således samma sträcka, men i om-
vänd ordning.

2) I första stycket givas korta upplysningar om vägens bes-
kaffenhet, den omgivande naturen och bebyggelsen.

3) Siffrorna i vänstra kolumnen utvisa det löpande kilo-
meteravståndet från sträckans begynnelsepunkt till dess slut-
punkt. Högra kolumnens siffror åter ange avståndet mellan
på varandra följande i texten angivna huvudpunkter på sträckan.

b) Siffrorna inne i texten (tsx. 0,7 eller 6,1) ange löpande
kilometeravståndet från närmast föregående huvudpunkt. Siff-
rorna mellan de sneda strecken åter ange avståndet från resp.
punkt på den beskrivna vägen till den angivna orten.

5) Förkortningarna tJx. och t.v. ange vägens högra eller
vänstra sida med avseende på körriktningen. Bivägar, som
utgå från huvudvägen, angivas inom parenteser. Vid angivan-
de av kompassriktning användas officiella förkortningar för vä-
derstrecken: NO nordost, SV sydväst o.s.v.

6) Särskilt intressanta sevärdheter längs vägen ha grade-
rats genom utnyttjande av olika stilarter:

a) RASEBORGS SLOTT.
b) Orimattila kyrka.
c) Mäntsälä gård.

Utgivaren är medveten om att fel och bristfälligheter ej kun-
nat undvikas i dessa vaglappar. Vi vore tacksamma om Ni ville
meddela oés de fel Ni själva observerat, för att de må kunna
rättas i en senare upplaga. I slutet av detta häfte finner Ni
en för detta ändamål avsedd blankett.

TURISTFÖRENINGEN I FINLAND
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Helsingfors—Tusby, 28,0 km.
Huvudväg från Helsingfors N-ut, asfalterad chaussé och

uträtad allmän landsväg. Förstäder, gamla odlingsbygder, om-
växlande skogsmarker.

O HELSINGFORS, järnvägsstation. Köres iO- riktning
längs Kaisaniemigatan, Broholmsgatan och Tavast-
vägen, därefter tv. längs Backasgatan. 4,7 t.h.
stadens barnhem. 5,2 t.h. Gumtäckts stora koloni-
trädgård, t.v. Kottby travbana och bollplan 5,9

5,9 Kottby förstad. Fortsattes rakt (förstadens
vackra huvudgata viker t.h.). 0,9 bro över N
stambanan. 3,1 Baggböle samhälle. 6,6 bro över
Vanda å. Före bron Domarby gårds (ägare Helsing-
fors stad) vidsträckta odlingar 7,2

13,1 Brob a c k a vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.h. gamla landsvägen till Malm /3,3/).
T.h. Kervo å. 0,8 tv. väg till andelslaget Hank-
kijas egendom Tammisto, känd växtförädlingsanstalt) .
T.h. mellan träd Helsinge kyrka. Åkrar 1,4

14,5 Hels i n g e kb y. Huvudvägen fortsätter rakt.
(T.h. väg till Dickursby station /4,3/, t.v. via andels-
laget Elantos egendom Backas /1,5/ till Vanda
vägskäl vid Nurmijärvivägen /7,5/).

(Helsinge kyrka från medeltiden, uppförd av grå-
sten ant. 1494. Inredningen förnyad efter branden
1893. Altartavlan okänd konstnärs kopia av Leo-

nardo da Vincis »Den heliga nattvarden»).
(2,7 t.v. väg till Sjöskog by /9,5/). 3,8 Helsinge

eockens begravningsplats. 5,0 asfalterad chaussé
upphör. 6,8 gårdar tillhörande Klemetskog. Vacker
tallskog 8,5

23,0 Klemetskog vägskäl. (T.h. väg till Korso st.
och tättbebyggda by /4,0/, t.v. Klemetskog /2,0/).
4,9 th. gamla ryska garnisonskyrkan synlig bakom
gårdarna 5,0

28,0 Tusby, Hyrylä vägskäl. T.h. väg via Järvenpää
/10,4/ till Mäntsälä kyrka /37,2/, t.v. till Hyvinge
/34,5/. Vid vägskälet St- och Sh-service.
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Tusby—Helsingfors, 28,0 km.
Huvudväg från N till Helsingfors, uträtad allmän landsväg

och asfalterad chaussé. Omväxlande skogsmarker, gamla
odlingsbygder, förstäder.

0 Tusby, Hyrylä vägskäl. Köres i S-riktning. T.v.
bakom gårdarna gamla ryska garnisonskyrkan. Ge-
nom byn och skogar till 5,0

5,0 Klemetskog vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg till Klemetskog /2,0/, t.v. till Korso st. och tätt
bebyggda by /4,0/). 1,7 gårdar tillhörande Klemet-
skog by. Fr.o.m. 3,5 asfalterad chaussé. 4,7 t.h. Hel-
singe sockens begravningsplats. (7,8 t.h. väg till Sjö-
skog by /9,5/). Vidare genom skog och förbi åkrar till 8,5

13,5 Hels i n g e kb y. (T.v. väg via kyrkan till Dickurs-
by st. /4,3/, t.h. via andelslaget Elantos egendom
Backas /1,5/ till Vanda vägskäl vid Nurmijärvi-
vägen /7,5/).

(Kyrkan från medeltiden, byggd av gråsten ant.
1494. Inredningen förnyad efter branden 1893.
Altartavlan okänd konstnärs kopia av Leonardo da
Vincis »Den heliga nattvarden»).

(0,6 t.h. väg till andelslaget Hankkijas egendom Tam-
misto, känd växtförädlingsanstalt) 1,4

14,9 Brobacka vägskäl. Chaussén fortsätter rakt.
(T.v. gammal allmän landsväg via Malm st. /3,3/ till
gamla Borgåvägen 14,1/). T.v. Kervo å. 0,7 bro över
Vanda å. Domarby gårds (ägare Helsingfors stad)
vidsträckta odlingar. 3,7 Baggböle samhälle. 6,3
Kottby bro över N stambanan. T.h. (T.v. rak väg
till Gammelstaden) 7,2

22,1 Kottby förstad. Fortsattes rakt längs Backas-
gatan. (Förstadens vackra huvudgata tv.). 0,7 t.v.
Gumtäckt stora koloniträdgård, t.h. Kottby travbana
och bollplan. 1,2 t.v. stadens barnhem 5,9

28,0 HELSINGFORS, järnvägsstation. (Se särskilt orts-
blad). Till st.aden ankommes längs Backasgatan,
Tavastvägen, Broholmsgatan och Kaisaniemigatan.
(Turistföreningens i Finland centralbyrå Alexan-
dersgatan 7 a.)
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Tusby—Mäntsälä, 37,6 km.
God allmän landsväg genom Tusby villasamhälle, förbi vackra

moar och odlingsbygder. Välmående och tät bebyggelse.
0 Tusby, Hyrylä vägskäl. Köres i NO-riktning.

Gamla kaserner, åkrar och gårdar. (2,0 t.v. väg via
Tusby kyrka /0,6/ till Hyvinge-vägen /1,8/).

2,2 t.v. turisthotellet Gustavelund, i bakgrunden det
8 km långa Tusby träsk 2,8

2,8 Tusby kommunalhus. Fortsattes direkt.
(T.h. väg till Kerava köping /3,8/). 0,5 t.v. simstrand.
0,8 th. skalden J. H. Erkkos forna hem, t.v. Aleksis
Kivis sista bostad. 1,3 t.h. Syväranta (Lotta
Svärd). 2,1 t.v. skyddskårens befälskola, 3,2 Tuo-
mala by. 4,1 bakom åkern Tusby folkhögskola. 5,8
t.v. seminarium för huslig ekonomi, Juhani Ahos
forna bostad, t.h. jordbruksnormalskola. (7,2 biväg
runt träsket till Hyrylä /Ufl/) 7,6

(Tusby träkyrka är uppförd 1732. Altartavlan
okänd konstnär. Flere adelssköldar i kyrkan.
På begravningsplatsen invid kyrkan författaren
Aleksis Kivis grav med minnessten.)

10,4 Järvenpää, t.h. stationen. 0,3 järnvägsundergång,
skarp krök t.v., t.h. flere fabriker. (3,5 t.h. väg till
Myllylä by /4,0/). 4,6 tv. Nummenkylä lägerområde
(H:fors sk-distrikt) . 7,5 t.h. kafé. (T.v. väg till
Jokela st. /9,8/). Fortsattes över ny bro till ...... 8,0

18,4 Kellokoski (Mariefors). T.v. järnbruk vid Kervo

å (gr. 1795). 0,2 t.v. distriktssinnessjukhus. Genom
skog till 5,5

23,9 Ohkola. Invid byns arbetarföreningshus (t.h. på en
tallbacke mellan åkrar) inträffade år 1932 ett inter-
mezzo, som väckte stor uppmärksamhet i hela landet.
6,5 Hirvihaara by. 9,4 t.v. St-st. (13,6 t.v. väg till Oitti
st /27,7/) 13.7

37,6 Mäntsälä kby. T.h. väg till Hindhår st /34,6/
och Borgå /35,6/, t.v. via Orimattila /39,4/ till Lahtis
och till Järvelä st. ,/35,0/. I vägskälet Sh-st.
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Mäntsälä—Tusby, 37,6 km.
God allmän landsväg genom vackra moar, förbi odlingar och

villasamhällen. Välmående och tät bebyggelse.
0 Mäntsälä. Köres i O-riktning. (0,1 t.v. väg till

Oitti st. /27,7/). 4,3 t.h. St-st Hirvihaara by, skog,
vägen buktar 13,7

13,7 Ohkola. Invid byns arbetarföreningshus (t.v. på
en tallbacke mellan åkrar) inträffade år 1932 ett
intermezzo, som väckte stor uppmärksamhet i hela
landet. Åkrar och skogsmarker. 5,3 t.h. distrikts-
sinnessjukhus 5,5

19,2 Kellokoski (Mariefors). T.h. järnbruk vid Kervo
å (gr. 1795). Fortsattes över den nya bron. 0,5 t.v. kafé
(t.h. väg till Jokela st. /9,8/). 3,4 t.h. Nummenkylä
lägerområde (H:fors sk.-distrikt) . (4,5 t.v. väg till
Myllylä by /4,0/). 7,6 t.v. flere fabriker. 7,7 skarp
krök t.h., järnvägsundergång. T.v 8,0

27,2 Järvenpää station. Flere gårdar. (0,4 t.h.
biväg runt Tusby träsk till Hyrylä /11,5/). 0,6 t.h.
det 8 km långa Tusby träsk. 1,8 t.v. jordbruks-
normalskola, t.h. seminarium för huslig ekonomi,
tidigare Juhani Ahos bostad. 3,5 t.v. bakom åkrar
Tusby folkhögskola. 4,4 Tuomala by. 5,5 t.h. skydds-
kårens befälsskola. 6,3 t.v. Syväranta (Lotta Svärd).
6,8 t.h. författaren Aleksis Kivis sista bostad,
t.v. skalden J. H. Erkkos forna hem. 7,1 t.h.
simstrand 7,6

34,8 Tusby kommunalhus. Fortsattes t.h. (T.v.
väg till Kerava köping /3,8/) . Flere gårdar. 0,6 t.h.
turisthotellet Gustavelund. (0,8 t.h. väg via Tusby
kyrka /0,6/ till Hyvinge-vägen 11,81).

(Tusby träkyrka är uppförd 1732. Altartavlan
av okänd konstnär. Flere adelssköldar i kyrkan.
På begravningsplatsen invid kyrkan författaren
Aleksis Kivis grav med minnessten.)

Åkrar och gårdar. 2,5 gamla kaserner 2,8
37,6 Tusby, Hyrylä vägskäl. Fortsattes rakt till Hel-

singfors /28,0/, th. väg till Hyvinge köping /34,5/.
I vägskälet St- och Sh-service.
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Mäntsälä—Mallusjoki, 27,1 km.

0 Mäntsä 1 a k b y.
(Mäntsälä kyrka — uppförd av tegel år

1866, altartavlan av B. Reinhold 1872 — vid vä-
gen t. Borgå. N om kyrkan Mäntsälä historiska
herrgård, från år 1632, som bl.a. tillhört ätterna
Möllersvärd och von Rancken, nuvarande ägare
agronom Herlevi. Alexander I har under ett be-
sök i Finland gästat herrgården.)

27,1 Mallusjoki vägskäl. T.h. väg t. Borgå
via Pukkila /10,5/ och Askola /25,0/, t.v. t. Lahtis via
Orimattila /12,3/

R

God, men slingrande allmän landsväg, vackra odlade nej-
der omväxlande med skog. Bebyggelsen utvisar välstånd, åk-
rarna välskötta.

Man färdas i N-riktning. Vägen slingar sig utmed
åkrar, följer Mäntsälä å. 8,3 t.v. Sh-st. 8,7 Kauk-
lampi by 9,3

9,3 Kauklampi vägskäl. Fortsattes t.h. (t.v. går
vägen via Järvelä st. /24,8/ t. Kärkölä kyrka
/30,4/). 0,1 bro över Mäntsälä å. En vacker lövallé
och skog. 3,0 t.h. Haukijärvi, som håller på att för-
sumpas. 4,5 Siversbergs by. (5,4 t.h. väg t. Pukkila
kyrka /10,0/). 5,7 th. Sh-,st (6,3 tv. väg t. Si-
versberg herrgård från 1700-talet, nuvarande ägare
Ab. Stockmann). 12,8 Mallusjärvi med vackra
stränder (t.v. väg runt sjön över Sammalisto och
Karkkula byar /9,0/). 14,8 Mallusjoki by. 15,3 t.v.
Sh-st 15,5 th. kafé. Vidare förbi åkrar t 17,8

3



536

Mallusjoki—Mäntsälä, 27,1 km.
God, men slingrande allmän landsväg, vackra odlade nejder

omväxlande med skog. Bebyggelsen utvisar välstånd, åkrarna
välskötta.

0 Mallusjoki vägskäl. Man färdas i V-riktning.
Fortfarande genom Mallusjoki by. 2,3 t.v. kafé.
2,5 t.h. Sh-st. T.h. Mallusjärvi med vackra stränder.
5,0 kröker vägen skarpt t.v. brant upp på backen
(t.h. väg runt sjön över Sammalisto och Karkkula
byar /9,0/.) (11,5 t.h. väg t. Siversbergs herrgård;
från 1700-talet, nuvarande ägare Ab. Stockmann)
12,1 tv. Sh-st, 12,4 Siversbergs by. (T.v. väg t. Puk-
kila kyrka /10,0/). 14,8 t.v. Haukijärvi, som håller
på att försumpas. 17,4 en vacker lövallé. 17,7 bro
över Mäntsälä å och 17,8

17,8 Kaukl am p i vägskäl. Man fortsätter rakt
fram. (T.h. väg via Järvelä st. /24,8/ t. Kär-
kölä kyrka /30,4/). Kauklampi by. 1,0 Sh-st Vä-
gen slingrar sig utmed åkrar och följer Mäntsälä å. 9,3

27,1 Mäntsälä k by. T.h. väg via Tusby
/37,6/ t. Helsingfors samt t. Oitti st. /27,7/, t.v.
väg t. Hindhårs st. /34,5/ samt t. Borgå /36,6/.

(Mäntsälä kyrka — uppförd av tegel 1866, al-
tartavlan av B. Reinhold 1872 — vid vägen t.
Borgå. N om kyrkan Mäntsälä historiska herr-
gård, från år 1632, som bl.a. tillhört ätterna Möl-
lersvärd och von Rancken, nuvarande ägare agro-
nom Herlevi. Alexander I har under ett besök i
Finland gästat herrgården.)
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Mallusjoki—Orimattila, 12,3 km.

12,3 Orimattila vägskäl. Rakt fortsätter vägen t
Lahtis /24,6/, t.h. väg via Orimattila st. /1,2/ t Art-
järvi kyrka /30,0/.

R

God, delvis slingrande allmän landsväg, vackra skogsmarker
och odlingar. Bebyggelsen utvisar jämförelsevis stort välstånd,
åkrarna välskötta.

0 Ma 11 usj o k i vägskäl. Köres i O-riktning. 1,7
Mallusjoki bro, t.v. vik av Mallusjärvi, t.h. Hakkomen
kvarn och Terriniemi växthus. (2,3 t.v. väg via Kark-
kula och Sammalisto byar runt sjön /9,0/ och t.h. väg
t. Pakaa by vid Orimattila—Mörskom-vägen /6,0/. —

Vid vägen t. Karkkula /1,4/ Terriniemi gamla herrgård
från drottning Kristinas tid; tillhörde ursprungligen
ätten von Essen, nuvarande ägare Suomi-bolaget) .

På h. sidan av vägen ståtliga odlingar. 7,6 Imatra
kraftanläggnings huvudledningar. 8,8 t.v. Sömmar-
nas herrgård, ägare J. Askolins arvingar. 9,3 t.h.
den djupa och vackra Borgå-å 9,5

9,5 Tönnö vägskäl. T.h. över den romantiska
Tönnönkoski-forsen ; därinvid kvarn- och såganlägg-
ning. (T.v. väg t. Herrala* st. /20,3/). Lång stig-
ning och skogsterräng, varefter 2,7

12,2 Harala vägskäl. T.v. (T.h. väg via Mörskom
t. Borgå). I vägskälet t.h. Orimattila yllefabrik (gr.
1882). Bred väg förbi kafé (t.h.), Sh- och St-st.
(t.v.) t 0,1
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Orimattila—Mallusjoki, 12,3 km.
God, delvis slingrande allmän landsväg, vackra skogsmarker

och odlingar. Bebyggelsen utvisar jämförelsevis stort välstånd,
åkrarna välskötta.

0 Orimattila. Köres i SO-riktning. T.h. St-och
Sh-st., t.v. kafé 0,1

0,1 Harala vägskäl. T.h. väg via Mörskom
/19,1/ t. Borgå). Skogsterräng, sedan utsikt över
Borgå-ås dal. 2,7 bro över den romantiska Tönnön-
koski-forsen 2,7

2,8 Tönnö vägskäl. T.v. (T.h. väg t Herrala st.
/20,3/). 0,2 t.v. Borgå-å. 0,7 t.h. Sommarnäs herr-
gård, ägare J. Askolins arvingar. 1,9 Imatra kraft-
anläggnings huvudledningar. T.v. ståtliga odlingar.
(7,2 t.h. väg via Karkkula och Sammalisto byar runt
Mallusjärvi sjö /9,0/, t.v. väg t. P,akaa by vid lands-
vägen Orimattila—Mörskom /6,0/. — Vid vägen t.
Karkkula Terriniemi gamla herrgård från drottning
Kristinas tid; tillhörde ursprungligen ätten von Es-
sen, nuvarande ägare Suomi-bolaget). 7,8 t.v. Terri-
niemi växthus och Hakkomen kvarn, t.h. en vik av
Mallusjärvi. Vidare över Mallusjoki bro och genom
Mallusjoki by t 9,5

12,3 Mallusjoki vägskäl. T.h. väg via Mäntsälä
/27,1/ t. Helsingfors, rakt via Pukkila /10,5/ och
Askola /25,0/ t. Borgå.
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Orimattila—Lahti, 24,9 km.
odlingar och skogar. Byarna relativt stora, tätt bebyggda,

God, ställvis buktande gammal allmän landsväg, välskötta

gårdarna förmögna.

O Orimattila. Köres i NV-riktning över Pataoja
bro. 0,2 t.h. resandehem. 0,3 t.h. Sh-st., t.v. kafé. 0,7
t.h. Orimattila kyrka, t.v. nya begravningsplatsen.

(Orimattila kyrka är uppförd av gråsten 1866,
grundligt reparerad 1932. Altartavlan målad av
A. J. Lövgren 1874.)

Vidare t 0,9
0,9 Viljamaa vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg via

Viljamaa hållpl. /1,2/ t. Villähti st. /18,0/). I vägskä-
let t.v. församlingshem. 0,5 t.h. Orimattila ungd.för.-
hus. Odlingar och skog t 5,3

6,2 Virenoja by (T.h. väg t. Virenoja hållpl. /1,0/).
Vackra odlingar och ståtliga gårdar. 4,8 Pennala by.
(5,3 th. väg t. Pennala hållpl. /1,4/). 11,6 Renko-
mäki by. 12j0 th. Lahti med radiomaster synes på
sluttningen av Salpausselkä. Vidare t 12,4

18,6 Renkomäki vägskäl. Skarp krök t.h. (Rakt
går vägen t. Okeroinen st. /4,8/). 2,2 t.h. Imatra
kraftanläggnings transformatorstation. 3,5 Aseman-
tausta stadsdel börjar. 5,2 järnvägsundergång, sta-
tionen t.v. och 6,3

24,9 LAHTI, salutorget (se ortsblad). Till staden
snett över Järnvägstorget t. Rautatienkatu, varpå t.v.
längs Aleksanterinkatu.
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Lahti—Orimattila, 24,9 km.
God, ställvis buktande gammal allmän landsväg, välskötta

odlingar och skogar. Byarna relativt stora, tätt bebyggda,
gårdarna förmögna.

O LAHTI, salutorget. Köres längs Alek-
santerinkatu i O-riktning, vändes t.h. t. Rauta-

tienkatu samt snett över Järnvägstorget. 1,1 järn-
vägsundergång. 2,8 Asemantausta förstad. 4,1 t.v.
Imatra kraftanläggnings transformatorstation. Vida-
re förbi odlade marker t. Renkomäki by, varest 6,3

6,3 Renkomäki vägskäl. Skarp krök t.v. (T.h.
väg t. Okeroinen st. /4,8/). 0,4 t.v. god utsikt över

Lahti. (7,1 t.v. väg t. Pennala hållpl. /1,4/). 7,6

Pennala by. Vackra odlingar och ståtliga gårdar. 12,4

18,7 Virenoja by. (T.v. väg t. Virenoja hållpl.
/Ifl/). Odlingar och skog. 4,8 tv. Orimattila ungd.
för.hus och •■ • • 5,3

24,0 Viljamaa vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Viljamaa hållpl. /1,1/ t. Villähti st. /18,0/).
Vid vägskälet t.h. församlingshem. 0,2 t.v. Orimattila
kyrka, th. nya begravningsplatsen.

(Orimattila kyrka är uppförd av gråsten 1866,
grundligt reparerad 1932. Altartavlan målad av
E. J. Lövgren 1874.)

0,6 th. kafé, t.v. Sh-st 0,7 t.v. resandehem. Vidare
över Pataoja bro t 0,9

24,9 Orimattila vägskäl. Direkt fortsätter vägen
via Mallusjoki /12,3/ t. Mäntsälä och Borgå samt via
Mörskom /19,2/ t. Borgå, tv. väg via Orimattila st.
/1,2/ t. Artjärvi kyrka /30,0/.
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Lahti—Vierumäki, 27,4 km.
God, men buktande och ställvis smal gammal allmän lands-

väg. Omväxlande åsterräng mellan lilla och stora Salpaus-
selkä, vackra barrskogar och björkdungar. Bosättningen kon-
centrerad i några byar.
0 LAHTI, salutörget. Köres i O-riktning längs

Aleksanterinkatu och dess fortsättning Kauppa-
katu 1,7

1,7 Möysä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg via
Villähti st. /9,1/ t. Kouvola). 0,3 th. Möysäjärvi
med siminrättning och sandstrand. 3,4 t.h. bakom
banan Kymijärvi, vars vatten strömmar t Kymmene
älv i närheten av Mankala forsar. 5,9 tv. Ahtiala
lantbruksskola. (6,2 t.h. väg t. Ahtiala st. ,/1,0/).
6,6 t.v. Alanen sjö. Vidare förbi fält t 7,3

9,0 Ahtiala by, skarp krök t.h. 0,1 t.h. Sh-st. 4,0
Seesta herrgårds ståtliga skogar. 6,2 tv. Seesta herr-
gård vid stranden av Kivijärvi.

(Seiesta gård tillhörde på slutet av 1700-talet den
kända politikern Göran Magnus Sprengtporten,
men övertogs ännu samma århundrade av ät-
ten Ehrnrooth, som ännu äger densamma. Huvud-
byggnaden (av trä) över 100 år gammal.)

Förbi fält t 6,8
15,8 Seesta hå 11 pl.väg s k a 1. Fortsattes t.h. över

järnvägen. (T.v. väg t. hållpl. /0,3/). Vägen har
skarpa krökar . (2,3 t.v. väg t. Pyhäntä by /3,0/). 3,2
t.v. Mäkelä st 4,7 järnvägsövergång. 8,0 Härkälä
by, varest 9,8

25,6 Härkälä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Urajärvi /8,0/ t. Vääksy ,/23,5/. Invid Urajärvi
på en vacker plats finnes Urajärvi gamla gård
med museum, numera i Fornminnesföreningens vård.
Gården innehades av ätten v. Heideman 1672—
1918.) Jämn mo (Lilla Salpausselkä). (1,2 t.h. väg
t. Vierumäki st /0,5/). Vidare genom skog t 1,8

27,4 Vierumäki vägskäl. T.h. väg t. Vierumäki
idrottsinstitut (uppfört 1936 enligt ritningar av ark.
Bryggman; omgivningarna sevärda) /5,4/ och Uusi-
kylä st. 127,4/', vägen rakt fortsätter t. Heinola
/13,0/.
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Vierumäki—Lahti, 27,4 km.

0 Vierumäki vägskäl. Köres i S V-riktning.
(0,6 t.v. väg t. Vierumäki st. /0,5/). Jämn mo. .... 1,8

1,8 Härkälä vägs k a 1, Härkälä by. Fortsattes
t.v. (T.h. väg via Urajärvi /8,0/ t. Vääksy /23,5/.
Invid Urajärvi på vacker plats finnes Urajärvi gam-
la gård med museum, numera i Fornminnesförenin-
gens vård. Gården innehades av ätten v. Heideman
1672—1918.) Backiga fält i Härkälä by. Svår,a bac-
kar och krökar ända till Seesta. 5,1 järnvägsöver-
gång. 6,6 t.h. Mäkelä st. (7,5 t.h. väg t. Pyhäntä by
I3fll). 9,8 järnvägsövergång och där bakom 9,8

11,6 Seesta hållpl. vägskäl. Fortsättes, t.v. (T.h.
väg t. hållpl. /0,3/). Förbi fält, därefter 0,6 th.
Seesta herrgård och Kivijärvi.

(Seiesta gård tillhörde på slutet av 1700-talet den
kända politikern Göran Magnus Sprengtporten,
men övertogs ännu samma århundrade av ät-
ten Ehrnrooth, som ännu äger densamma. Huvud-
byggnaden (av trä) över 100 år gammal.)

Seesta gårds ståtliga skogar. Vackra kullar, på vil-
kas sluttningar vägen ringlar. 6,7 t.v. Sh-st. och .. 6,8

(Jod, men buktande och ställvis smal gammal allmän lands-
väg. Omväxlande åsterräng mellan lilla och stora Salpaus-
selkä, vackra barrskogar och björkdungar. Bosättningen kon-
centrerad i några byar.

18,4 Ahtiala by. Vändes skarpt t.v. 0,6 t.h. Alanen
sjö. (1,1 t.v. vägt. Ahtiala st. /Ifl/). 1,4 t.h. Ahtiala
lantbruksskola. 3,9 t.v. bakom banan Kymijärvi, vars
vatten strömmar t. Kymmene älv i närheten av Man-
kala forsar. 6,9 Möysä förstad, t.v. Möysäjärvi, vid
vars strand finnes siminrättning med sandstrand.
Vidare t 7,3

25,7 Möysä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. via
Villähti st /9,1/ t. Kouvola). Vidare t 1,7

27,4 LAHTI, salutorget (se ortsblad). T. staden
längs Kauppakatu och Aleksanterinkatu.
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Vierumäki—Heinola—Lusi, 25,5 km.
God, men buktande och backig gammal landsväg, omväxlande

landskap med sjöar och åsar. Välmående odlingar, gårdarna
stora.

0 Vierumäki vägskäl. Köres i N-riktning.
Åkrar och skogar. 4,0 den höga backen Eväsmäki,
varifrån Heinola skönjes. Vidare förbi Aukees fält.
6,0 tv. Nynäs vik av Ruotsalainen sjö. (7,3 th. väg
t. Jyränkö st. /0,2/) 7,8

7,8 Nynäs herrgård (tv.).
(Gårdens ägor omfatta 5.000 ha. Ramsays släkt-
gård 1712—1904. Av ägarna är den för Finlands
självständighet verkande major Krister Wilhelm
Ramsay mest känd. Nuvarande ägare Kymmene
Ab. Corps de logis är uppfört i gamm,al herr-
gårdsstil och förevisas beredvilligt för besökare.)

4,0 synes Heinola badortsstad vid stranden av Jyränkö
ström. Köres under Finlands dyraste och ståtligaste
järnvägsbro, därefter längs Siltakatu och Kauppa-
katu. 5,3

13,1 HEINOLA stad (se ortsblad). Fortsattes från Salu-
torget längs Savovägen. 4,4 t.h. hög backe med vacker
utsikt. 5,0 Heinola kyrkby. 5,6 th. St-st, t.v. Ruot-
salainen sjö. 5,7 t.h. Pikoinlampi och Kotajärvi, vac-
kert sjölandskap. Vidare längs sandåsar t 6,2

19,3 Heinola sockenkyrka (t.h.). (T.h. biväg
till Imjärvi by /12,0/).

(Kyrkan uppförd av trä 1755, reparerad 1902.
Altartavlan ,av okänd konstnär, donerad t. kyrkan
1860. I sakristian bevaras major Gustav Ållon-
grens vapen.)

(0,3 t.v. biväg t. Marjoniemi by 112,0/ och Onali sund
/15,0/). 0,5 t.v. det lilla Valkjärvi och därefter flere
små sjöar. 2,7 t.v. Samjärvi sjöar vid foten av åsen.
4,5 t.v. Vihuenjärvi sjö med grunda stränder. 6,0 t.v.
Sh-st. 6,1 t.h. gästgivargård och 6,2

25,5 Lusi vägskäl. Direkt fortsätter vägen via Per-
tunmaa /38,2/ t. St Michel, t.v. väg t. Sysmä /41,2/
samt via Hartola (Gustaf Adolfs) 137,7/ t. Jyväskylä.
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Lusi—Heinola—Vierumäki, 25,5 km.
God, men buktande och backig gammal landsväg, omväxlande

landskap med sjöar och åsar. Välmående odlingar, gårdarna
stora.

0 Lusi vägskäl. Köres i S V-riktning. 0,1 t.v.
gästgiveri. 0,2 t.h. Sh-st. 1,3 t.h. Vihuenjärvi med
grunda stränder. 3,5 t.h. vid foten av åsen Samjärvi
sjöar och därefter flere små sjöar. (5,9 th. biväg t.
Marjoniemi by /12,0/ och Onali sund /15,0/). Där-
efter 6,2

6,2 Heinola sockenkyrka (t.v.) .
(Kyrkan uppförd av trä 1755, reparerad 1902.
Altartavlan av okänd konstnär, donerad t. kyrkan
1860. I sakristian bevaras major Gustav Ållon-
grens vapen.)

(T.v. biväg t. Imjärvi by /12,0/). 0,5 tv. Pikoin-
lampi och Kotajärvi, vackert sjölandskap, t.h. Ruot-
salainen sjö. 0,6 tv. St-st 1.8 t.v. hög backe med
vacker utsikt. 5,2 stadsbosättningen börjar. Köres

12,4 HEINOLA stad (se ortsblad). Fortsattes från Salu-
torget längs Kauppakatu och Siltakatu. 0,8 Jyränkö
ström, köres under Finlands dyraste och ståtligaste
järnvägsbro. Därefter t.h. (T.v. väg t. Jyränkö by) .

Skog och åkrar 5,3

längs Savovägen t 6,2

åkrar t 7,8

(0,5 tv. väg t Jyränkö st. /0,2/). 3,7 den höga backen
Eväsmäki med vacker utsikt. Vidare förbi skog och

(Gårdens ägor omfatta 5.000 ha. Ramsays släkt-
gård 1712—1904. Av ägarna är den för Finlands
självständighet verkande major Krister Wilhelm
Ramsay mest känd. Nuvarande ägare Kymmene
Ab. Corps de logis är uppfört i gammal herr-
gårdsstil och förevisas beredvilligt för besökare.)

Bakom herrgården Nynäs vik av Ruotsalainen sjö.

17,7 Nynäs herrgård (th.).

25,5 Vierumäki vägskäl. T.h. väg t. Lahti 127,4/,
t.v. t. Vierumäki idrottsinstitut (uppfört 1936 enligt
ritningar av ark. Bryggman; omgivningarna sevärda)
/5,4/ och Uusikylä st. /27,4/.

R 7



536

Lusi—Pertunmaa, 38,2 km.
Buktande, gammal allmän landsväg, omväxlande lövskogster-

räng; på vardera sidan av vägen blånande fjärdar mot vackra,
mäktiga backlandskap. Odlingarna anspråkslösa, bebyggelsen
gles.
0 Lusi vägskäl. Köres i NO-riktning. Enformiga

vyer, tallskogar 6,9
6,9 Koskenmylly vägskäl. Köres th. (T.v. väg

t. Vehkalahti vägskäl å vägen Pertunmaa—Hartola
(Gustaf Adolfs) /22,9/). 0,2 t.v. övre Pajujärvi, vägen
backig och buktande. 1,7 t.h. övre Rääveli-sjön, vars
strand vägen följer. Vackra sjölandskap, karg mark,
steniga åkrar »• • • 6,1

13,0 Paaso. T.v. St-st T.v. på backen Paaso gård
(från 1500-talet; tillhört ätterna von Birckholtz, Ål-
longren, von Essen och Schildt; nuvarande ägare vi-
cehäradsh. A. Wuorinen). T.h. Kuorekoski med
kvarn, mejeri och elektricitetsverk. (T.h. biväg t.
Pastjärvi by /3,0/). 0,7 t.h. mellersta Rääveli-sjön
med vackra stränder. 4,8 t.v. den långa och smala
Koskionjärvi. 9,4 t.v. Palojärvi. Vacker turistväg.

11,0 t.h. gästgiveri. 11,3 t.v. Sh-st. 11,6 t.v. St-st.
12,8 th. mäktig utsikt över skogsklädda backar och
åsryggar 18,4

26,4 Kuortti vägskäl. Köres t.v. (T.h. väg t.
Mäntyharju kyrka /26,4/). 0,8 t.v. vid. vägen ett säll-
synt stort flyttblock. Vacker björk- och tallskog. 3,9
tv. Virmajärvi. Rak väg. 8,0 t.h. det lilla Käärme-
lampi. 8,4 vacker utsikt över Pienvesi 8,7

35,1 Pienvesi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Hartola kyrka /32,0/). 0,8 t.v. Pertunmaa kyrka
(b. av trä 1893; tillhörde ursprungligen Hartola för-
samling, donerad och flyttad t. Pertunmaa 1928). 1,0
t.h. kafé. 1,1 t.v. såg. 1,4 t.v. begravningsplats. Vi-
dare över sandås t 3,1

38,2 Pertunmaa vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Otava st. /45,4/ t. St. Michel, t.v. väg t. Joutsa
kyrka /33,8/. I vägskälet Sh-st.
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Pertunmaa—Lusi, 38,2 km.
Buktande, gammal allmän landsväg, omväxlande lövskogster-

räng; på vardera sidan av vägen blånande fjärdar mot vackra,
mäktiga backlandskap. Odlingarna anspråkslösa, bebyggelsen
gles.

0 Pertunmaa vägskäl. Köres i V-riktning längs
sandås. 1,7 t.h. begravningsplats. 2,0 t.h. såg. 2,1
t.v. kafé. 2,3 th. Pertunmaa kyrka (b. av trä
1893; tillhörde ursprungligen Hartola (Gustaf Adolfs)
församling, donerad och flyttad t. Pertunmaa 1928).
2,9 th. Pienvesi och 3,1

3,1 Pienvesi vägskäl. Fortsattes rakt (T.h.
väg t Hartola kyrka j/32,0/). 0,7 t.v. den lilla Käär-
melampi. 4,8 t.h. Virmajärvi. Vägen buktar.
Vacker björk- och tallskog. 7,9 t.h. vid vägen stort
flyttblock 8,7

25,2 Paaso. T.h. på backen Paaso gård (från 1500-
talet; tillhört ätterna von Birekholtz, Ållongren, von
Essen och Schildt; nuvarande ägare vicehäradsh. A.
Wuorinen). T.v. Kuorekoski med kvarn, mejeri och
elektricitetsverk i(biväg t Pastjärvi by /3,0/). T.h.
St-st. 0,3 t.v. Alajßääveli, längs vars strand vägen
löper. Steniga åkrar, vackra sjölandskap. 5,9 t.h.
Ylä-Pajujärvi 6,1

11,8 Kuortti vägskäl. Fortsattes rakt (T.v. väg
t. Mäntyharju kyrka /26,4/). 0,6 tv. vidsträckt Ut-
sikt över skogar, backar och åsar. 1,8 t.h. Slwst., 2,1
t.v. Sh-st. 2,4 t.v. gästgiveri. Trevlig turistväg.
3,9 t.h. Palojärvi. 8,6 t.h. den långa och smala Kos-
kio sjö. 12,5 t.v. mellersta Rääveli-sjön med mäk-
tiga stränder 13,4

31,3 Koskenmylly vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Vehkalahti vägskäl vid vägen Pertunmaa—-
Hartola J22,9/). Vägen rakare. Landskapet: enfor-
mig tallskog 6,9

38,2 Lusi vägskäl. T.h. väg via Sysmä 141,2/ och
Hartola 137,7/ t. Jyväskylä, t.v. väg via Heinola
/12,4/ t. Lahti.
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Pertunmaa—Otava, 45,4 km.
Smal och buktande gammal allmän landsväg, vackra berg

och sjölandskap, mindre gårdar med anspråkslösa odlingar.

0 Pertunmaa vägskäl. Köres i O-riktning.
0,2 th. Peruvesi sjö. 0,6 t.h. St-st 1,3 t.v. gästgi-
veri, vacker björkallé. 3,0 t.h. Lihavajärvi. Rak
väg. 6,2 tv. Palolampi, sedan t.h. typiskt berg-
landskap. 7,4 tv. Hertosenlampi. 12,2 stengärde på
vardera sidan av vägen. 12,9 den vida sjön Lahna-
vesi (goda simstränder) . 13,2 Tuusniemi kanal (b.
1835), som förenar Tuusjärvi och Lahnavesi. 13,6
t.h. St-st 13,8 th. Sh-st 14,6

14,6 Toivola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Mäntyharju kyrka /20,4/). 0,2 t.h. gästgiveri, t.v.
ståtliga berg 3,2

17,8 Mikkonen vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Hirvensalmi kyrka /16,2/). 2,0
t.h. Tervajärvi. Buktande och backig väg. Från

backarna storslagna utsikter över skogar 5,3

35,8 Hietanen, Soik k a 1 a vägskäl. Fortsattes
rakt. (T.h. väg t. Ristiina kyrka /18,0/). 0,1 tv.
Sh-st. 0,2 t.h. Hietanen st., t.v. Sh-st. 0,4 järn-
vägsnivåövergång. 0,9 t.h. Hietasenjärvi. Anspråks-
lösa backodlingar. 8,0 Puttola by (t.h. biväg t. Koi-
vakkala by vid Hietanen—Ristiina-vägen /12,0/). 9,2
t.v. Otava st. 9,3 järnvägsnivåövergång och 9,6

23,1 Tiilikkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
biväg t. Mynttilä hållpl. /11,0/). 2,5 Lahdenlampi. En-
formig blandskog. (4,5 t.h. byväg t. Monikkala
/12,0/). 6,2 Kaihlosenjoki bro, t.h. Kaihlosenjärvi,
t.v. ett vattenfall med kvarn- och såganläggning.
(8,0 t.v. biväg längs östra stranden av Ryökäsvesi t
St. Michel—Hirvensalmi-vägen /12,0/). (11,6 t.h.
biväg t. Leikola hållpl. /6,0/) 12,7

45,4 Otava, Liukkola vägskäl. Direkt fortsätter
vägen t. St. Michel /13,6/, t.v. väg via Hirvensalmi
/21,7/ t. Jyväskylä. I vägskälet Sh-st
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Otava—Pertunmaa, 45,4 km.
Smal och buktande gammal allmän landsväg, vackra berg-

och sjölandskap, mindre gårdar med anspråkslösa odlingar.

0 Otava, Liukkola vägskäl. Köres i O-rikt-
ning. 0,3 järnvägsnivåövergång. 0,4 t.h. Otava st,
1,6 Puttola by (t.v. biväg t. Koivakkala by på Hieta-
nen—Ristiina-vägen /12,0/). Anspråkslösa backodlin-
gar. 8,5 t.v. Hietasenjärvi. 9,2 järnvägsnivåövergång.
9,4 tv. Hietanen st., t.h. Sh-st. 9,5 th. Sh-st. och .. 9,6

9,6 Hietanen, Soik k a la vägskäl. Fortsattes
rakt (T.v. väg t. Ristiina kyrka /18,0/). (1,1 t.v.
biväg t. Leikola hållpl. /6,0/). (4,7 t.h. biväg längs
Ryökäsjärvi östra strand t. St. Michel—Hirvensalmi-
vägen 112,0/). 6,5 Kaihlosenjoki bro, t.v. Kaihlosen-
järvi, t.h. vattenfall med kvarn- och såganläggning.
(8,2 byväg t. Monikkala /12,0/). Enformig bland-
skog. 10,2 t.v. Lahdenlampi 12,7

22,3 Tiilikkala vägskäl. Fortsattes huvudvägen.
Från backkrönen storslagen utsikt över skogar. 3,3
t.v. Tervalampi och 5,3

27,6 Mikkonen vägskäl. Fortsattes huvudvägen.
(T.h. väg t Hirvensalmi kyrka /16,2/). 3,0 tv.
gästgiveri, t.h. ståtliga berg 3,2

30,8 Toivola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Mäntyharju kyrka /20,4/). 0,8 tv. Sh-st. 1,0 t.v.
St-st. 1,4 Tuusniemikanal (b. 1835), som förenar Tuus-
järvi (t.h.) med Lahnavesi (tv.). Goda simstränder
vid Lahnavesi. 2,4 stengärde på vardera sidan av vä-
gen. 7,2 t.h. Hartosenlanipi, sedan t.h. typiskt berg-
landskap. 8,4 t.h. Palolampi. Rak väg. 11,6 t.v. Li-
havajärvi. 13,3 t.h. gästgiveri. 14,0 t.v. St-st. 14,3
t.v. Peruvesi sjö och 14,6

45,4 Pertunmaa vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Lusi /38,2/ t. Heinola och Lahtis, t.h. väg t. Jout-
sa kyrka /33,8/. I vägskälet Sh-st
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Otava—St. Michel, 13,7 km.
Buktande, gammal allmän landsväg, väcka by- och sjö-

landskap, välbärgade gårdar och odlingar.

0 Otava, Liukkola vägskäl. Köres i N-rikt-
ning. 0,1 t.v. Otava folkhögskola i vacker park ; i bak-
grunden bönehus. 0,2 t.h. St-st. 0,4 järnvägsnivå-
övergång (över banan t. hamnen och sågen). T.v.
Liukkola vik av Pääskynselkä sjö; höga stränder. (0,1
t.v. väg t. Otava skolboställe /0,7/ samt t. hamnen
och sågen.)

Otava skolboställe — numera över 2.000 ha — var
tidigare ett majorsboställe i statens ägo. Å stället
har funnits en jordbruksskola fr.o.m. 1859. Nu-
mera verkar därstädes även en skola för kreaturs-
skötsel och en trädgårdsskola. — Från Otava hamn
båtar till Puulavesi.)

12,7 St. Michels sockenkyrka (se St. Michels
ortsblad). Fortsattes rakt (T.v. väg t Kangasniemi
kyrka /63,1/). 0,2 begravningsplatser Ifl

bana) 3,3

2,5 Tokero hållpl., järnvägsnivåövergång. 3,0 t.h. det
för sin skönhet kända Oulajärvi. 3,6 t.v. Vuolinkojärvi.
Buktande väg, omväxlande terräng. 5,0 t.h. Naaranki-
järvi. 8,6 t.h. Rantakylä stora gård (tidigare statens
skolboställe; stora frukt- och drivhusodlingar, bl. a.
600 äppelträd och en stor plantskola). Genom åkrar

9,4 Rantakylä. (T.h. väg t. Sokkala gård /1,5/. Går-
den från 1700-talet; har bl. a. tillhört ätten Schau-
man. Den ståtliga huvudbyggnaden är sekelgammal.
2km från gården den s.k. Kommeli-hålan.) (0,1 t.v.
byväg t. Vuolinko hållpl. /2,0/ och Vanhamäki by
/21,0/.) (1,1 th. väg t. Syd-Savolax växtförädlings-
station). 1,4 Karikko hållpl., järnvägsnivåövergång.
(1,5 t.v. ny väg t. Vuolinko hållpl. /3,0/). 2,3 t.v. Lai-
halampi sjö. (3,2 t.h. väg t milit. kaserner och trav-

vidare t 9,4

13,7 St. MICHEL (Mikkeli), salu tor ge t (se orts-
blad). T. staden längs Otavan- och Raatihuoneenkatu.
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St. Michel—Otava, 13,7 km

Buktande, gammal allmän landsväg, väcka by- och sjö-
landskap, välbärgade gårdar och odlingar.

0 St. MICHEL (Mikkeli), salu torget. Köres iV-
riktning längs Raatihuoneen- och Otavankatu.
0,8 begravningsplatser 1,0

1,0 St. Mich e 1 s sockenkyrka (se St. Michels orts-
blad). Fortsattes t.v. (T.h. väg t. Kangasniemi
kyrka /63,1/). (0,1 t.v. väg t milit. kaserner och
travbana). 1,0 t.h. Laihalampi sjö. (1,8 t.h. ny väg t.
Vuolinko hållpl. /3,0/). 1,9 Karikko hållpl., järnvägs-
nivåövergång. (2,2 t.v. väg t. Syd-Savolax växtföräd-
lingsstation). (3,2 t.h. byväg t. Vuolinko hållpl. /2,0/
och t. Vanhamäki by /27,0/) 3,3

4,3 Rantakylä. (T.v. väg t. Sokkala gård /1,5/. Går-
den från 1700-talet; har bl. a. tillhört ätten Schau-
man. Den ståtliga huvudbyggnaden är sekelgammal.
2 km. från gården den s.k. Kommeli-hålan) . 0,8 t.v.
Rantakylä stora gård (tidigare statens skolboställe;
stora frukt- och drivhusodlingar, bl. a. 600 äppelträd
och en stor plantskola) . 4,4 t.v. Naarankijärvi. Buk-
tande väg, omväxlande terräng. 5,8 t.h. Vuolinko järvi.
6,4 t.v. det för sin skönhet kända Oulajärvi. 6,5 Tö-
kerö hållpl., järnvägsnivåövergång. (8,4 t.h. väg t.
Otava skolboställe /0,7/ samt t. hamnen och sågen).

8,8 t.h. Liukkola vik av Pääskynselkä sjö, höga stränder.
9,0 järnvägsnivåövergång (över banan t hamnen och
sågen). 9,2 t.v. St-st 9,3 t.h. Otava folkhögskola i
vacker park, i bakgrunden bönehus 9,4

13,7 Otava, Liukkola vägskäl. T.h. väg via Hir-
vensalmi 121,1/ t Jyväskylä, t.v. via Pertunmaa
/45,4/ t. Heinola och Lahti. I vägskälet Sh-st.

(Otava skolboställe — numera över 2.000 ha — var
tidigare ett majorsboställe i statens ägo. Å stället
har funnits en jordbruksskola fr.o.m. 1859. Nu-
mera verkar därstädes även en skola för kreaturs-
skötsel och en trädgårdsskola. — Från Otava hamn
båtar till Puulavesi.)
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St. Michel—Juva, 49,6 km.
God, men buktande landsväg, omväxlande terräng, sjöar och

skogar. Gles bosättning, men några av gårdarna mycket
välbärgade.

0 ST. MICHEL (MIKKELI), Salutorget. Köres i N-rikt-
ning längs Porrassalmenkatu. 0,9 t.v. den gamla »sten-
sakristian» (se ortsblad). Fortsattes t.h. längs Tenho-
lankatu. 1,4 järnvägsundergång och -nivåövergång.
Köres genom Hauska förstad 2,1

2,1 Savon 1 a h t i vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg via Virtasalmi /67,3/ t. Pieksämäki). 2,5 Rahula
by. 3,1 t.h. Visulahti gård, i bakgrunden en vik av
Saimen. (4,3 th. väg t. Sairila gård /1,2/).

4,8 tv. Säkälampi, 5,4 t.v. Tertinhovi gård och 5,6

(Sairila gamla kungsgård,, gr. 1556, har bl. a.
tillhört ätterna Spoof, Jägerskjöld och Mallen,
nuvarande ägare jordbrukaren L. Hartonen. På
gårdens ägor finnes det höga Sairilan Linnavuori,
varest finnes rester av en fornborg. I närheten
av gården har funnits den första kyrkan i St.
Michels socken.)

42,7 H ats ola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Ollikkala by /6,5/ t. stranden av Enovesi /12,0/.)
0,4 t.h. Murtonen sjö. 1,3 t.h. St-st 4,9

7,7 Visulahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Anttola kyrka /23,5/). 0,1 t.v. Korpijärvi. 3,3
t.h. Hetunlampi sjö. (4,0 t.h. biväg t. Anttola kyrka
/21,0/.) 4,7 t.v. Kaihilaisenjärvi. 6,5 Toplasjärvi.
12,9 t.h. Särkimä vackra sjö. 13,8 en vik av det
stora Saarijärvi. 15,5 t.h. Loukionlampi med kvarn.
(16,3 t.h. väg t. Kuosmala by /7,0/) 20,1

27,8 Remo järvi vägskäl. Fortsattes huvudvägen.
(T.v. väg t Remojärvi by /4,0/). 3,1 t.h. Kilpola
vik av Rautjärvi, en vacker fjärd. (7,2 t.h. väg t.
Avvila by /7,0/.) 10,1 t.v. Huhtilampi sjö. 13,0 t.h.
Lanijärvi I^9

47,6 Vehmaa vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Virtasalmi kyrka /34,3/. Från vägen, vid 5,0, går
en biväg t.v. t. ödemarksåsar, »Juvan Punkaharju»,
mellan Sääks- och Hirvijärvi /12,0/) 2,0

49,6 Juva vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Juva
kyrka 11,9/ t. Nyslott, tv. t. Varkaus.
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Juva—St. Michel, 49,6 km.
God, men buktande landsväg, omväxlande terräng, sjöar och

skogar. Gles bosättning, men några av gårdarna mycket

men. 3,0 Rahula by och 5,6
2,5 t.v. Visulahti gård, i bakgrunden en vik av Sai-

0 Juva vägskäl. Köres rakt, i SV-riktning 2,0
välbärgade.

(Sairila gamla kungsgård, gr. 1556, har bl. a.
tillhört ätterna Spoof, Jägerskjöld och Mallen,
nuvarande ägare jordbrukaren L. Hartonen. På
gårdens ägor finnes det höga Sairilan Linnavuori,
varest finnes rester av en fornborg. I närheten
av gården har funnits den första kyrkan i St

Michels socken.)

41,9 Visulahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Anttola kyrka /23,5/). 0,2 t.h. Tertinhovi gård.
0,8 th. Säkälampi. (1,3 t.v. väg t. Sairila gård
/1,2/).

'21,8 Remo järvi vägskäl. Fortsattes huvudvägen.
(T.h. väg t. Remojärvi by /4,0/). (3,8 t.v. väg t.
Kuosmala /7,0/ by) . 4,6 t.v. Loukionlampi med kvarn.
6,3 t.h. en vik av det stora Saarijärvi. 7,2 t.v. Sär-
kimä vackra sjö. 13,6 t.v. Toplasjärvi. 15,4 t.h.
Kaihilainen sjö. (16,1 tv. biväg t Anttola kyrka
/21,0/). 16,8 t.v. Hertunlampi. 20,0 t.h. Korpijärvi
och 20,1

6,9 Hatsol a vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Ollikkala by /6,5/ t. stranden av Enovesi /12,0/).
1,7 t.v. Lanijärvi. 4,9 t.h. Huhtilampi sjö. (7,7 t.v.
väg t. Avvila by /Ifl/). 11,0 t.v. Kilpola vik av Raut-
järvi, en vacker fjärd 14,9

2,0 Vehmaa vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg
t. Virtasalmi kyrka /34,3/. Från vägen /5,0/ går en
biväg t.v. t. ödemarksåsar, »Juvan Punkaharju», mel-
lan Sääks- och Hirvijärvi /12,0/). 3,6 t.v. St-st
4,5 t.v. Murtonen sjö och 4,9

49,6 ST. MICHEL (MIKKELI), Salutorget. (Se orts-
blad.) T. staden längs Tenholan- och Porrassalmen-
katu.

47,5 Savonlahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Virtasalmi /67,3/ t. Pieksämäki). Köres ge-
nom Hauska förstad. 0,7 järnvägsnivåövergång och
-undergång, sedan 2,1
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Juva—Varkaus, 64,9 km.
God, men ställvis buktande och backig landsväg. Omväx-

lande och vackra landskap. Gårdarna välbärgade, odlingarna
välskötta.

0 Juva vägskäl. Köres i NO-riktning. 0,4 t.v.
storslagen utsikt över berg och skogar. 6,2 Sarkanen
sjö. 10,2 th. Matkuslampi. 16,0 t.v. Haapaselkä fjärd. 18,3

18,3 Kai j o by. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Sydänmaa
by). 2,0 flere sjöar i rad. (3,7 t.v. väg t. Härkälän-
mäki). Gles bebyggelse 7,4

25,7 Lahnalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Virtasalmi kyrka /17,6/). 0,7 t.h. begravnings-
plats. (5,1 t.h. väg t. Sydänmaa by) 8,6

34,3 Joroisniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Rantasalmi kyrka /30,2/). 3,6 t.h. Joroinen
älv. 4,1 t.v. resandehem. 4,2 bro över Muurinkoski,
t.h. Koskenhovi gamla herrgård; tillhört ätterna
Affleckt, Weber och Nykopp. Invid herrgården vallar
från finska krigets dagar. (4,5 t.v. väg t. Joroinen
st. /Ifl/). 4,5 järnvägsnivåövergång. 5,5 |Sh- och
St-st (T.v. väg t. Joroinen st. /1,2/) 5,7

40,0 Joroinen kyrka. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Pieksämäki st. /40,7/). (Joroinen kyrka b. av trä
1792. Altartavlan av Pekka Halonen. Invid kyrkan

kapten Karl Wilhelm Malms — hjälte från finska
kriget — grav.) T.h. Joroinen fjärd. 0,2 t.v. gäst-
giveri. 1,5 t.v. begravningsplats. (4,2 t.h. väg t.
Furugård herrgård; från 1600-talet, huvudbyggnaden
från 1780. Herrgården har bl.a. tillhört ätterna Gro-
tenfelt och von Collan.) (8,2 t.h. väg t. Tahkoranta
by). 10,7 th. blånar Äimisvesi fjärd. 14,5 t.v. Pal-
viainen sjö. 17,1 bro över Kuvansinjoki. Länsgräns
mellan St. Michel och Kuopio län. Varkaus köpings
område börjar. 18,1 järnvägsnivåövergång. 18,8 t.h.
vacker utsikt över Siitinselkä fjärd. 20,5 och 22,2
järnvägsnivåövergång 22,6

62,6 Joutsenlahti vägskäl. Vändes skarpt t.h.
(T.v. väg via Jäppilä kyrka ,/25,2/ t. Pieksämä köping
142,9/). Köres genom Varkaus köping. 1,9 vändes
t.v. över bro, varefter järnvägsnivåövergång 2,3

64,9 Varkaus köping (se ortsblad).
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Varkaus—Juva, 64,9 km.
God, men ställvis buktande och backig landsväg. Omväx-

lande vackra landskap. Gårdarna välbärgade, odlingarna väl-
skötta.

0 Varkaus köping. Köres längs Ahlströms väg
i V-riktning. 0,4 järnvägsnivåövergång och bro, vän-
des t.h 2,3

2,3 Joutsenlahti vägskäl. Vändes skarpt t.v.
(T.h. väg via Jäppilä kyrka /26,2/ t. Pieksämä köping
142,91). 0,4 och 2,1 järnvägsnivåövergång. 3,8 t.v.
vacker utsikt över Siitinselkä fjärd. 4,5 järnvägs-
nivåövergång. 5,5 bro över Kuvansinjoki. Gräns mel-
lan Kuopio och St. Michels län. 8,1 Polviainen sjö.
11,9 blånar Äimisvesi fjärd. (14,4 t.v. väg t. Tahko-
ranta by). (18,4 t.v. väg t. Furugård herrgård; från
1600-talet huvudbyggnaden från 1780. Herrgården
har bl.a. tillhört ätterna Grotenfelt och von Collan.)

21,1 begravningsplats. 22,0 tv. Joroinen fjärd. 22,4

resandehem 22,6
24,9 Joroinen kyrka. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.

Pieksämä st. /40,7/).
(Joroinen kyrka b. av trä 1792. Altartavlan av

Pekka Halonen. Invid kyrkan kapten Karl Wilhelm
Malms — hjälte från finska kriget — grav.)

0,2 Sh- och St-st (T.h. väg t. Joroinen st. /1,2/).
1,2 järnvägsnivåövergång. (T.h. väg t. Joroinen st.
11,0/). 1,5 t.v. Koskenhovi gamla herrgård; tillhört
ätterna Affleckt, Weber och Nykopp. Invid gården
vallar från finska krigets dagar. Bro över Muurin-
koski. 1,6 resandehem. 2,1 t.v. Joroinen älv 5,7

30,6 Joroisniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Rantasalmi kyrka /30,2/). (3,5 tv. väg t. Sy-
dänmaa by) . 7,9 t.v. begravningsplats 8,6

39,2 Lahnalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Virtasalmi kyrka ,/17,6/.) (3,7 t.h. väg t. Här-
kälämäki). 5,4 flere sjöar i rad 7,4

46,6 Kai jo by. Fortsattes rakt. (T.v. väg t. Sydän-
maa by). 2,3 th. Haapaselkä fjärd. 8,2 t.v. Matkus-
lampi 12,1 Sarkanen sjö. 17,9 t.h. storslagen utsikt
över berg och skogar 18,3

64,9 Juva vägskäl. T.h. väg t. St Michel /49,6/, t.v.
väg via Juva kyrka /1,9/ t. Nyslott.
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Varkaus—Kotalahti, 35,9 km.
God, men rätt krokig och backig landsväg. Typiskt Savolax-

landskap: backodlingar, åsar, sjöar. En välmående, gammal
kulturnejd.

0 VARKAUS köping. Köres i O-riktning längs Ahl-
ströminkatu. T.v. Huruslahti, t.h. Siitinselkä. 0,2
Ämmäkoski bro, sedan järnvägsnivåövergång. Svan-
ges tv. t. Savontie. 1,7 köpingsbebyggelsen upphör. 3,6

3,6 Luttila vagskall. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Kopo-
lanvirta 11,0/). Köpingens egnahemsområden. 3,1
t.h. Unnukanlahti. 5,9 Timola by. Omväxlande back-
landskap med frodiga dalsänkor. 13,2 t.h. Unnukka
vattnen 13,5

17,1 Os ma järvi by. T.v. postkontor. 3,4 tv. Vehka-
lampi. Typisk savolaxisk baokbebyggelse. 5,0 Nikki-
lämäki by. T.h. synes Leppävirta kyrka. Vackra
vyer. 6,6 storslagen utsikt över Leppävirta kby belä-
gen i ett backlandskap, som höjer sig bakom Kalman-
lahti vik av Unnukka; i bakgrunden skogiga åsar.
T.h. synes på stranden av viken det gamla arvgodset
Karlviks karaktärsbyggnad.

(Gården från 1600-talet; tillhört bl.a. ätterna
Hartman, Lagus, Tigerstedt och Kulvik, nuvarande
ägare Paul Wahl. Karaktärsbyggnaden i gammal
herrgårdsstil; i salsväggen hål efter kanonkulor,
ett minne från finska kriget).

På stranden av Kalmainlahti alldeles invid vägen ett
minnesmärke från kriget 1808—09 7,5

24,6 Leppävirta kby. (T.h. väg t. Leppävirta kyr-
ka /0,8/ och t. byarna ipå den stora ön Soisalo. Vid
vägen /0,4/ t.h. Vokkola gamla arvgods, som tillhört
släkten Enwald; de utsirade fönstren och dörrarna i
karaktärsbyggnaden härstamma från Haapaniemi
gamla kadettskola.)

Leppävirta gråstens kyrka, 1846 enligt ritningar
av C. L. Engel. Altartavlan en reproduktion efter
Hofsmann.

(0,5 t.v. väg t Sorsakoski finsmidesfabrik /8,0/).
3,5 t.v. Särkijärvi, vars strand vägen följer omkr.
5 km, sedan 11,3

35,9 Kotalahti by, Palokangas vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Vehmasmäki /24,8/ t. Kuopio, t.v. väg
via Kukkola by /17,4/ t. Suonenjoki /31,5/.
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Kotalahti—Varkaus, 35,9 km.
God, men rätt krokig och backig landsväg. Typiskt Savolax-

landsfcap: backodlingar, åsar, sjöar. En välmående, gammal
kulturnejd.
0 Kotalahti by, Palokangas vägskäl. Köres iS-

riktning. 2,8 Särkijärvi, vars strand vägen följer
omkr. 5 km. (10,8 väg t. Sorsakoski finsmidesfab-
rik /8,0/) H.3

11,3 Leppävirta kby. Fortsattes rakt (T.v. väg t
Leppävirta kyrka ,/0,8/ och t. byarna på den stora ön

Soisalo. Vid vägen ,/0,4/ t.h. Vokkola gamla arvgods,

som tillhört släkten Enwald; de utsirade fönstren och
dörrarna i karaktärsbyggnaden härstamma från Haa-
paniemi gamla kadettskola.)

Leppävirta gråstens kyrka, 1846 enligt ritningar
av C. L. Engel. Altartavlan en reproduktion efter
Bofsmann.

0,2 t.v. på stranden av Kalmanlahti alldeles invid vä-
gen ett minnesmärke från kriget 1808—09. 0,9 t.v.

bakom viken synes det gamla arvgodset Karlviks
karaktärsbyggnad.

(Gården från 1600-talet; tillhört bl.a. ätterna
Hartanan, Lagus, Tigerstedt och Kulvik, nuvarande
ägare Paul Wahl. Karaktärsbyggnaden i gammal
herrgårdsstil; i salsväggen hål efter kanonkulor,
ett minne från finska kriget).

Storslagen utsikt över Leppävirta kby. 2,5 Nikkilän-
mäki by. 4,1 t.h. Vehkalampi. Typisk savolaxisk
backbebyggelse ' '5

18,8 Os m a järvi by. T.h. postkontoret. 0,3 tv. Un-
nukka vattnen. Omväxlande backlandskap med frodi-
ga dalsänkor. 7,6 Timola by. 10,4 t.v. vikar av Un-
nukka. 13,4 Varkaus köpings egnahems områden .. 13,5

32,3 Luttila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg

t. Kopolanvirta /Ifl/). 1,9 köpingsbebyggelsen bör-

jar. 3,3 järnvägsövergångar och efter dem Ämmä-

koski bro. T.v. Siitinselkä, th. Huruslahti 3,6

35,9 VARKAUS köping. (Se ortsblad). Till köpingen

kommer man längs Savontie och Ahlströminkatu.
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Kotalahti—Vehmasmäki, 24,8 km.
God, men krokig och backig landsväg. Stundtals vackra

landskap, stora fjärdar. Gles bebyggelse.

0 Kotalahti by, Palokangas vägskäl. Köres iN-
rafctning. 3,7 Koirusjärvis (t.v.) vatten rinner genom
Oravikoski till Kairusvesi, som blånar th. 5,5 Koirus-
vesi når ända fram till landsvägen, utsiktsplats. 9,2
th. vackra aspar längs vägen. 10,7 t.h. Kuivastenlah-
ti, som avskiljer den långsträckta udden Kuivastennie-
mi från Kairusvesi 12,2

12,2 Paukar lahti by. T.h. St-st T.h. blåna de vi-
da Sotkanselkä-vattnen. 8,2 Humaljoki bro. 9,7 Koi-
vujoki bro. 11,8 Vehmas by och 12,6

24,8 Vehmasmäki vägskäl. Rakt fram förtsätter
vägen via Pitkälahti /14,6/ t. Kuopio /24,8/, t.v. väg
t. Suonenjoki kyrka /31,5/.
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Vehmasmäki—Kotalahti, 24,8 km.
God, men krokig och backig landsväg. Stundtals vackra

landskap, stora fjärdar. Gles bebyggelse.

0 Vehmasmäki vägskäl. Köres i S-riktning.
0,8 Vehmasmäki by. 2,9 Koivujoki bro. 4,4 Humaljo-
ki bro 12,6

12,6 Paukarlahti by. T.v. St-st T.v. blåna de vi-
da Sotkanselkä-vattnen. 0,5 vackra aspar längs vä-
gen. 1,5 t.v. Kuivastenlahti, som avskiljer den lång-
sträckta udden Kuivastenniemi från Koirusvesi. 6,7
Koirusvesi når ända fram till landsvägen, utsikts-
plats. 8,5 Koirusjärvis (t.h.) vatten rinner genom Öra-
vikoski till Koirusvesi 12,2

24,8 Kotalahti by, Palokangas vägskäl. Rakt fram
fortsätter vägen via Leppävirta /11,3/ t. Varkaus
/35,9/, t.h. väg via Kukkola by 111,4/ t. Suonenjoki
/32,3/.
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Vehmasmäki—Pitkälahti, 14,6 km.
God, men krokig och backig landsväg, ståtliga berg- och

sjölandskap. Rätt tät bebyggelse, välskötta odlingar.

0 Vehmasmäki vägskäl. Köres i N-riktning.
1,5 t.h. storslagen utsikt över skogar och berg, i
bakgrunden blånar Sotkanselkä och långt i öster
Kallavesi. T.v. berget Vehmasmäki (193 m).
(2,7 t.h. väg t. Sotkaniemi by /8,0/ 4,1

4,1 Pc 11 osm ak i by. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Kurkimäki station /2,8/ och Karttula kyrka /25,0/).
0,1 t.v. berget Kurkimäki (158 m). (T.h. väg t.
Ritisenlahti by /5,0/) 6,9

11,0 Hiltulanlahti vägskäl. Fortsattes rakt
(T.h. väg t. Puutossalmi by /12,0/). T.h. det höga
Vanumäki, varifrån inan ser Kuopio stad. 0,3 th.
vik av Kallavesi, t.v. den långa och smala sjön Matkus-
järvi. 0,6 t.h. Koivumäki gård (tillhört släkterna
Salonius, Ranin och Biese). 1,1 t.h. Nord-Savolax folk-
högskola. 2,5 t.h. Kallavesi 3,6

14,6 Pitkälahti vägs k a 1. T.h. såg. Vägen rakt
fram fortsätter t. Kuopio 110,2/, tv. väg t. Haminan-
lahti /4,8/ och Karttula kyrka /37,3/.

R 15



536

Pitkälahti—Vehmasmäki, 14,6 km

■ God, men krokig öch backig landsväg, ståtliga berg- och åjc-
landskap, Rätt tät bebyggelse, välskötta odlingar.

0 Pitkälahti vägskäl. Köres i S-riktning. 1,1
tv. Kallavesi. 2,5 t.v. Nord-Savolax folkhögskola. 3,0
tv. Koivumäki gård (tillhört släkterna Salonius, Ra-
nin och Biese). 3,3 t.v. vik av Kallavesi, t.h. den långa
och smala sjön Matkusjärvi 3,6

8,6 H iltulanlaht i vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Puutossalmi by /12,0/. T.v. det höga Vanu-
mäki, varifrån man ser Kuopio stad. 6,8 t.h. berget
Kurkimäki (158 m). (T.v. väg st. Ritisenlahti by
/5,0/) 6,9

10,5 Pel los mäki by. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Kurkimäki ts. /2,8/ och Karttula kyrka /25,0/). (1,4
t.v. väg t. Sotkaniemi by /8,0/). 2,6 t.v. storslagen
utsikt över skogar och berg, i bakgrunden blånar Sot-
kanselkä och i öster Kallavesi. T.h. berget Veh-
masmäki (193 m). ••- 4.1

14,6 Vehmasmäki vägskäl. Vägen fortsätter via
Kotalahti /24,7/ t. Varkaus, t.h. väg t. Suonenjoki
kyrka /31,5/.
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Pitkälahti—Kuopio, 10,2 km.
God, men krokig och backig landsväg, Savolax' naturskönas-

te trakter med höga berg och blånande fjärdar. Välmående
bebyggelse, välskötta odlingar.

Harjula gård, nu Kuopio stads kommunalhem, är
ett arvgods från 1700-talet; tillhörde ursprungli-
gen ätten Tawast och från början av följande
århundrade släkten Lode. Den av Runeberg bes-
jungna hjälten från finska kriget »Gubben Lode»
levde i slutet av sitt liv på gården, där han dog
1816. Fr. o.m. år 1866 har gården tillhört Kuopio
stad.

0 Pitkälahti vägskäl. Köres i N-riktning. 0,1
tv. Pitkälahti järnvägsst 2,1 t.h. Rauhanlahti vik av
Kallavesi. 5,7 t.h. Saastamoisen Faneri Oy:s fanér-
fäbrik (grund. 1923, årsproduktion ca 8,000 m 3). 7,7
järnvägsnivåövergång. T.v. synes Puijo. 8,0 t.v.
Savilahti vikar Kallavesi, i bakgrunden Harjula gård.

8,2 t.v. Imatra Kraftanläggnings transformatorst.
i. Kuopio 8,7

8,7 Rättimäki vägskäl. Fortsattes rakt under
järnvägen. (T.v. väg t. Niuvanniemi /2,3/. Sedan .. 1,5

10,2 KUOPIO, Salutorget. (Se ortsblad) . T. staden
längs Niiralan- och Tulliportinkatu.
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Kuopio—Pitkälahti, 10,2 km.

0 KUOPIO, Salutoget Köres i V-riktning längs
Tulliportin- och Niiralankatu. Efter järnv.undergån-

1,5 Rättimäki vägskäl. Köres t.v. (Vägen t.h.
t. Niuvannieani ,/2,3/) . Förut Savilahti, en vik av Kal-
lavesi. På dess strand (t.h.) Harjula gård.

Harjula gård, nu Kuopio stads kommunalhem, är
ett arvgods från 1700-talet; tillhörde ursprungli-
gen ätten Tawast och från början av följande
århundrade släkten Lode. Den av Runeberg bes-
jungna hjälten från finska kriget »Gubben Lode»
levde i slutet av sitt liv på gården, där han dog
1816. Fr. o.m. år 1866 har gården tillhört Kuopio
stad.

0,5 tv. Imatra Kraftanläggnings transformatorst. i
Kuopio. 1,0 järnvägsnivåövergång. 3,0 tv. Saasta-
moisen Faneri Oy:s fabrik (grund. 1923, årsprobuktion
ca 8,000 nr1 ) . 6,6 t.v. Rauhalahti, en vik av Kallavesi.

10,2 Pi tkäl a h t i vägskäl. Vägen fortsätter rakt via
Vehmasmäki /14,6/ t. Varkaus, t.h. väg t. Haminan-
lahti /4,8/ och Karttula /37,3/ kyrka. T.v. en såg.

R

God, men krokig och backig landsväg, Savolax' naturskönas-
te trakter med höga berg och blånande fjärdar. Välmående
bebyggelse, välskötta odlingar.

gen 1.5

8,6 t.h. Pitkälahti järnvägsst 8,7

16
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Kuopio—Toivala, 13,2 km.
Uträtad landsväg, ståtliga berg, vida fjärdar. Vägen går

över Kallavesi stora broar. Villabebyggelse.

0 KUOPIO, Salu torget. Köres i N-riktning längs
Puijonkatu. 0,4 järnvägsundergång. (0,8 t.v. väg t.
Puijo utsiktstorn och turisthärbärge /2,1/, se orts-
blad). Vägen går förbi Puijo. 4,4 tv. Valkeinen sjö
och bakom den Puijos sluttningar 4,6

4,6 Valkeinen hållpl. (t.h.). Fortsattes rakt fram.
1,1 Kallavesi broar. Storslagen utsikt över örika fjär-

dar. 4,0 ön Sorsasalo med talrika villor. 5,1 Kallavesis
sista bro. 5,6 t.v. ett minnesmärke av grå granit
över 1808 års hjältar vid Toivala. Järnvägs-
övergång. 7,4 Toivala by begynner och 8,6

13,2 Toivala vägskäl. Vägen fortsätter via Riista-
vesi /19,5/ t. Joensuu, t.v. väg via Siilinjärvi /11,5/
t lisalmi.
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Toivala—Kuopio, 13,2 km.
Uträtad landsväg, ståtliga berg, vida fjärdar. Vägen går

över Kallavesi stora broar. Villabebyggelse.

0 Toivala vägskäl. Köres i V-riktning. 3,0 järn-
vägsövergång, t.h. minnesmärke av grå granit över
1808 års hjältar vid Toivala. 3,5 den första av broar-
na över Kallavesi. 4,6 ön Sorsasalo med talrika villor.
7,5 Kallavesi-broar. Stoslagen utsikt över örika
fjärdar 8,6

8,6 Valkeinen hållpl, (t.v.) . Fortsattes rakt. T.h.
Valkeinen sjö och bakom den Puijos sluttningar. Vä-
gen går förbi Puijo. (3,8 th. väg t. Puijo utsiktstorn
och turisthärbärge /2,1/, se Kuopio ortsblad) . 4,2 vä-
gen går under järnvägen 4,6

13,2 KUOPIO, Salu tor get (Se ortsblad). Längs Pui-
jonkatu in t. staden.
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Toivala—Siilinjärvi, 11,2 km.
Jämförelsevis rak, men gropig landsväg. Vackra odlings-

landskap, fjärdar. Välmående bebyggelse.

0 Toivala vägskäl. Köres i N riktning. 1,0 t.v.
Sh-st. 1,2 t.v. Toivala station. Järnvägsnivåöver-
gång. 1,3 th. Jäläjärvi stora fjärd. (T.v. biväg t.
Kehvo by). 4,2 t.h. vacker utsikt över Jäläjärvi. 6,2
t.h. Siilijärvi. Framför synas Siilinjärvi kyrktorn och
Tarinaharju sanatoriums byggnader. Man kör genom
vackra odlingslandskap 7,0

7,0 Kasur il a by, efter vilken Siilinjärvi socken
ursprungligen hade sitt namn. 3,0 t.h. föreningshus
och idrottsplan. 3,2 t.v. begravningsplats. (3,5 t.v.
väg t. Tarinaharju lungsotssanatorium, uppfört 1913). 4,2

11,2 Siilinjärvi kyrka. (B. av tegel och järn-
betong år 1923 enl. arkitekt P. Väänänens ritningar.
En vacker modern kyrka.) T.h. väg via Nilsiä kyrka
134,1/ t. Nurmes, t.v. väg via Lapinlahti /36,8/ t
lisalmi och t. Maaninka kyrka /21,3/.
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Siilinjärvi—Toivala, 11,2 km.

4,2 Kasurila by, efter vilken Siilinjärvi socken
ursprungligen fått sitt namn. Man kör genom vackra
odlingslandskap. 0,8 t.v. Siilinjärvi. 2,8 t.v. vacker
utsikt över Jäläjärvi. 5,7 t.v. Jäläjärvi stora fjärd.
(T.h. biväg t. Kehvo by). 5,8 järnvägsnivåövergång,

11,2 Toivala vägskäl. T.h. fortsätter vägen t. Kuo-
pio 113,2/, t.v. väg via Riistavesi /19,5/ t. Joensuu.

R

Jämförelsevis rak, men gropig landsväg. Vackra odlings-
landskap, fjärdar. Välmående bebyggelse.

O Siilinjärvi kyrka. Köres i S riktning. (0,7
t.h. väg t. Tarinaharju lungsotssanatorium, uppfört
1913.) 1,0 t.h. begravningsplatsen. 1,2 t.v. förenings-
hus och idrottsplan 4,2

t.h. Toivala st. • 6,0 t.h. Sh-st 7,0
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Siilinjärvi—Lapinlahti, 36,8 km.
Rak och god, men ställvis smal landsväg, talrika järnvägs-

nivåövergångar. Vida moar, långa åsar med vackra vyer.
Bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 Siilinjärvi kyrk a. Köres i V riktning. 0,4
Haaranhonka vägskäl. Man tager av t.h. (Rakt fram
fortsätter vägen t. Maaninka kyrka /20,9/). 1,4 t.v.
sjön Kevättö. 2,6 järnvägsnivåövergång. 4,0 t.h. en

vik av Sulkavanjärvi och '. 4,8

4,8 Pyyka n g a s vägs k a 1. Fortsattes rakt fram.
(T.h. väg via Kolmisoppi till Nilsiä kyrka /38,0/).
Vägen går utmed långa åsar och vackra moar. 1,4
tv. vacker utsikt över Pöljänjärvi. 2,6 järnvägsnivå-
övergång. 3,0 t.h. Pöljä hållpl. 3,6 järnvägsnivå-
övergång. Vägen går genom ståtliga kronoskogar. 7,0
t.v. Mikkajärvi 11.8

16,6 Ala pitkä vägskäl. Fortsattes rakt framåt.
(T.v. väg t. Alapitkä st. /0,4/ och Maaninka kyrka
/19,0/). 0,1 th. St-st. 0,9 th. Alapitkä bys vida
odlingar och Alapitkäjärvi. 2,0 bro över Tuliniemi å.
2,2 och 5,1 järnvägsnivåövergång 7,2

23,8 Pajujärvi hållpl. (t.v.), 0,2 järnvägsnivåöver-
gång. 0,4 th. Jaakonjärvi och bakom den Pajujärvi.
1,2 järnvägsnivåövergång. Lång, rak väg över en
tallbevuxen mo. 2,5 t.v. vacker skogssjö med branta
stränder. 3,7 järnvägsnivåövergång. 6,1 t.v. vik av
Onkivesi och 6fl

30,3 Mäntylahti by. T.v. St-st (T.v. Mäntylahti
hållpl. /0,3/). Järnvägsnivåövergång. 3,3 t.v. un-

derbar utsikt över odlingar och en vik av Onkivesi.
5,3 t.h. utsikt över Lapinlahti kby och Savojärvi
fjärd; vackra odlingar 6,5

36,8 Lapinlahti kby, Savonjärvi vägskäl. Rakt
fram fortsätter vägen t. lisalmi /29,1/, t.h. väg t
Varpasjärvi kyrka /19,9/ och t. Nilsiä /45,6/.

Den av Paavo Ruotsalainen ledda väckelserörelsen
började år 1796 i denna by i Asikkala och Heikkilä
gårdar. Han föddes å Tölväniemi gård 1777.
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Lapinlahti—Siilinjärvi, 36,8 km.
Rak och god, men ställvis smal landsväg, talrika järnvägs-

nivåövergångar. Vida moar, långa åsar med vackra vyer.
Bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 La pinl a h t i kby, Savonjärvi vägskäl. Köres i
S riktning. 1,2 t.v. utsikt över Lapinlahti kby och Sa-
vonjärvi fjärd; vackra odlingar. 3,2 t.h. underbar
utsikt över odlingar och en vik av Onkivesi 6,5

6,1 Mänty 1a h t'i by. Järnvägsnivåövergång. T.h.
St-st. (T.h. Mäntylahti hållpl. /0,3/). 0,4 t.h. en vik
av Onkivesi. 2,8 järnvägsnivåövergång. 4,0 t.h. vac-
ker skogssjö med branta stränder. 5,3 järnvägsnivå-
övergång. 6,1 t.v. Jaakonjärvi och bakom den Paju-
järvi. 6,3 järnvägsnivåövergång 6,5

13,0 Pajujärvi hållpl. (tv.). 2,1 och 5,0 järn-
vägsnivåövergång. 5,2 bro över Tuliniemi å. 6,3 t.v.
Alapitkä bys vida odlingar och Alapitkäjärvi. 7,1 t.v.
St-st 7,2

36,8 Siilinjärvi kyrka. (B. av tegel och betong
år 1923 enl.ritn. av arkitekt P. Väänänen. En vacker
modern kyrka). T.h. väg via Toivala /11,2/ t. Kuo-
pio, t.v. väg via Nilsiä kyrka /34,7/ t. Nurmes.

20,2 Alapitkä vägs k a 1. Fortsattes rakt fram.
(T.h. väg t Alapitkä st, ,/0,4/ och t. Maaninka kyrka
/19,0/). 4,8 t.h. Mikkajärvi. Vägen går genom ståt-
liga kronosfcogar. 8,2 järnvägsnivåövergång. 8,8
Pöljä hållpl. 9,2 järnvägsnivåövergång. 10,4 t.h. vac-
ker utsikt över Pöljänjärvi. Vägen går över långa
åsar och vackra moar 11,8

32,0 Pyyka n g a s vägskäl. Fortsattes rakt fram.
(T.v. väg via Kolmisoppi /12,0/ t. Nilsiä kyrka
/38,0/). 0,8 t.v. en vik av Sulkavajärvi. 2,2 järnr
vägsnivåövergång. 3,4 t.h. sjön Kevättö. 4,4 Haara-
honka vägskäl. Köres tv. (T.h. väg t. Maaninka
kyrka /20,9/) 4,8
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Lapinlahti—lisalmi, 29,1 km.
Nyss uträtad landsväg; grusåsar och vackra skogar växla

med frodiga sjölandskap. Savolax' äldsta och mest välmående
kulturbygd.

0 Lapinlahti, Savonjärvi vägskäl. Köres i N-
riktning. T.v. Haminamäki, en av ortens högsta
platser 1,4

1,4 Lapinlahti kby. Fortsattes rakt framåt. (T.v.
väg t. Lapinlahti kyrka /0,6/ och t. st. /1,4/).

Kyrkan, som är belägen på en kulle vid stranden
av Lapinlahti, är byggd enligt ritn. av arkit. F.
Sjöström år 1881. Till sin stil är den ett uppseen-
deväckande prov på den nyare träarkitekturen.

T.v. Sh- och St-st. och bildeparationsverkstad. Vid
vägskälet t.v. begravningsplats. 0,3 t.v. Lapinlahti
fjärd. Vägen går runt sjön, vackra odlingar. (2,3
th. byväg t Ollikkala by /12,0/). 3,7 t.v. vacker
utsikt över Lapinlahti vatten, i bakgrunden Lapinlahti
kyrka. 5,2 bro över Ollikkala å. 6,5 t.h. Lautalampi.
Vacker, rak åsväg. (9,5 t.v. väg t. Nerkoo hållpl.
/0,6/). 10,3 t.v. Nerkoonjärvi. 13,6 vidsträckt utsikt
över Nerkoonjärvi, vida odlingar. 14,5 t.h. Kirma-
järvi 14,6

23,9 Peltosalmi hållpl. (t.h. ). Fortsattes rakt
(T.v. väg via Peltoniemi vägskäl t. Pielavesi /50,0/
och Runni /33,0/). 1,0 järnvägsnivåövergång. 1,3
Porovesi stora fjärd. 1,5 järnvägsnivåövergång.
Vägen fortsätter alldeles rakt. Ståtlig furuskog. 3,8
synes lisalmi stad. 4,3 järnvägsnivåövergång. 4,9
Paloisvirta bro. Järnvägsnivåövergång. T.v. St-ser-
vice. 5,0 Sh-service 5,2

16,0 Taipale by. (T.v. Taipale hållpl. /0,1/). Vägen
följer Kirmajärvis strand. Vackra odlingslandskap
vid sjöarna. 4,9 järnvägsnivåövergång. Uimala by. 7,9

24,1 lISALMI. (Se ortsblad). T. staden längs Pohjolan-
katu.

R 20



536

lisalmi—Lapinlahti, 29,1 km.
Nyss uträtad landsväg; grusåsar och vackra skogar växla

med frodiga sjölandskap. Savolax' äldsta och mest välmående
kulturbygd.

0 lISALMI. Köres i SO-riktning längs Pohjolankatu.
0,2 t.h. Sh-service. 0,3 t.h. St-service. Järnvägsnivå-
övergång. Bro över Paloisvirta. 0.9 järnvägsnivå-
övergång. Vägen fortsätter alldeles rakt. Ståtlig
furuskog. 3,7 järnvägsnivåövergång. 3,0 t.h. Poro-
vesis vida fjärd. 4,2 järnvägsnivåövergång 5,2

5,2 Peltosalmi hållpl. (t.v.) Fortsattes rakt
fram. (T.h. väg via Peltoniemi vägskäl /3,5/ till
Pielavesi /50,0/ och Runni /33,0/). 3,0 järnvägs-
nivåövergång. Uimala by. 6,7 t.v. Kirmajärvi,
vackra odlingslandskap med gles bebyggelse vid
sjöstränderna "fl

13,1 Taipale by. (T.h. Taipale hållpl. /0,1/). 1,0
vidsträckt utsikt över Nerkoonjärvi. 4,3 t.h. Ner-

koonjärvi. (5,1 th. väg t. Nerkoo hållpl. /0,6/).
Vacker rak åsväg. 8,1 tv. Lautalampi. 9,4 bro över

Ollikkala å. 10,9 tJi. vacker utsikt över Lapinlahti
vatten i bakgrunden Lapinlahti kyrka. (12,3 t.v. by-
väg t Ollikkala by /12.0/) 14,6

27,7 Lapinlahti kby. Fortsattes rakt (T.h. väg t.
Lapinlahti kyrka /0,6/ och t. st. /1,4/).

Kyrkan, som är belägen på en kulle vid stranden
av Lapinlahti, är byggd enligt ritn. av arkit. F.
Sjöström år 1881. Till sin stil är den ett uppseen-
deväckande prov på den nyare träarkitekturen.

T.h. Sh- och St-st. och bilreparationsverkstad. Vid
vägskälet th. begravningsplats 1,4

29,1 Lapinlahti, Savonjärvi vägskäl. Vägen fort-

sätter rakt via Siilinjärvi /36,8/ t. Kuopio, t.v. väg t.
Varpaisjärvi kyrka /19,9/ och Nilsiä /45,6/.

Den av Paavo Ruotsalainen ledda väckelserörelsen
började år 1796 i denna by i Asikkala och Heikkilä
gårdar. Han föddes å Tölväniemi gård 1777.
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lisalmi—Vänninmäki, 19,8 km.
Backig och smal, men rak landsväg. Vackra utsikter. Flere

historiska minnesmärken invid vägen. Bebyggelsen gles, före-
trädesvis koncentrerad i byar.

0 lISALMI. Köres i NV-riktning längs Pohjolankatu.
0,6 t.v. lisalmi andelsmeijeri, som är en av Savolax
största. 1,1 t.v. vik av Iijärvi. (1,9 t.h. väg t. Sonka-
järvi kyrka /32,4/ via Hernejärvi by). 2,0 t.h. sta-
tens skogsvårdsnämnds stora gran-plantgård 2,4

2,4 lisalmi Landskommuns kyrka (t.v.)
(Vacker korskyrka av trä, b. 1779, grundligt reno-
verad enligt ark. F. Sjöströms ritn. 1879. Altar-
tavlan av A. Såltin, I sakristian bilder av sock-
nens kyrkoherdar sedan 1756.)

0,7 t.v. lisalmi prästgård ,känd för sina kulturminnes-
märken. Gården har bl.a. gästats av Gustaf IV Adolf
1802 och Alexander I 1819. Arwidsson, Lönnrot och
Snellman ha bott där en kort tid, och Juhani Aho har
där haft sitt barndomshem. 0,8 järnvägsövergång, t.v.
ståtlig järnvägsbro (banan lisalmi—Ylivieska). 1,7

4,1 Kol jonvirta vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Vierimä kyrka /22,5/ och Runni /25,2/. Vägen går
över Koljonvirta, känt från finska krigets dagar. Den
27 oktober 1808 slogo Sandels trupper en rysk arme-
avdelning under ledning av general Dolgorukoff. In-
vid vägen Dolgorukoffs /'0,4/ och Sandels /2,8/ minne-
stenar.) 0,3 t.v. vacker utsikt över lijärvi; kommu-
nalhemanet på andra sidan. 4,9 järnvägsnivåövergång.

19,8

9,0

4,9

Soinl a h t i by. (T.v. väg t Soinlahti hållpl. /0,4/) .

5,9 Ryhälänmäki by. (T.v. väg t. Vieremä kyrka
/19,2/) 10,8

Vänninmäki vägskäl. T.h. väg via Sonkajärvi
kyrka /15,9/ t. Rautavara kyrka /61,2/, t.v. väg via
Mainua 152,9/ t. Kaj ana.
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Vänninmäki—lisalmi, 19,8 km.
Backig och smal, men rak landsväg. Vackra utsikter. Flere

historista minnesmärken invid vägen. Bebyggelsen gles, före-
trädesvis koncentrerad i byar.

0 Vänninmäki vägskäl. Köres i O-riktning. 4,9
Ryhälänmäki by. (T.h. väg t. Vieremä kyrka /19,2/).

10,8 Soinlahti by. (T.h. väg t. Soinlahti hållpl. /0,4/) .

Järnvägsnivåövergång. 4,6 t.h. vacker utsikt över
lijärvi; kommunalhemmet på andra sidan 4,9

15,7 Koljonvirta vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Vieremä kyrka ,/22,5/ och Runni /25,2/. Vägen
över Koljonvirta, känt från finska krigets dagar. Den
27 oktober 1808 slogo här Sandels trupper en rysk
arméavdelning under general Dolgorukoff. Invid vä-
gen Dolgorukoffs ,/0,4/ och Sandels /2,8/ minnesste-
nar.) 0,8 järnvägsövergång, t.h. ståtlig järnvägsbro
banan lis;almi—Ylivieska. 1,0 t.h. lisalmi prästgård,
känd för sina kulturminnesmärken. Gården har bl.a.
gästats av Gustaf IV Adolf 1802 och Alexander I
1819. Arwidsson, Lönnrot och Snellman ha bott där
en kort tid och Juhani Aho har där haft sitt barn-
domshem 1,7

17,4 lisalmi landskommuns kyrka.
(Vacker korskyrka av trä, b. 1779, grundligt reno-
verad enligt ark. F. Sjöströms ritn. 1879. Altar-
tavlan av A. Såltin. I sakristian bilder av sock-
nens kyrkoherdar sedan 1756.)

0,4 t.v. statens skogsvårdsnämnds stora gran-plant-
skola. (0,5 t.v. väg via Hernejärvi by t. Sonkajärvi
kyrka /32,4/). 1,3 t.h. vik av lijärvi. 1,8 t.h. lisalmi
andelsmejeri, som är ett av Savolax största 2,4

19,8 lISALMI. Köres längs Pohjolankatu. (Se ortsblad).
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Vänninmäki—Mainua, 52,9 km.
Rak, men smal landsväg, vida kärrmarker, till största delen

enformigt landskap. Från bergens krön utsikt över ändlösa
skogar. Bebyggelsen gles och fattig.

0 Vänninmäki vägskäl. Köres i N riktning.
3,2 t.h. vacker utsikt, berglandskap i förgrunden. .. 4,2

4,2 Poromäki vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Jyrkkä /25,0/ t. (Sotkamo kyrka /100,0/ 2,4

6,6 Kainu n m a k i vägskäl. Fortsattes rakt fram.
(T.v. väg t. Kainunmäki hållpl. /4,7/ och Kainun-
mäki by). 4,7 t.h. Hirvijärvi. 5,7 Matkusjoki mynnar i
Hirvijärvi. 8,2 t.h. Ylä-Venäjänjärvi. 12,8 vacker
utsikt över Matkusjoki. 13,7 järnvägsnivåövergång.
14,3 Matkusjoki bro, t.h. järnvägs bro. 14,6 t.h. St-st. 14,8

21,4 Sukeva by. (T.h. Sukeva st /0,3/). 0,3 t.h.
St-st T.v. Sukevanjärvis vida fjärd. Kafé. 0,5 t.v.
terpentinfabrik. 0,6 järnvägsnivåövergång. (0,8 t.h.
väg t. Haapajärvi /20,0/). 1,2 t.v. kafé. 1,4 t.h.
Sukeva bönehus. 1,8 Rautajoki bro. (T.h. väg t.
Sukeva reservfängelse). 2,3 järnvägsnivåövergång.
13,2 gräns mellan Kuopio och Uleåborgs län, Kajana
socken börjar. Vägen stiger småningom upp till Suo-
menselkä vattendelare. 16,5 Murtomäki berg på Suo-
menselkä (225 m) 19,8

41,2 Murtomäki by. Fortsattes rakt fram. (Ti.
väg t. Murtomäki st. /10,0/). 8,5 t.h. det höga Hirvi-
mäki. (8,9 th. väg t Murtomäki st. /7,0/). 10,2 t.h.
Mainuajärvi. 11,4 Mainuajoki bro 11,7

52,9 Mainua by. T.h. väg t. Kajana /20,8/, tv. väg

t. Vuolijoki kyrka /24,0/.
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Mainua—Vänninmäki, 52,9 km.
Rak, men smal landsväg, vida kärrmarker, till största delen

enformigt landskap. Från bergens krön utsikt över ändlösa
skogar. Bebyggelsen gles och fattig.

0 Mainua by. Köres i S riktning. 0,3 Mainuajöki
bro. 1,5 t.v. Mainuajärvi. (2,8 tv. väg t. Murtomäki
st /7,0/). 3,2 t.v. det höga Hirvimäki 11,7

11,7 Murtomäki by. Fortsattes rakt fram. (T.v. väg
t. Murtomäki st. /10,0/). 3,3 Murtomäki berg på
Suomenselkä (225 m). 6,6 gräns mellan Kuopio och
Uleåborgs län, Sonkajärvi socken börjar. 17,5 järn-
vägsnivåövergång. (18,0 t.v. väg t. Sukeva reserv-
fängelse) . 18,0 Rautajoki bro. 18,4 tv. Sukeva böne-
hus. 18,6 t.h. kafé. (19,0 t.v. väg t. Haapajärvi
/20,0/. 19,2 järnvägsnivåövergång. 19,3 t.h. terpen-
tinfabrik. 19,5 t.v. Sh-st. T.h. Sukevanjärvis vida
fjärd 19,8

31,5 Sukeva by. 0,2 t.v. St-st 0,5 Matkusjoki bro,
t.v. järnvägs bro. 1,1 järnvägsnivåövergång. 2,0 t.v.
vacker utsikt över Matkusjoki. 6,6 t.v. Ylä-Venäjän-
järvi. 9,2 t.v. Hirvijärvi 14,8

46,3 Kainunmäki vägskäl. Fortsattes rakt fram.
(T.h. väg t. Kainunmäki hållpl. /4,7/ och Kainun-
mäki by.) 2,4

48,7 Poromäki vägskäl. Fortsattes rakt fram.
(tv. väg via Jyrkkä /25,0/ t. Sotkamo kyrka /100,0/) 4,2

52,9 Vänninmäki vägskäl. T.h. väg t. lisalmi
/19,8/, t.v. väg via Sonkajärvi kyrka /15,9/ t. Rauta-
vaara kyrka /61,2/.
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Mainua—Kajana, 20,8 km.
Rak, men smal landsväg, kärrlandskap. Gles bebyggelse.

0 Mainua by. Köres i NO-riktning. (1,5 t.h. väg
t. Mainuajärvi gårdar). Vägen går genom tröstlösa
sump- och kärrmarker utmed Leväjoki t.h. 7,5 t.h.
Iso-Nuottijärvi. 12,6 t.h. Pieni-Nuottijärvi. Här börja
Rajana stads vida jordområden. Kajana stad har
större jordområden än någon annan stad i Finland.
Vackra åslandskap. (18,9 t.v. väg t. Vuoreslahti).
19,2 t.v. och framför synes Kajana stad. T.v. ett högt
berg Pöllyvaara med ett utsiktstorn. 19,4 Purola
förstad. 20,0 järnvägsnivåövergång

20,8 KAJ ANA. Rådhustorget (Se ortsbladet). T.
staden längs Purolantie och Linnankatu.

R

20,8
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Kaj ana—Mainua, 20,8 km.
Rak, men smal landsväg, kärrlandskap. Gles bebyggelse,

0 KAJ ANA. Rådhustorget. Köres i SV-riktning längs
Linnankatu och Purolantie. 0,8 järnvägsnivåöver-
gång. 1,4 Purola förstad. (1,9 t.h. väg t. Vuores-
lahti.) Vackra åslandskap. 8,2 t.v. Pieni-Nuottijärvi.
13,3 tv. Iso-Nuottijärvi. Vägen går genom tröstlösa
kärr- och sumpmarker utmed Leväjoki (t.v.). 19,0
t.v. Mainuajärvi. (19,3 t.v. väg t. Mainuajärvi
gårdar) 20,8

20,8 Mainua by. Rakt framåt fortsätter vägen t.
Vuolijoki kyrka 124,0/ t.v. väg via Vänninmäki /52,9/
t. lisalmi.

.23R



536

Kaj ana—Kontiomäki, 24,9 km.
God, men rätt smal landsväg. Köres genom vidsträckta

ödemarker. Bebyggelsen i början välmående, senare gles och
fattigare.

0 KAJANA. Köres i NO-rifctning, längs Linnankatu
över Ämmänsilta bro. T.h. Kajana älv, tv. Ämmä-
koski. Invid bron t.h. ruinerna av Kajaneborg. (Se
ortsbladet.) Från bron köres genom Teppana förstad.
1,1 t.v. Pöllyvaara (201 m) utsiktstorn med storartad
utsikt över Kaj ana stad jämte omgivning. 3,1 t.h.
Seppälä lantbruksskola 4,7

4,7 Paltamo vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Paltamo kyrka /6,4/).

Paltamo kyrka, b. 1726, berömd för väggmålnin-
garna av Mikael Toppelivs, vilka föreställa hän-
delser ur Gamla och Nya testamentet — Palta-
niemi i Paltamo kby är ur turistsynpunkt att
rekommendera. Från udden har man en ståtlig
utsikt över Paltaselkä fjärd av Ule träsk. Palta-
niemi höga stränder störta brant ned mot sjön och
vattnet fräter under årens lopp fram sand ur
strandlinjen. Sanden rinner oupphörligt ned i sjön
och strandlinjen flyttar sig allt mera uppåt land.
Företeelsen är hos oss en ovanlig sevärdhet. Längs
stranden finnas utmärkta sim- och lägerplatser.

24,9 Kontiomäki, Losotönmä vägskäl. T.h. väg t.
Kontiomäki st. /3,3/, Sotkamo kyrka /35,0/ och Risti-
järvi kyrka /20,7/, tv. väg. Nom Ule träsk t. Uleå-
borg.

13,0 Kuluntalahti vägskäl. T.v. (T.h. väg t.
Sotkamo kyrka /34,0/ och Vuokatti). 1,2 t.h. ses i
fjärrar Rupukkavaara (276 m) och Pohjavaara
(278 m). (5,6 t.h. väg t. Pohjavaara.) 5,7

Köres längs en reparerad, god, bred och rak väg,
omväxlande terräng. 7,2 t.v. Kuluntalahti hållpl.
7,7 t.h. Kuluntalahti vik av Nuasjärvi 8,3

18,7 J o rm u a hållpl. tv. 0,4 Jormuanlahti järn-
vägsundergång och landsvägsbro 6,2
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Kontiomäki—Kajana, 24,9 km.

20,2 Paltamo vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg

t. Paltamo kyrka /6,4/).
Paltamo kyrka, b. 1726, berömd för vägg-målnin-
garna av Mikael Toppelivs, vilka föreställa hän-
delser ur Gamla och Nya testamentet — Palta-
niemi i Paltamo kby är ur turistsynpunkt att
rekommendera. Från udden har man en ståtlig
utsikt över Paltaselkä fjärd av Ule träsk. Paita-
niemi höga stränder störta brant ned mot sjön och
vattnet fräter under årens lopp fram sand ur
strandlinjen. Sanden rinner oupphörligt ned i sjön
och strandlinjen flyttar sig allt mera uppåt land.
Företeelsen är hos oss en ovanlig sevärdhet. Längs
stranden finnas utmärkta sim- och lägerplatser.

1,6 tv. Seppälä lantbruksskola. 3,6 t.h. Pöllyvaara

24,9 KAJANA. (Se ortsbladet). Köres in i staden längs
Linnankatu.

R

God, men rätt smal landsväg. Köres genom vidsträckta
ödemarker. Bebyggelsen i början gles och fattig, senare mera

välmående.

0 Kontiomäki, Losotörmä vägskäl. Köres i SV-
riktning. 5,8 Jormuanlahti järnvägsundergång och
landsvägsbro 6,2

6,2 Jormua hål 1p 1. (t.h.) (0,1 t.v. väg t. Pohja-
vaara). 4,5 t.v. ses i fjärran Pohjavaara (278 m) och
Rupukkavaara (276 m) 5,7

11,9 Kuluntalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Sotkamo kyrka /34,0/ och Vuokatti.) 0,6 t.v.
Kuluntalahti vik av Nuasjärvi. 0,9 t.h. Kuluntalahti
hållpl. Köres längs en reparerad, god, bred och
rak väg, omväxlande terräng 8,8

(201 m) utsiktstorn med en storartad utsikt över
Kaj ana stad jämte omgivning. Köres genom Teppana
förstad och över bron över Kajana älv, t.h. Ämmä-
koski. Invid bron ruinerna av Kajaneborg 4,7
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Kontiomäki—Ristijärvi, 22,1 km.
Rak, men smal landsväg, som leder genom Korpi-Kainuu

vidsträckta ödemarker för det mesta genom enformig terräng.
Gles bebyggelse, odlingar blott här och där.

O Kontiomäki, Losotörmä vägskäl. Köres i O rikt-
ning. (1,9 t.h. väg t. Paakinmäki). 2,2 ståtlig utsikt
över stora ödebygder, framme i N synes Saukkovaara
vackra bergsrygg (324 m) och i O Halmemäki 2,4

2,4 Kontiomäki st. vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg t. Kontiomäki st. /1,0/). 1,0 järnvägsunder-
gång. Köres till en början längs Taivalkoski nya järn-
väg (t.h.). 2,2 Miesjoki bro. 3,0 Laajajoki bro. (Älvarna
fiskrika). (4,6 t.h. väg t. Härmänmäki /7,0/). (7,3
t.h. väg t Härmänmäki hållplats) . Köres rakt genom
vida kärrmarker och ödebygder. (10,1 t.h. väg t.
Saukkovaara /Bfl/). Ristijärvi sockengräns 15,8

18,2 Heikkis e :n j o k i vägskäl. Köres längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Mieslahti hållplats /12,5/). 0,1
Heikkisenjoki bro, t.v. lijärvi fjärd. (1,1 th. väg t.
Kivikylä). 2,4 t.h. Ristijärvi hållplats 3,9

22,1 Ristijärvi kby. T.h. väg t Sotkamo kyrka
/52,0/ tv. väg via Hyrynsalmi /28,0/ t. Suomussalmi.
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Ristijärvi—Kontiomäki, 22,1 km.
Rak, men smal landsväg, som leder genom Korpi-Kainuu

vidsträckta ödemarker för det mosta genom enformig terräng.
Gles bebyggelse, odlingar blott här och där.

0 Ristijärvi kby. Köres i O-riktning. 1,5
tv. Ristijärvi hållplats. (2.8 t.v. väg t. Kivikylä).
3,8 Heikkisenjoki bro, t.h. lijärvi fjärd 3,9

3,9 Heikkisenjoki vägskäl. T.v. (T.h. väg till
Mieslahti hållplats /12,5/). 3,7 Paldamo sockengräns.
(5,7 t.v. väg t. Saufckovaara /5,0/) Köres längs en rak
väg genom vida kärrmarker och ödebygder. (8,5 t.v.-
väg Härmänmäki /7,2/). 12,8 Laajajoki bro. 13,6
Miesjoki bro. (Älvarna fiskrika). Köres längs Tai-
valkoski nya järnväg (t.v.) 14,8 järnvägsundergång. 15,8

19,7 Kontiomäki st vägskäl. Fortsattes rakt
(T.v. väg t. Kontiomäki st. /1,0/). 0,2 bakåt ståtlig
utsikt över stora ödemarkslandskap, bakom Saukko-
vaara vackra bergsrygg (324 m) och i O Halmemäki.
(0,5 t.v. väg t. Paakinmäki) 2,4

22,1 Kontiomäki, Losotörmä vägskäl. T.h.
väg via N om Uleå träsk t. Uleåborg, t.v. väg t. Ka-
jana /24,9/.
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Ristijärvi—Hyrynsalmi, 28,0 km.

19,2 Oravivaara by. 2,9 Oravinjoki bro. Köres
längs en vacker lavmo. (5,1 t.v. väg t. Lietekylä
/11,0/). 5,9 Lietejoki bro. 6,0 överfares Taivalkoski

28,0 Hyrynsalmi kby. T.h. väg t. Moisiovaara
/36,0/ och t.v. t. Suomussalmi /42,0/.

26,7 Kivistö vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Puolanka kyrka /52,0/). 0,7 t.h.
St-st 0,8 t.v. St-st 1,0 Emäjoki nya, ståtliga lands-
vägsbro. T.v. Hyrynjärvi, th. Emäjoki. Hyrynsalmi
kyrka synes t.v. vid stranden av Hyrynjärvi, N om
denna Konivaara (227 m). 1,2 t.h. kafé. 1,3 t.v.

R

Långa sträckor rak, men rätt smal landsväg, storslagna
Korpi-Kainuulandskap, på sina ställen moar. Vägen följer
Hyrynsalmistråten. Bebyggelsen mycket gles, odlingarna små.

O Ristijärvi kb y. Köres i N riktning. 0,3 t.h.
Ristijärvi kyrka vid Sotkamovägen (b. av. trä 1807.
Klockstapeln byggd ung. 1840 under ledning av Jaakko
Kuorikoski). 0,7 t.v. Sh-st, apotek, kafé. Framför
synes Ristijärvi fjärd. 0,9 Koirasalmi färja över
Ristijärvi (300 m). Kyrkobytrakten synnerligen
vacker. (1,9 t.v. väg via Uvankylä /10,0/ t. Kiehimä
—Puolanka landsväg /35,0/). 2,4 den nya begrav-
ningsplatsen. Rak väg genom nioar och förtrollande
fjällandskap. 9,8 glimmar mellan träden den breda
Emäjoki. 12,3 t.v. Karpinvaara. 14,4 Hyrynsalmi
sockengräns. (14,9 t.v. väg t. Karpinvaara /2,5/).
Lång rak väg 19,2

under byggnad varande järnväg 7,5

Sh-st 1,3
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Hyrynsalmi—Ristijärvi, 28,0 km.

Långa sträckor rak, men rätt smal landsväg, storslagna
Korpi-Kainuulandskap, på sina ställen moar. Vägen följer

Hyrynsalmistråten. Bebyggelsen mycket gles, odlingarna små.

0 Hyrynsalmi kby. Köres i S riktning.

T.h. Sh-st 0,1 t.v. ett kafé. 0,3 Emäjoki nya ståtliga
landsvägsbro. T.h. Hyrynjärvi, t.v. Emäjoki. T.h.
synes kyrkan, Nom den Konnivaara (227 m) . 0,5 t.v.
St-st, 0,6 t.v. St-st 1,3

1,3 Kivistö vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.

(T.h. väg t. Puolanka kyrka ,/52,0/). 1,5 överfares
Taivalkoski under byggnad varande järnväg. 1,6
Lietejoki bro. (2,4 t.h. väg t. Lietekylä /11,0/). Köres
längs en vacker lavbevuxen mo. 4,6 Or.avinjo.ki bro. 7,5

8,8 Or avi vaara by. Köres längs en lång rak väg.

(4,3 t.h. väg t. Karpinvaara /2,5/). 4,8 Ristijärvi
sockengräns. 6,9 t.h. Karpinvaara. 9,4 t.v. blånar
den breda Emäjoki mellan träden. Rak väg genom

moar och förtrollande fjällandskap. 16,8 t.v. den nya

begravningsplatsen. (17,3 t.h. väg via Uvankylä
/10,0/ t. Kiehimä —Puolanka landsväg /35,0/). 18,0

Koirassalmi färja över Ristijärvi (300 m). Synner-
ligen vacker trakt. 18,5 th. Sh-st apotek, kafé. 19,9

t.v. Ristijärvi kyrka vid Sotkamovägen, (byggd av trä

1807. Klockstapeln byggd under ledning av Jaakko
Kuorikoski ung. 1840) -

19,2

28,0 Ristijärvi kyrkoby. T.h. väg via Kontiomäki
/22,1/ t. Kajana, t.v. väg t. Sotkamo kyrka.
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Hyrynsalmi—Suomussalmi, 40,1 km.
Relativt god, men ställvis slingrande och smal landsväg,

milsvida urskogar, myr- och kärrmarker. Här och där vackra
sjö- och fjällandskap. Bebyggelsen mycket gles.

0 Hyrynsalmi kby. Köres i Nriktning. 0,1 bro över
sundet, t.h. Salmenjärvi, tv. Hyrynjärvi. 0,6 t.v.
Hyrynsalmi kyrka.

(Kyrkan b. av trä 1786. Altartavlan målad av
J. Hedman. Klockstapeln är byggd 1840 under
ledning av Jaakko Kuorikoski, som tillhörde en
berömd kyrkobyggarsläkt På kyrkogården ett
minnesmärke över stupade i frihetskriget. Från
kyrkan norrut om Hyrynjärvi — väg till jordbr.
J. A. Heikkinens — den från jägarrörelsens his-
toria kände »Hallan-Ukko» — gård /12,0/).

10,2 t.h. Hoikanjärvi. 10,3 t.v. värdshus. 11,8 Hoikan-
joki bro. 14,8 Suomussalmi sockengräns. 17,0 Sa-
karajoki bro, t.h. Sakarajärvi 20,2

20,2 Kerälä n k y 1 a. 1,9 t.h. Sakara värdshus. 6,3 t.v.
Suovaara. I denna socken idkas ännu tjärbränning,
vilket man ser tydliga tecken på längs vägen. 8,6
Kangasjöki bro. 11,6 t.v. Hietajärvi. 13,9 t.v. Laaja-
lahti. 14,8 Haaponiva bro. 15,4 Mustakangas-backen.
15,7 t.v. Mustalampi, t.h. Pitkäperä vik av Alanteen-
järvi 17,9

38,1 Haukiperä vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Puolanka kyrka 113,0/. Vid vägen /4,1/ Syväys
bro över Jalokoski och /5,8/ Ämmäkoski bro över
»Ruukinjoki», genom vilka forsar de stora Kianta-
vattnen bryta sig väg från Niskaselkä till Emäjoki.
Forsarna äro sevärda). 0,2 t.h. Betania hem för
föräldralösa. 0,3 Haukiperä färja (450 m), t.h.
Haukiperä, tv. Niskaselkä 20,0

40,1 Suomussalmi, Karhula vägskäl. T.h.
väg via Lentiira t. Kuhmo kyrka /125,0/, t.v. t. Suo-
mussalmi kyrka /3,0/ och via Näljänkä 148,2/ t. Tai-
valkoski.
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Suomussalmi—Hyrynsalmi, 40,1 km.
Relativt god, men ställvis slingrande och smal landsväg,

milsvida urskogar, myr- och kärrmarker. Här och där vackra
sjö- och fjällandskap. Bebyggelsen mycket gles.

0 Suomussalmi, Karhula vägskäl. Köres
i SV riktning. 1,2 Haukiperä färja (450 m), t.v.
Haukiperä, t.h. Niskanselkä. 1,8 t.v. Betania hem för
föräldralösa 2,0

2,0 Haukiperä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Puolanka kyrka /73,0/). Vid vägen /4,1/ Syväys
bro över Jalokoski och /5,8/ Ämmäkoski bro över »Ru-
kiinjoki», genom vilka forsar de stora Kianta-vattnen
bryta sig väg från Niskanselkä till Emäjoki. 2,2 t.h.
Mustalampi, t.v. Pitkäperä vik av Alan teenjärvi. 2,5
Mustakangas-backen. 3,1 Haaponiva bro. 4,0 th.
Laajalahti. 6,3 t.h. Hietajärvi. 9,3 Kangasjoki bro.
I denna socken sysslar man ännu med tjärbränning,
vilket man ser tydliga tecken på längs vägen. 11,6
t.h. Suovaara. 16,0 t.v. Sakara värdshus 17,9

19,9 Kerälänkylä. 3,2 Sakarajoki bro, t.v. Sakar.a-
järvi 5,4 Hyrynsalmi sockengräns. 8,4 Hoikanjoki
bro. 9,9 värdshus. 10,0 t.v. Hoikanjärvi. 19,6 th.
Hyrynsalmi kyrka.

(Kyrkan b. av trä 1786. Altartavlan målad av
J. Hedman. Klockstapeln är byggd 1840 under
ledning av Jaakko Kuorikoski, som tillhörde en
berömd kyrkobyggarsläkt På kyrkogården ett
minnesmärke över stupade i frihetskriget. Från
kyrkan norrut — om Hyrynjärvi — väg till jordbr.
J. A. Heikkinens — den från jägarrörelsens his-
toria kände »Hallan-Ukko» — gård /12,0/).

20,1 landsvägsbro. T.v. Salmenjärvi, t.h. Hyrynjärvi. 20,2

40,1 Hyrynsalmi kyrkoby. T.h. väg via Ristijärvi
/28,0/ t Kajana, t.v. väg t. Moisionvaara /36,0/.
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Suomussalmi—Näljänkä, 48,2 km.
Rak, men backig och smal landsväg, vida urskogar, myr-

och kärrmarker, storslagna fjällandskap, fjärdar. Mycket gles
bosättning.

i) Suomussalmi, Karhula vägskäl. Köres
iNV riktning. 2,0 t.v. Sh-st. 2,2 t.v. St-st, resande-
hem och kafé. 2,3 t.h. Sh- och St-st 2,4

2,4 Suomussalmi kyrkoby. T.v. (T.h. väg t
Suomussalmi kyrka /1,6/). T.v. St-st

(Suomussalmi kyrka vid stranden av Kiantajärvi,
b. av trä år 1787 enligt av Gustaf 111 egenhändigt
konfirmerade ritningar, reparerad och utvidgad år
1884 enligt ritningar av arkitekt Liichow. Altar-
tavlan målad av Wallin. I kyrkan finnes en vac-
ker gobeläng som föreställer Kristus på korset och
som hämtats som krigsbyte från Ryssland. Vid
kyrkan minnesmärke över stupade i frihetskriget.
Från kyrkudden vacker utsikt över den vidsträckta
Kiantajärvi och kyrkbyns gårdar på andra
stranden.

0,8 Sh-st. 1,5 Suomussalmi färja (525 m), t.h.
Kiantajärvi, t.v. Niskanselkä. 0,4 en vacker terrass-
bildning över en däld. 9,3 Riihivaara, t.v blåna Ala-
järvi-vattnen, ståtliga fjällandskap till vänster och
framför 10,0

12,4 Alajärvi by. T.v. (T.h. väg t. Peranka sjö
157,6/ och Pistojärvi /58,4/). 3,8 näs mellan Kova-
järvi (t.h.) och Alajärvi (t.v.). 11,3 tv. Löytönen
sjö. Vägen går genom en storslagen urskogstrakt.
13,6 Käärmevaara. Kärren klättra upp längs fjäll-
kanterna. 20,6 Junnajoki bro, vägen stiger till
Hattuvaara. 27,9 Kylmäjoki bro. 83,3 ses fjällands-

48,2 V lin al jänkä. T.h. väg t. Taivalkoski kyrka
/59,1/, t.v. väg t. Puolanka kyrka /53,9/.

kap längre fram 35,8

28R



541

Näljänkä—Suomussalmi, 48,2 km.
Rak, men backig och smal landsväg, vida urskogar, myr-

och kärrmarker, storslagna fjällandskap, fjärdar. Mycket gles.
bosättning.

0 Ylinäl j a n k a. Köres iSO riktning. 7,8 Kylmä-
joki bro. 15,2 Junnanjoki bro. 22,2 Käärmevaara.
Vägen går genom en urskogstrakt. 24,5 t.h. Löytönen
sjö. 32,0 näs mellan Kovajärvi (t.v.) och Alajärvi
(t.h.) 35,8

35,8 Alajärvi by. T.h. (T.v. väg t Peranka sjö/52,6/
och Pistojärvi /58,4/). 0,7 Riihivaara, th. blåna Ala-
järvivattnen, ståtliga fjällandskap. 3,5 vacker ter-
rassbildning över en däld. 8,0 Suomussalmi färja
525 m), t.v. Kiantajärvi, t.h. Niskanselkä. 9,2 Sh-st 10,0

45,8 Suomussalmi Kby. Fortsattes rakt (T.v. väg
t. Suomussalmi kyrka /1,6/). T.h. St-st.

(Suomussalmi kyrka vid stranden av Kiantajärvi,
b. av trä år 1787 enligt av Gustaf 111 egenhändigt
konfirmerade ritningar, reparerad och utvidgad år
1884 enligt ritningar av arkitekt Luchow. Altar-
tavlan målad av Wallin. I kyrkan finnes en vac-
ker gobeläng som föreställer Kristus på korset och
som hämtats som krigsbyte från Ryssland. Vid
kyrkan minnesmärke över stupade i frihetskriget.
Från kyrkudden vacker utsikt över den vidsträckta
Kiantajärvi och kyrkbyns gårdar på andra
stranden.

48,2 Suomussalmi, Karhula vägskäl. T.h.
väg via Hyrynsalmi /40,1/ t. Kajana, t.v. väg via Len-
tiira t Kuhmo kyrka /125,0/.

kafé. 0,4 th. Sh-st 2,4
0,1 t.v. Sh- och St-st. 0,2 t.h. St-st., resandehem och
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Näljänkä—Taivalkoski, 59,9 km.
Krokig och backig, svårtrafikerad landsväg, urskogar, kärr

och moras omväxlande med bäckar, älvar, fjärdar och fjäll.
Mycket gles bebyggelse.

0 Ylinäljänkä. Köres i N riktning. 0,1 Hukka-
joki bro 4,4

4,4 Nälj a n k a vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Peranka-
järvi /38,0/). 0,3 Leinosenvaara fjälltopp. T.v.
värdshus. Fjällvyer åt alla håll. 1,1 t.v. St-st 1,9
en vacker fjällby på toppen t.v. 5,0 Karjavaara.
0,8 Taivalkoski sockengräns. 6,9 t.h. Saarijärvi, vägen
följer insjöns vackra strand. 12,2 byar tillhörande
Metsäkylä. 14,5 Korvuanjoki (biflöde till lijoki) bro.
T.v. såg 16,1

20,5 Vanhanen vägskäl. T.v. (T.h. en biväg t.
Metsäkylä gårdar). 3,7 t.v. Anttilanjärvi. 10,3 t.v.
den vackra Kuusijärvifjärden. 15,9 t.h. Kurtinjärvi,
vägen följer stranden. Sandstränder. Lägerplats. .. 17,0

37,5 Kurtinkylä by. Moar. 12,1 t.h. lijoki, utflöde
för ett stort vattensystem. Vägen följer älvstranden.
14,7 vacker utsikt från toppen av det höga Taival-
vaara över Taivalkoski kyrkoby. 15,1 lijoki bro över
den mäktiga Taivalkoski (fallet 6,6 m). 15,6 Taival-
koski kyrka 15,7

59,9 Taivalkoski, Isosuo vägskäl. T.h. väg
t. Kuusamo /68,7/, t.v. väg via Pudasjärvi /70,3/ t.
Uleåborg.

2,3 Koston joki (biflöde till lijoki) stora landsvägsbro. 6,7

53,2 Taivalkoski kby. T.v. (T.h. väg t. kyrkan)
(Kyrlcan byggd 1932 i stället för den, som 1925
brann ned. Träkyrka med gaveltorn. Den vackra
byggnaden är ritad av arkitekt Kauno S. Kallio,
artaltavlan målad av Väinö Tiger. — I kyrkobyn
finnes ett värdshus, St- och Sh-st. Ur turistsyn-
punkt märkligare sevärdheter äro Somerselkonen-
trakterna bakom Irnin-sjön, 56 km åt O med bil,
därpå med båt över sjön.)
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Taivalkoski—Näljänkä, 59,9 km.
Krokig och backig, svårtrafikerad landsväg, urskogar, kärr

och mor,as omväxlande med bäckar, älvar, fjärdar och fjäll.
Mycket gles bebyggelse.

0 Taivalkoski, Isosuo vägskäl. Köres i S
riktning. 4,4 stor landsvägsbro över Kostonjoki, ett
biflöde till lijoki 6,7

6,7 Taivalkoski kb y. T.h. (Rakt fortsätter vägen
till kyrkan.)

(Kyrkan byggd 1932 i stället för den, som 1925
brann ned. Träkyrka med gaveltorn. Den vackra
byggnaden är ritad av arkitekt Kauno S. Kallio,
artaltavlan målad av Väinö Tiger. — I kyrkobyn
finnes ett värdshus, St- och Sh-st. Ur turistsyn-
punkt märkligare sevärdheter äro Somerselkonen-
trakterna bakom Irnin-sjön, 56 km åt O med bil,
därpå med båt över sjön.)

0,6 lijoki bro över den mäktiga Taivalkoski (fallet 6,6
m.). 1,0 vacker utsikt från toppen av Taival-
vaara över Taivalkoski kby. 3,6 t.v. lijoki, utflöde
för ett stort vattensystem. Moar 15,7

22,4 Kurtinkylä. T.v. Kurttijärvi, vars strand vägen
följer. Sandstränder. Lägerplats 7,3 t.h. den vackra
Kuusijärvi-fjärden. 13,3 t.h. Anttilanjärvi 17,0

39,4 Vanhanen vägskäl. T.h. (T.v. biväg t. Metsä-
kylä gårdar). 1,6 Korvuanjoki (biflöde till lijoki) bro,
t.h. såg. 3,9 gårdar tillhörande Metsäkylä. 9,2 Saari-
järvi, vägen följer den vackra insjöstranden. 10,3
Suomussalmi sockengräns. 11,1 Karjavaara. 14,2 en
vacker fjällby t.v. på fjällets topp. 15,0 th. St-st
15,8 Leinosenvaara fjälltopp, T.h. värdshus 16,1

55,5 Näljänkä vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Peranka-
järvi /38,0/). 4,3 Hukkajoki bro 4,4

59,9 Ylinäl jänkä. T.h. fortsätter vägen t. Puolanka
kyrka 153,9/, t.v. väg t. Suomussalmi /48,2/.
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Taivalkoski—Kuusamo, 68,7 km.
Rätt smal, slingrande och backig landsväg, enformiga öde-

markslandskap, myrar och vidsträckta kärr. Några fjäll,
bäckar, älvar och fjärdar. Bebyggelsen gles, odlingarna små.

O Taivalkoski, Isosuo vägskäl. Köres i
O riktning. 5,3 Kuttujoki bro. 9,2 Jokikylä, t.h.
Koitijärvi. Köres genom vackra moar längs en åsrygg,
sedan längs stranden av Koitijärvi. 12,9 Kostonjoki
bro. Köres över stora kärr och myrar. Senare går
vägen että stycke längs stranden av Kostonjoki. 20,6
t.h. Suuvaara. 21,3 Korpuanjoki bro, t.v. Kattilan-
vaara. 23,8 t.h. Inkeenjärvi 25,3

25,3 Inkee värdshus. 3,8 Kuusamo sockengräns.
7,9 t.h. Liikasenvaara. 8,5 t.h. Liikasen järvi. 15,2
t.h. Vääräjärvi, bakom denna Varisvaara. 17,3 t.v.
Kovajärvi. t.h. Yli-Kuolo järvi. 17,9 t.v. Sh-st, t.h.
värdhus 28,1

68,7 Kuusamo kby. T.v. väg via Posio ,/61,0/ t. Ro-
vaniemi, t.h. väg t. Kuusamo kyrka /0,3/.

(Kuusamo kyrka på näset mellan Kuusamo träsk
och Torankijärvi är en korskyrka, som är täckt av
en stor kupol. Den är byggd av trä år 1800. Al-
tartavlan är målad av J. Hedman,. Klockstapeln
byggd 1759. Invid kyrkan minnesmärke över i
frihetskriget stupade kuusamobor.

träsk. 1,8 t.v. värdshus. 1,9 t.h. Sh-st 2,0

53,4 Riihivaara- 4,2 överfares Maanselkä
delare, som avskiljer lijoki och Kuusamo vattensys-
tem. (8,0 t.v. väg t. Kurkijärvi gårdar.) Växtlig-
heten blir fattigare, köres genom stora myrar och
kärr, endast på fjällsluttningarna frodigare skog.
9,4 Vääräjoki bro. 11,9 praktfull utsikt över skogiga

66,7 Toranginaho vägskäl. Köres längs huvud-
vägen. (T.h. väg t. Länisänjärvi /42,0/). Framåt
har man en vacker utsikt över Kuusamo kyrkobys
odlingsfält. 0,7 th. Torankijärvi vik av Kuusamo

fjällandskap och över Kuusamostråtens vatten 13,3
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Kuusamo—Taivalkoski, 68,7 km.
Rätt smal, slingrande och backig landsväg, enformiga öde-

markslandskap, myrar och vidsträckta kärr. Några fjäll
bäckar, älvar och fjärdar. Bebyggelsen gles, odlingarna små.

0 Kuusamo kby. Köres iSY riktning 0,1 t.v. St-st.
0,2 t.h. värdshus. 0,3 t.v. Torankijärvi vik av Kuu-

samo träsk 2,0

2,0 Torang i n a h o vägskäl. Köres längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Lämsänjärvi /42,0/). 2.5 t.v. en
praktfull utsikt över skogiga fjällanskap och Kuusa-
mostråtens vatten. 3,9 Vääräjoki bro. Köres genom
stora myrar och kärr, blott på fjällsluttningarna fro-
digare skog. (5,3 t.h. väg t. Kurkijärvi gårdar).
9,1 överfares Maanselkä vattendelare, som avskiljer
lijoki och Kuusamo vattensystem från varandra 13,3

15,3 Riihivaara. 10,2 t.h. Sh-st, t.v. värdshus. 10,8
t.h. Kova järvi, t.v. Yli-Kuoliojärvi. 12,9 t.v Väärä-
järvi, bakom denna Varisvaara. 19,6 t.v. Liikasen-
järvi. 20,2 t.v. Liikasenv,aara. 24,3 Taivalkoski
sockengräns 28,1

43,4 Inkee värdshus. 1,5 t.v. Inkeenjärvi. 4,0 Kor-
puanjoki bro, t.h. Kattilavaara. 4,7 tv. Suuvaara.
Vägen följer ett stycke stranden av Kostonjoki. Köres
över stora kärr och myrar. 12,4 Kostonjoki bro. Kö-
res längs stranden av Koitijärvi, sedan genom vackra
moar längs en åsrygg. 16,1 Jokikylä. 20,0 Kuttujoki
bro 25,3

68,7 Taivalkoski, Isosuo vägskäl. Rakt
fortsätter vägen via Pudasjärvi /70,3/ t. Uleåborg, t.v.
väg via Näljänkä /59,9/ t. Suomussalmi.
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Kuusamo—Posio, 61,0 km.
God, något kurvig och backig landsväg. Kitkajärvi och

andra vattendrag bjuda på omväxlande landskap. Bebyggelsen
mycket gles, obetydligt odlingar.
0 Kuusamo kby. Köres i NW-riktning. 0,2

t.v. Sh-st. 0,6 t.v. folkhögskola (under sommaren
härbärge), St-st 1,1 bro över Meskusjoki, t.h.
skyddskårshus. Köres längs en vacker furumo 2,3

2,3 Nilonk a n g a s vägs k a 1. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Paanajärvi /58,0/ t. Tuutijärvi /94,0/).

(Vägen t. Paanajärvi, med färja över Oulankajoki
och vidare via Sovajärvi t. Kiutaköngäs och Käylä
fors samt vidare förbi Rukatunturi t. Rantalahti
vägskäl är ur turistsynpunkt att rekommendera.
Denna omväg /160,0/ giver en mycket åskådlig
bild av Kuusamos vilda vackra natur).

(0,4 t.v. väg t. Meskusjärvi /12,0/). På båd,a sidorna
om vägen små träsk. 4,4 t.h. Talankijärvi, t.v.
Saunalampi. 5,6 t.h. Rääpyslampi. 7,1 t.v. Rantalahti
viken i Oivanginjärvi, th. Rääpysjärvi 7,4

9,7 Ränt a lahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Käylä vid Kitkajoki t. Märkäjärvi t. Kemi-
järvi—Sall,a landsväg /110.8/). 0,9 t.h. Nälkämön-
lampi. 5,0 t.v. Singerjärvi. 7,0 t.v. god lägerplats på
en furumo invid sjöstranden. 9,5 t.v. Suolampi. 13,1
t.v. Varavaara. 14,4 th. Mäntyvaara. 16,7 t.h. Naa-
tikkavaara (429 m) bortom ett stort kärr. (18,5 t.v.
väg t. Haatajanniemi /2,3/). 19,6 bro över Naatikka-
jöki. 20,8 t.v. viken Vasaralahti i sjön Iso-Kitkaselkä,
hänförande vyer över sjön. 22,3 t.h. Sh-st. 23,8 en
grupp gårdar invid Määttälänvaara. Vägen löper
längs en udde, Hyväniemi, som skjuter in i Yli-Kitka
sjö, t.v. blånar Yli-Kitka fjärd. 27,1 Posio socken-
gräns. 33,4 t.h. mon Isonaho 38,0

47,7 Mouru s a 1 m i färja. (470 m) . Vackra vyer på
båda sidorna över den ståtliga fjärden Kitkaselkä.
På andra sidan sundet synes Kirintövaara. 8,3 t.v.
på ängen en liten bäck, i vilken det finnes foreller. 13,3

61,0 Posio. Ahola vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Pekkala 117,0/ t. Rovaniemi, t.v. väg via
Posio kyrka /2,9/ t. Taivalkoski kyrka /86,6/.
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Posio—Kuusamo, 61,0 km.
God, något kurvig och backig landsväg. Kitkajärvi och

andra vattendrag bjuda på omväxlande landskap. Bebyggelsen
mycket gles, obetydligt odlingar.

0 Posio, Ahola vägskäl. Köres i O-riktning.
5,0 t.h. på ängen en liten bäck, i vilken foreller 12,8

12,8 Mourusalmi färja. (470 m) . Vackra vyer på
båda sidorna över den ståtliga fjärden Kitkaselkä.
Vägen löper längs en udde, Hyväniemi, som skjuter
in i Yli-Kitka sjö. 5,1 Isonaho mo. 11,4 Kuusamo
sockengräns. 14,7 en grupp gårdar invid Määttälän-
vaara. 16,2 t.v. Sh-st. 17,7 t.h. viken Vasaralahti i
sjön Iso Kitkaselkä, hänförande vyer över sjön. 18,9
bro över Naatikkajoki. (20,0 t.h. väg t. Haatajanniemi
/2,3/). 21,8 t.v. Naatikkavaara (429 m) bortom ett
stort kärr. 24,1 tv. Mäntyvaara. 25,4 t.h. Vara-
vaara. 29,0 t.h. Suolampi. 31,5 t.h. god lägerplats
på en furumo invid stranden .av Singerjärvi. 37,6 t.v.
Nälkämönlampi 38,5

51,3 Rantalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Käylä vid Kitkajoki t. Märkäjärvi t. Kemi-
järvi—Salla landsväg /110.8/). T.h. Rantalahti vik
i Oivanginjärvi. 0,3 tv. Rääpys järvi. 1,8 t.v. Rää-
pyslampi. 3,0 t.v. Talanki järvi, t.h. Saunalampi. På
båda sidorna om vägen små träsk. (7,0 t.h. väg t.
Meskusjärvi /12,0/) 7,4

58,7 Nilonk a n g as vägskäl. Köres rakt (T.v.
väg via Paanajärvi /58,0/ t. Tuutijärvi /94,0/).

(Vägen t. Paanajärvi, med färja över Oulankajoki
och vidare via Sovajärvi t. Kiut,aköngäs och Käylä
fors samt vidare förbi Rukatunturi t. Rantalahti
vägskäl är ur turistsynpunkt att rekommendera.
Denna omväg /1 60,0/ giver en mycket åskådlig
bild av Kuusamos vilda vackra natur).

1,2 t.v. skyddskårshus, bro över Meskusjoki. 1,7 t.h.
folkhögskola (under sommaren härbärge), St-st 2,1
th. Sh-st 2,3

61,0 Kuusamo kby. Rakt fortsätter vägen t.
Kuusamo kyrka /0,3/, t.h. väg via Taivalkoski /68,7/
t. Oulun samt Suomussalmi.

(Kuusamo kyrka på näset mellan Kuusamojärvi
och Torankijärvi är en korskyrka med kupoltak.
Den är uppförd av trä 1800. Altartavlan, »Fräl-
saren på korset», är målad av J. Hedman. Klock-
stapeln uppförd 1759. Invid kyrkan minnesmärke
över i frihetskriget stupade kuusamobor).

R 31



548

Posio—Pekkala, 72,0 km.

17,4 Perä p osio by. T.v. Sh-st (T.h. väg t. Lehti-
niemi /lOfll och t. gårdarna i Yli-Suolijärvi). 8,6 och
10,2 t.h. Posio träsken. 11,2 t.v. Hoikkajärvi. 13,8 t.h.
Pohjoislampi träsk. 14,4 t.v. Aartojärvi. (På andra
sidan sjön från Koppelo järvi gård leder en stig t.
Koronjoki ödsliga kanjon /4,5/. 24,0 t.h. Palotun-
turi (391 m), den långa Ailanko åsens högsta punkt.
Man kör över en vacker furumo. 30,9 gårdar i Autin-
kylä, bro över Palojoki. (31,9 t.h. väg t. Suorsanjärvi
/6,0/). 32,1 Rovaniemi sockengräns. 35,0 tv. Autti-
järvi och Auttijoki. Hänförande utsikt ned över flod-
bädden och de skogiga sluttningarna på motsatta

52,9 Auttijoki bro. 0,6 t.h. Auttijoki naturpark med
frodig vegetation. (T.h. stig t. Auttiköngäs fors /1,5/,
fallhöjd 16 m. Forsen och den nedanför densamma
uppkomma kanjonklyftan höra till Finlands märk-
ligaste natursevärdheter). (T.v. väg t. Autti bosätt-
ningsområde). 5,3 t.h. utmynnar Auttijoki I Kemi
älv. 7,2 t.h. vacker utsikt över Kemi älvs dal och mot
Auttiniemi. 7,9 t.h. Pirttikoski i Kemi älv. 8,1 t.v.
St.st. 8,6 t.h. lugnvatten mellan forsarna i Kemi älv,
t.v. Pietarinvaara. 13,8 följer vägen Kemi älv, t.h.
Säpsänkoski. 14,5 t.h. Juotosköngäs fors i Kemi älv.

72,0 Pekkala vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Ro-
vaniemi 163,7/, t.h. väg t. Juujärvi by /20,0/ och
Luusua /35,0/.

R

God, för det mesta rak landsväg. I början enformiga öde
trakter, vid Auttijoiki trakten storartade natursevärdheter. Be-
byggelsen i början gles, senare tätare med mera odlingar.

O Posio, Ahola vägskäl. Köres i W-riktning.
0,5 t.h. Sh-st, t.v. Karhuselkä fjärd i Posiojärvi. 1,4
th. Aholanlahti vik i Posiojärvi. 2,6 t.v. Posiojärvi
stora fjärd med talrika holmar, vägen följer sjöstran-
den. 8,5 gårdar i Posiokylä. 16,0 t.h. Posioperä sjö.
17,0 bro över sundet 17,4

sidan 35,5

15,0 bro över Juotosjoki 17,7

70,6 Simojärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Simojärvi /13,2/). 0,7 ståtliga vyer över Kemi älv-
dalen. 1,1 Pekkala färja över Kemi älv. (200 m). .. 1,4
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Pekkala—Posio, 72,0 km.
God, för det mesta rak landsväg. I början storartade natur-

sevärdheter, senare enformiga öde trakter. Bebyggelsen i bör-
jan tät, senare ganska gles.

0 Pekkala vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,1
Pekkala färja över Kemi älv (200 m.). 0,7 ståtlig
utsikt över Kemi älvdalen 1,4

1,4 Simojärvi vägskäl. Fortsattes rakt (T.h.
väg t. Simojärvi /13,2/). 2,7 bro över Juotosjoki. 3,2
t.v. Juotosköngäs i Kemi älv. 4,4 följer vägen Kemi
älvs strand, t.v. Säpsänkoski. 9,1 t.v. lugnvatten mel-
lan forsarna i Kemi älv, t.h. Pietarinvaara. 9,6 t.h.
St-st. 9,8 t.v. Pirttikoski i Kemi älv. 10,5 vacker ut-
sikt över Kemi älvs dal och mot Auttiniemi. 12,4 t.v.
utmynnar Auttijoki i Kemi älv. 17,1 t.v. Auttijoki na-
turpark med frodig vegetation. (T.v. stig t. Autti-
köngäs fors /1,5/, fallhöjden 16 m. Forsen och den
nedanför densamma uppkomna kanjonklyftan höra till
Finlands märkligaste natursevärdheter). (T.h. väg
t. Autti bosättningsområde) 17,7

19,1 Auttijoki bro. 0,5 t.h. Auttijärvi och Auttijoki.
Hänförande utsikt ned över flodbädden och de skogiga
sluttningarna på motsatta sidan. 3,4 Posio socken-
gräns. (3,6 t.v. väg t. Suorsanjärvi /6,0/). 4,6 går-
dar i Autinkylä, bro över Palojoki. 5,7 kör man över
en vacker furumo. 11,5 t.v. Palotunturi (391 m.), den
långa Ailanko åsens högsta punkt. 21,1 t.h. Aarto-
järvi. (På andra sidan sjön från Koppelojärvi gård
leder en stig t. Koronjoki ödsliga kan jon /4,5/). 21,7
t.v. Pohjoislampi träsk. 24,3 t.h. Hoikkajärvi. 25,3
och 26,9 t.v. Posio träsken 35,5

54,6 Peräposio by. T.h. Sh-st (T.v. väg t. Lehti-
niemi 110fil och t. gårdarna i Yli-Suolijärvi). 0,4 bro
över sundet. 1,4 t.v. sjön Posionperä, t.h. Posiojärvi
stora fjärd med talrika holmar, vägen följer sjöstran-
den. 8,9 gårdar i Posionkylä. 16,0 t.v. viken Aholan-
lahti i Posiojärvi. 16,9 t.v. Sh-st., t.h. Karhuselkä fjärd
i Posiojärvi 17,4

72,0 Posio, Ahola vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t. Kuusamo /61,0/, t.h. väg via Posio kyrka /29,0/ t.
Taivalkoski kyrka /86,6/.
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Pekkala—Rovaniemi, 63,4 km.
Rak, god allmän landsväg genom Kemi älvs dal, som bjuder

på enastående vyer över höga stränder, stora, väl odlade byar
och vidsträckta ödemarker mell,an byarna.

0 Pekkala vägskäl. Köres i NW-riktning. 0,2
t.h. St-st 0,3 t.v. Pekkala gästgiveri. Vägen följer
Kemi älv. Mäktiga vyer över den djupa flodbädden
och de skogiga höjderna på båda sidorna om floden.
4,3 t.h. Kaihua fiskodlingsanstalt, bro över Kaihuan-
joki. 9,2 bro över Vanttausjoki. T.v. ödsliga berg-
landskap. 10,5 Vanttauskoski i Kemi älv, (uppkom-
mit genom naturkatastrofen 1807, då floden sökte sig
en ny fåra), mäktiga stränder. 12,0 imponerande
utsikt ned över Kemi älv, Puurosenkorva fors 12,5

12,5 Kemih a a r a by. Längs floden på båda sidorna
om vägen tät bebyggelse och vackra odlingar. Efter
byn en sandmo. 22,8 tv. begravningsplats 31,0

43,5 Sierilä färja (300 m). Vyer över den breda
floden. Vägen följer flodstranden. 12,4 t.h. på mot-
satta stranden Syväsenvaara (187 m). 13,7 tv. Ou-
nasvaara (204 tm). (Johannetiden midnattssol).
16,6 th. järnvägsbro över Kemi älv, 16,8 järnvägsun-
dergång 16,8

60,3 Sv tar inkor va vägskäl. T.v. (T.h. väg via
Vikajärvi /27,3/ t. Petsamo och Salla). 0,3 Rovaniemi
köpings gräns, tv. Ounasvaara gamla hoppbacke.
(0,8 t.v. stig t. Ounasvaara). 1,4 t.h. köpingens
elektricitetsverk. 1,6 th. god utsikt över Ounasjoki,
som utmynnar i Kemi älv 1,9

62,2 Ounasvaara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Ounasvaara /2,0/ och t. Ranua /83,5/). 0,2
t.h. på motsatta stranden Turistföreningens storhotell
Pohjanhovi. 0,6 kobinerad lands- och järnvägsbro
över Kemi älv. Ståtlig utsikt över älven på bägge
sidorna om bron 1,2

63,4 ROVANIEMI köping. (Se lokalbladet).
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Rovaniemi—Pekkala, 63,4 km.
Rak, god allmän landsväg genom Kemi älvs dal, som bjuder

på enastående vyer över höga stränder, stora, väl odlade byar
och vidsträckta ödemarker mellan byarna.

0 ROVANIEMI köping. Köres i O-riktning. 0,3 kom-
binerad lands- och järnvägsbro över Kemi älv. Ståtlig
utsikt över älven på bägge sidorna om bron. 1,0 t.v.
på andra sidan älven Turistföreningens storhotell Poh-
janhovi 1,2

1,2 Ounasvaara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Ounasvaara /2,0/ och t. Ranua /83,5/). 0,3 t.v.
god utsikt över Ounasjoki, som utmynnar i Kemi älv.
0,5 t.v. köpingens elektricitetsverk. (1,1 t.h. stig t.
Ounasvaara. Johannetiden midnattssol.) 1,6 Rova-
niemi sockengräns, t.h. Ounasvaara gamla hopp-
backe 1,9

3,1 Suutarinkorva vägskäl. T.h. (T.v. väg via
Vikajärvi 121,3/ t. Petsamo och t. Salla). Järvägs-
undergång, t.v. järnvägsbro över Kemi älv, i bak-
grunden Syväsenvaara (187 m) 16,8

19,9 Sierilä färja. (300 m). Vyer över den breda
floden. Efter färjan skogrik s.andmo. 8,2 t.h. begrav-
ningsplats 31,0

50,9 Kemi haara by. Utmed floden på båda sidorna
om vägen tät bebyggelse och vackra odlingar. 0,5 im-
ponerande utsikt ned över Kemi älv, Puurosenkorva
fors. 2,0 Vanttauskoski i Kemi älv (uppkommit ge-
nom naturkatastrofen 1807, då floden sökte sig en ny
fåra), mäktiga stränder. 3,3 bro över Vanttausjoki.
T.h. ödsliga berglandskap. 8,2 t.v. Kaihua fiskodlings-
anstalt, bro över Kaihuanjoki. Mäktiga vyer över den
djupa flodbädden och de skogiga höjderna på båda si-
dorna om floden. 12,2 t.h. Pekkala gästgiveri. 12,3
tv. St-st 12,5

63,4 Pekkala vägskäl. T.h. väg via Posio /72,0/ t.
Kuusamo, t.v. väg t. Juujärvi by J20,0/ och Luusua
/35,0/.
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Rovaniemi—Vikajärvi, 27,3 km.
Rak, bred huvudlandsväg, vackra ödemarkslandskap, mäk-

tiga höjder. Gles bebyggelse.

0 ROVANIEMI köping. Köres O-riktning. 0,2 lands-
och järnvägsbro över Kemi älv. Vacker utsikt på
vardera sidan av bron över Kemi älv. Köres längs
älvens strand. 1,0 på andra stranden Turistförenin-
gens hotell Pohjanhovi. 1,2

1,2 Ounasvaara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Ounasvaara /2,0/ och Ranua kyrka /83,5/.)
0,3 t.v. utsikt över Ounasjoki-dalen ; berglandskap. 0,5
t.v. köpingens elektricitetsverk. 1,1 stig t. Ounasvaara.
1,5 t.h. Ounasvaara skidbacke. 1,6 Rovaniemi köpings-
gräns 1,9

3,1 Suutari n k o r v a vägskäl. Köres huvudvägen.
(T.h. väg via Posio /136,9/ t Kuusamo /190,5/.) 0,2
lands- och järvägsbro över Kemi älv. 0,9 Saarenkylä
gårdar. 1,5 gren av Kemi älv. 2,5 t.v. Syväsenvaara.

8,1 Pol cirkeln. 3,0 t.h. Olkkavaara (232 m.). 7,1 ut-
sikt över Olkkajärvi. 9,5 Toramojoki bro, t.v. Apukka-
järvi, t.h. Olkkajärvi. (11,2 t.v. väg t. Perunka-
järvi by /19,0/.) 14,0 t.h. Könkäänvaara. 16,6 Vaa-

27,3 Vikajärvi väg s k al. Rakt fortsätter vägen via
Sodankylä /102,8/ t. Petsamo, t.h. väg via Kemijärvi
/58,7/ t. Salla /161,2/.

R 34
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Vikajärvi—Rovaniemi, 27,3 km.
Rak, bred huvudväg, vackra odemarkslandskap, mäktiga höj

der. Gles bebyggelse.

0 Vikajärvi vägskäl. Köres i S V-riktning. 1,6
tv. Vaattunkivaara. 2,6 Vaarainoja bro. 5,2 t.v. Kön-
käänvaara. (8,0 t.h. väg t. Perunkajärvi by /19,0/.)
9,7 Toramojoki bro, t.h. Apukkajärvi, t.v. Olkkajärvi.
16,2 Olkkavaara (232 m) 19,2

19,2 Pol cirkeln. 2,5 th. Syväsenvaara. 3,5 gren av

Kemi älv. 4,1 Saarenkylä gårdar. 4,8 Kemijärvi lands-
och järnvägsbro 5,0

24,2 Suutarinkorva vägskäl. Köres huvudvägen.
(T.v. väg via Posio /136,9/ t. Kuusamo /190,5/.) Ro-
vaniemi köpings gräns. 0,4 t.v. Ounasvaara skid-
backe. 0,8 tv. stig upp t. Ounasvaara. 1,4 t.h. kö-
pingens elektricitetsverk. 1,6 t.h. utsikt över Ounas-
joki-dalen, berglandskap 1,9

26,1 Ounasvaara vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Ounasvaara /2,0/ och Ranua kyrka /83,5/.)
0,2 på andra stranden Turistföreningens hotell Poh-
janhovi. 0,9 lands- och järnvägsbro över Kemi älv. 1,2

27,3 ROVANIEMI köping (se ortsbladet).
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Vikajärvi—Sodankylä, 102,8 km.
Rak, bred huvudlandsväg, vackra ödemarkslandskap, stora

myrar, mäktiga höjder. Bebyggelsen förhållandevis tät.

0 Vikajärvi v a g s k a 1. Köres i NO-riktning. T.h.
Raudanjoki. 0,6 th. Vikajärvi. 9,5 stiger vägen upp t.
Rättiselkä, mäktiga vyer. 11,0 går vägen fram över
den stora Rättiaapa-myren. 11,5 Rättijoki bro 13,5

13,5 Nampakylä by. T.h. nedre Nampajärvi, i bak-
grunden Nampavaara. 2,7 t.h. Raudanjoki. 6,0 övre
Nampajärvi. 11,4 t.v. Juottiselkä. 14,1 Haukioja bro,
i förgrunden Haukivaara. 16,9 t.h. Sialmovaara. 19,1
Säynäjoki bro. 20,4 t.v. Korvalampi. 23,4 t.v. Käyräs-
tunturi (347 m). 29,4 Käyrämöjoki bro. 31,1 t.v.
vacker utsikt över Käyrämöjoki och Käyrästunturi.
33,1 Sodankylä sockengräns. 38,7 Raudanjoki bro.
Köres över vidsträckta kärrmarker 51,5

65,0 Vuo järvi by. T.h. Luostotunturi ståliga fjällrygg
(510 m) och därbakom Pyhätunturis tre hjässor (540
m). T.h. Vuojärvi. 2,0 Vuojoki bro 12,6

77,6 Torvinen by. 1,3 Vaikojoki bro. 1,6 t.v. bakom
kärr Juppurava.ara (350 ra), t.h. Luosto- och Pyhä-
tunturi. 4fl t.v. Käyräsvaara. 9,8 Käyräsjoki bro.
(Älven fiskrik, på stranden lämpliga lägerplatser, tor-
ra moar.) 10,6

88,2 Aska by (3,4 t.h. väg t. Orajärvi by /8,0/.) 3,6 t.h.
Kitinen älv, vars strand vägen följer. Moar. 12,0 Ala-
kyläjoki bro 14,6

102,8 Sodankylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Vuotso 191,31 t. Petsamo, t.v. väg t. Meltaus vägskäl
/102,5/ å vägen Rovaniemi—Kittilä.
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Sodankylä—Vikajärvi, 102,8 km.

Rak, bred huvudlandsväg, vackra odemarkslandskap, stora
myrar, mäktiga höjder. Bebyggelsen förhållandevis tät.

0 Sodankylä vägskäl. Köres i S-riktning. 2,6
Alakyläjöki bro. Moar. Vägen följer Kitinen-älvens
strand. (11,2 t.v. väg t. Orajärvi by /8,0/.)

14,6 Aska by. 0,8 Käyräsjoki bro. (Älven fiskrik, på

stranden lämpliga lägerplatser, torra moar.) 6,1 t.h.

Käyräsvaara. 9,0 t.h. bakom kärr Juppuravaara (350
m), t.v. Luostotunturis ståtliga fjällrygg (510 m)
och därbakom Pyhätunturis tre hjässor (540 m). 9,5
Vaiskojoki bro

14,6

10,6

25,2 Torvinen by. 10,6 Vuojoki bro, t.v. Vuojärvi, i
bakgrunden Luosto- och Pyhätunturi 12,6

37,8 Vuojärvi by. Därefter över vidsträckta myrar.

12,8 Raudanjoki bro. 18,4 Rovaniemi sockengräns.
20,4 t.h. vacker utsikt över Käyrämöjärvi och Käyräs-
tunturi (347 m). 22,1 Käyrämöjoki bro. 31,1 t.h.
Korvalampi. 32,4 Säynäjoki bro. 34,6 t.v. Sialmo-
vaara. 37,4 Haukijoki bro, i bakgrunden Haukivaara.
40,1 th. Juottiselkä. 45,5 t.v. övre Nampajärvi 51,5

13,5

102,8Vikajärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Rovaniemi /27,3/, t.v. väg via Kemijärvi /58,7/ t. Sal-
la /161,2/.

89,3 Nampak ylä by. T.v. nedre Nampajärvi, i bak-
grunden Nampavaara. 2,0 Rättijoki bro. 3,5 går vä-
gen över den stora 4,0 stiger vägen
upp t. Rättiselkä, mäktiga vyer 12,9 tv. Vikajärvi.
13,3 t.v. Raudanjoki
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Sodankylä—Vuotso, 91,3 km.

0 Sodankylä vägskäl. Köres i N-riktning. 0,1

84,6 Petkula by. T.h. gästgiveri. Fortsätter längs
Kitinen genom ödebygd. 7,9 Ylipostojoki bro, t.h.

91,3 Vuotso vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Ivalo /73,9/ t. Petsamo, t.h. väg t. Sompiojärvi /20,0/.

R

Rak, bred huvudlandsväg, omväxlande vyer: vidsträckta
ödemarker, myrar, vattenstrålar. Bebyggelsen koncentrerad i
några byar.

Jeesiöjoki stora bro. 0,7 t.h. Sodankylä kyrka.
(Kyrkan b. av sten 1859. Altartavlan av Arthur
Heickell 1912. På begravningsplatsen en minnes-
sten över stupade i frihetskriget.)

Vidare genom kyrkbyn t 1,0

1,0 Ke lv järvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Kelujärvi /22,8/). T.v. St-st, t.h. Sh-st och
resandehem. 4,7 t.h. Kelukoski i Kitinen 10,4

11,4 S åttan en by vid Kitinen. 1,4 Sattasjoki bro.
2,8 Myllyjoki bro. Vägen går över jämna vackra
moar. 10,9 Kersilö by. (T.h. väg t. Moskuvaara by
/10,0/.) Karga ödemarker. 20,5 Alapostojoki bro. 23,2

Kuppikoski. 19,9

54,5 Peurasuvanto gästgiveri, t.v. 0,1 färja
över Kitinen (170 m). Typisk högnordisk älv med
låga strandskogar. Moar. 9,0 t.v. Kangaskoski i Kiti-
nen. 18,8 t.h. Lohijoki gästgiveri. 20,1 Lohijoki bro.
Köres genom vida myrar och ödemarker. 28,8 ståtlig
utsikt över fjällandskap: t.h. Riskasmaa topp, t.v.
därom Pahtavaara, framåt i bakgrunden Nattastuntu-
rit och tv. Tankavaara. Vidare genom ödemark t .. 36,8
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Vuotso—Sodankylä, 91,3 km
Rak, bred huvudlandsväg, omväxlande vyer: vidsträckta

ödemarker, myrar, vattenstråtar. Bebyggelsen koncentrerad i
några byar.

0 Vuotso vägskäl. Köres i S-riktning. Vägen
går genom ödemarker. 8,0 ståtlig utsikt över
fjällandskap: t.v. Riskasmaa topp, bakom — i NO —

Nattastunturit Köres genom vida myrar och ödemar-
ker. 16,7 Lohijoki bro. 18,0 Lohijoki gästgiveri. 25,8
t.h. Kangaskoski i Kitinen. 36,7 Peurasuvanto färja
över Kitinen (170 m). Typisk högnordisk älv med
låga strandskogar 36,8

36,8 Peurasuvanto gästgiveri, th. 12,0 Yli-
postojoki bro, t.v. Kuppikoski. Köres längs Kitinen
genom ödemarker 19,9

56,7 Petkula by, t.v. gästgiveri. 2,7 Alapostojoki bro.
Karga ödemarker. 12,3 Kersilö by. (T.v. väg t. Mos-
kuvaara by /10,0/.) Vägen går över jämna, vackra
moar. 20,4 Myllyjoki bro. 21,8 Sattasjoki bro 23,2

79,9 S att a nen by vid Kitinen. 5,7 Kelukoski i Kitinen 10,4

90,3 Sodankylä, Kelujärvi vägskäl. Fortsat-
tes rakt. (T.v. väg t. Kelujärvi /22,8/). T.h. St-st.,
t.v. Sh-st. och resandehem. 0,3 t.v. Sodankylä kyrka.

(Kyrkan b. av sten 1859. Altartavlan av Arthur
Heickell 1912. På begravningsplatsen en minnes-
sten över i frihetskriget stupade.) 1,0

91,3 Sodankylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Vikajärvi /102,8/ t. Rovaniemi, t.h. väg t. Mel-
taus vägskäl /l 02,5/ å vägen Rovaniemi—Kittilä.
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Vuotso—Ivalo, 73,9 km.
Rak, god huvudlandsväg, mäktiga fjäll, vackra moar. Be-

byggelsen gles, odlingarna obetydliga.

0 Vuotso vägskäl. Köres i N-riktning. 0,3 til.
gästgiveri och tullstation, kontroll av identitetsbevis.
Fortsattes genom stora skogar. 13,1 Iso-oja bro. 14,1
t.h. de mäktiga Nattastunturit (547 m.). 20,2 Tanka-
joki bro 20,5

20,5 Tankapirtti gästgiveri. Fortsattes över
myrar. Granskogarna börja glesna. 9,5 Kaksilautta-
nen bro. 10,3 Enare sockengräns. (11,3 tv. väg t.
guldområdet.) Vägen går längs Raututunturis moslutt-
ningar. (14,7 t.v. väg t. Laanila gamla guldvask-
ningsplats.) 18,2

38,7 Laanila gästgiveri. Uppfärden t fjället
Kaunispää börjar. 1,4 tallskogen glesnar och upphör.
4,3 högsta punkt på vägen. (T.h. väg t. brandvak-
tens stuga på toppen av Kaunispää (540 m.) Jlfll.
Från toppstugan vid klar sikt ett storslaget fjällpa-
norama). Fortsattes ovan trädgränsen på fjället. T.h.
Palopää, t.v. Harripää fjäll. Vid 6,5 börjar en 4
kms sluttning. 6,9 åter skog 10,7

49,4 Paljak a i n e n gästgiveri. över vackra lav-
moar. 6,5 t.h. Alajoki, längs vars strand vägen går.
11,5 th. Alalompolo sjö. 12,9 Alajoki bro. 15,0 t.v.
glimmar Alajärvi mellan träden 17,0

66,4 Törmänen gästgiveri. Vägen går genom byn.

0,3 tv. Ivalo älv, i bakgrunden vackra höjder. 3,7
t.v. vacker utsikt över älven och dess strandbranter.
Granen uppträder åter talrikare. 6,4 Turistförenin-
gens nya turiststation i Ivalo, Sh-st. 7,2 t.v. skydds-
kårshus 7,5

73,9 Ivalo by. Rakt fortsätter vägen t. Enare kyrka
/39,6/, th. väg via Nautsi /83,6/ t. Petsamo. Vid
vägskälet Turistföreningens gamla turiststation, post,
telegraf, rikstelefon, St- och Sh-st.
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Ivälo—Vuotso, 73,9 km.
Rak, god huvudlandsväg, mäktiga fjäll, vackra moar. Be-

byggelsen gles, odlingarna obetydliga.

0 Ivalo by. Köres i S-riktning. Vägen följer Ivalo-
jokis strand. 0,3 t.h. skyddskårshus. 1,1 Turistföre-
ningens nya turiststation i Ivalo, Sh-st. Vackra ut-
sikter över Ivalo älvdal och strandbranter. 6,4 går-
dar i Törmänen by. T.h. mäktiga höjder 7,5

7,5 Törmänen gästgiveri. 2,0 t.h. glimmar Ala-
järvi mellan träden. 4,1 Alajoki bro. 5,5 t.v. Ala-
lompolo sjö. 9,2 lavmoar på höjdsluttning, t.v. liten sjö.

Paljakainen gästgiveri. Uppfärden till
fjället begynner. Tallen börjar vika för björken. 3,8
passeras trädgränsen. Längre fram Kaunispää, upp till
vilket vägen stiger, t.v. Palopää. Vägen går ovan träd-
gränsen. (6,4 t.v. väg t. brandvaktens stuga på toppen
av Kaunispää (540 m.) /1,0/. Från toppstugan vid
klar sikt ett storslaget fjällpanorama). 7,2 trädgran-

24,5

10,5 följer vägen Alajokis strand 17,0

sen. 9,3 tallskogen börjar 10,7

35,2 Laanila gästgiveri. Fortsattes över lavmo
på fjällsluttningen. Ståtliga fjällvyer. (3,5 t.h. väg
t Laanila gamla guldvaskarplats, 6,7 t.h. väg t.
guldområdet). 7,9 Sodankylä sockengräns. 8,7 Kaksi-
lauttanen bro. 13,0 jämn lavmo, sedan öppna myrar.
Granar synas åter 18,2

53,4 Tankapirtti gästgiveri. 0,3 Tankajoki bro.
6,4 tv. de mäktiga Nattastunturit (547 m.). 7,4 Iso-
oja bro. Skogar. 20,2 tullbom, Vuotso tullstation
och gästgiveri. Kontroll av identitetsbevis 20,5

73,9 Vuotso vägskäl. Rakt fortsätter vägen via So-
dankylä /91,3/ t. Rovaniemi, t.v. väg t. Sompiojärvi
/20,0/.
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Ivalo—Nautsi, 83,5 km.
God, om ock backig och buktande landsväg. Omväxlande

ödemarkslandskap. Bebyggelsen mycket gles.

0 Iva 1o. Köres i O-riktning längs Ivalo älv. 6,0 Aku-
joki bro, 6,3 t.h. AJkujärvi. (7,7 t.h. biväg t. Lutto
joki.) 13,3 tv. Kotovaara, Siskeljärvi, en vik av
Enare träsk, blånar i fjärran. 14,8 t.v. Könkään-
järvi 15,0

15,0 Könkään järvi gästgiveri. 0,1 Könkään-
joki bro. Vägen buktar över backig terräng upp 2,5
till Vollivaara. 6,5 tv. Jollutshjärvi. Tall- och
fjällbjörkskog. 13,5 sluttningen av Paloselkä 18,4

33,4 Musta la gästgiveri. 0,1 bro över Pitkä-
Lompolo. 3,0 t.h. glimmar Tsharmijärvi mellan trä-
den. 4,4 går vägen över Skäydevaaras sluttning, th.
Jaamisjärvi. 6,0 t.h. Syhävaara. 10,9 t.v. Sata-
petäjäselkä, fjärd av Enare träsk. 11,6 Nellimjoki
bro och fors, t.v. såg. 12,6 t.h. Nellimjärvi. 14,6
Paksuvuono vik av Enare träsk. 19,5 t.v. Pasvik älv
och 20,2

53,6 Virtaniemi. Turistföreningens turiststation, St-
och Sh-st., post, telegraf och rikstelefon. Fortsattes
längs Pasvik älv, som här är mycket bred. 10,4 th.
Mashijärvi 19,8

73,4 Petsamo häradsgräns. Köres över vacker
tallmo, däremellan öppna lapplandsmyrar. 9,0 t.h.

83,5 Nautsi gästgiveri. Vägen fortsätter via
Kuotsjärvi /81,1/ t. Petsamo. T.v. Pasvik älv, på
andra sidan norskt område.

den vidsträckta Tumppavaara-bergsrygg 10,1

R
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Nautsi—lvalo, 83,5 km.
God, om ock backig och buktande landsväg. Omväxlande

ödemarkslandskap. Bebyggelsen mycket gles.

0 Nautsi gästgiveri. Köres i V-riktning. 1,1
t.v. den vidsträckta Tumppavaara-bergsrygg. Köres
över vacker tallmo, däremellan öppna lapplandsmyrar. 10,1

10,1 Petsamo häradsgräns. 9,4 t.v. Nashijärvi.
Köres längs Pasvik älv, som här är mycket bred 19,8

29,9 Virtaniemi. Turistföreningens turiststation, St-
och Sh-st, post, telegraf och rikstelefon. 5,6 t.h.
Paksuvuono vik av Enare träsk. 7,6 t.v. Nellimjärvi.
8,6 Nellimjoki bro, fors, t.h. såg. 10,3 t.h. Satapetäjä
fjärd av Enare träsk. 14,2 t.v. Syhävaara. 15,8 går
vägen över Skäydevaara sluttning, t.v. Jaamis järvi.
17,2 t.v. glimtar Tsharmijärvi mellan träden. 20,1
bro över Pitkä-Lompolo 20,2

50,1 Mustola gästgiveri. 4,9 sluttningen av Palo-
selkä. Tall- och fjällbjörkskog. 11,9 t.h. Jollutshjärvi.
15,9 Vollivaara, vägen buktar nedåt. 18,3 Könkään-
joki bro 18,4

68,5 Kön k ään järvi gästgiveri. 0,2 t.h. Kön-
käänjärvi. 1,7 t.h. Kotovaara, Siskeljärvi, en vik av
Enare träsk, blånar i fjärran. (7,3 t.v. biväg t. Lut-
tojoki). 8,7 tv. Akujärvi. 9,0 Akujoki bro 15,0

83,5 Ivalo by. T.v. väg via Vuotso 113,9/ t. Rovaniemi,
t.h. väg t. Enare kyrka /39,6/.

R 38



562

Nautsi—Kuotsjärvi, 81,1 km.

0 Nautsi gästgiveri. Köres i O-riktning. 0,1
Nautsijoki bro. Vidsträckt myr. 5,6 t.v. Pasvik älv,
vars strand vägen följer. 14,0 Kornettijoki bro. 17,5

20,3 Höyhen järvi gästgiveri t.v. /0,4/. 4,3 t.v.
glimmar Höyhenjärvi fjärd (över vilken riksgränsen
mellan Finland och Norge går) mellan träden. 7,3 mäk-
tiga fjällvyer: t.h. Korooaivi, längre fram t.h. Kaska-
matunturi. 9,0 t.v. synes Höyhenjärvi fjärd. 16,6 Kas-
kamatunturis ståtliga hjässa (348 m) höjer sig förut.
T.v. Kalkupää fjäll (356 ni). 18,5 t.v. Kaskamajärvi.
(19,0 t.h. väg t. Kaarablekk brandvaktstuga /4,6/.)
19,4 går vägen längs Kaskamajärvis väcka strand och
därefter över Kaskamas sluttningar. 22,4 t.v. skön-

47,4 Pitkäjärvi gästgiveri. 9,0 t.h. Poarajaure
stora fjärd, därbakom Taljatunturis fjällgrupp, t.v.
små sjöar. Vägen går längs Poarajaures vackra
strand. 15,2 t.v. såg och tegelfabrik. Storslagen
utsikt över en vidsträckt myr. 19,0 t.v. det långa
Salmijärvi. Gårdar tillhörande Salmijärvi by, långt
i fjärran blåna Petsamofjällen. 24,9 t.v. folkskola vid
stranden av Salmijärvi. Här utkämpades en strid
mellan finnar och ryssar 1920. 25,7 t.v. St-st. Fram-
för och t.h. mäktiga fjällvyer. 25,8 t.h. St-st 27,0

74,6 Salmijärvi gästgiveri. 0,1 ståtlig bro över
sundet mellan Salmijärvi och Kuotsjärvi (t.h.). (0,4
t.v. väg t. Harjuniemi gårdar.) 0,9 t.h. telegraf och
rikstelefon. 6,0 t.h. Kuotsjärvi, i bakgrunden Petsamo

81,1 Kuotsjärvi vägskäl. T.h. väg via Yläluostari
/43,6/ t. Petsamo, t.v. väg t. Kolttaköngäs (Boris
Gleb) ; vägen under byggnad, färdig intill 2km från
Kolttaköngäs by.

R

God, rak landsväg, mäktiga fjäll- och ödemarkslandskap.
Bebyggelsen koncentrerad till stränderna av Salmijärvi.

t.v. Hevoskoski i Pasvik älv /0,7/ 20,3

jes Pitkäjärvis vida vatten. 26,0 Laukkujoki bro. .. 27,1

th. Sh-st 27,2

fjäll 6,5
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Kuotsjärvi—Nautsi, 81,1 km.
God, rak landsväg, mäktiga fjäll- och ödemarkslandskap.

Bebyggelsen koncentrerad till stränderna av Salmijärvi.

0 Kuotsjärvi vägskäl. Köres i V-riktning.
0,5 t.v. Kuotsjärvi, i bakgrunden Petsamo fjäll. 5,6
tv. telegraf och rikstelefon. (6,1 t.h. väg t. Harju-
niemi gårdar). 6,4 ståtlig bro över sundet mellan
Salmijärvi och Kuotsjärvi (t.v.) 6,5

6,5 Salmijärvi gästgiveri. 0,2 t.v. Sh-st. 1,4
tv. St-st. 1,5 t.h. St-st 2,3 th. folkskola vid stran-
den Salmijärvi. Här utkämpades en strid mellan fin-
nar och ryssar 1920. Gårdar tillhörande Salmijärvi
by. Köres över en vidsträckt myr. 12,0 t.h. såg och
tegelfabrik. 18,2 t.v. Poarajaure stora fjärd, där
bakom Taljatunturis fjällgrupp, t.h. små sjöar 27,2

33,7 Pitkäjärvi gästgiveri, i bakgrunden Pitkä-
järvi. 1,1 Laukkujoki bro. 4,7 Kaskamatunturis
sluttningar. 7,0 går vägen längs Kaskamajärvis
vackra strand. (8,1 t.v. väg t. Kaarablekk brandvakt-
stuga /4,6/). 10,5 höjer sig Kaskamatunturis ståtliga
hjässa (348 m). 18,1 skönjes Höyhenjärvi fjärd.
22,8 glimmar Höyhenjärvi fjärd (över vilken riksgrän-
sen mellan Finland och Norge går) mellan träden. 27,1

60,8 Höyhenjärvi gästgiveri, t.h. /0,4/. 2,8 t.h.
Hevoskoski i Pasvik älv /0,7/. 6,3 Kornettijoki bro.
18,0 vidsträckt myr. 20,2 Nautsijoki bro 20,3

81,1 Nautsi gästgiveri. Vägen fortsätter via Ivalo
/83,5/ t. Rovaniemi.
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Kuotsjärvi—Yläluostari, 44,1 km.
God, rak landsväg, omväxlande vyer över fjäll och björk-

skogsplatåev. Bebyggelsen minimal.

0 Kuotsjärvi vägskäl. Köres i O-riktning. 5,6
th, Orshoaivi fjällgrupp; mäktiga utsikter över fjäll. 11,6

11,6 Kuvernöörinko ski gästgiveri. T.h. Ors-
hoaivi fjäll. Naturen är här ytterst frodig; björken
växer hög och häggen grönskar i dälderna. 1,5 Ku-
vernöörinkoski bro (i älven forell). 5,0 vägen stiger
upp till en fjällplatå med gles björkskog. 7,0 t.v.
Maajjaur fjärd, vägen går nära stranden över en höjd.
Därefter åter över en högplatå 17,3

28,9 Haukilampi gästgiveri. T.h. Haukilampi,
bakom den höja sig Petsamofjällens kala hjässor.
(3,6 t.h. väg t. Petsamo nickelbolags arbetsfält). 5,6
Naamjokk bro. 11,2 mäktiga fjäll runt horisonten;
rakt framåt Spastelpautash (»Frälsarberget») 15,2

44,1 Yläluostari vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Petsamo kyrka /11,1/ t. Liinahamari, t.h. väg via
Yläluostari grek. katolska kloster /1,2/ t. Turistföre-
ningens fiskarstuga Lohilinna /4,2/ och Moskova
skoltlappby /Ifl/.
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Yläluostari—Kuotsjärvi, 44,1 km.
God, rak landsväg, omväxlande vyer över fjäll och björk-

skogsplatåer. Bebyggelsen minimal.

0 Yläluostari vägskäl. Köres i SV-riktning.
4,0 mäktiga fjäll runt horisonten. 9,2 Naamjokk bro.
(11,2 väg t. Petsamo nickelbolags arbetsfält). 14,8
tv. Haukilampi; därbakom höja sig Petsamofjällens
kala hjässor ...................15,2

15,2 Haukilampi gästgiveri. 7,3 th. Maajjaur
fjärd, vägen går nära stranden över en höjd. 12,3 vä-
gen löper nedåt. 15,8 Kuvernöörinkoski bro (i älven
foreller) -..,.- ......... 17,3

32,5 Kuvernöörinkoski gästgiveri. T.v. Ors-
hoaivi fjäll. Naturen är här ytterst frodig; björken
växer hög och häggen grönskar i dälderna. 6,0 mak-

44,1 Kuotsjärvi vägskäl. T.v. fortsätter vägen
via Nautsi /81,1/ t. Ivalo, t.h. väg t. Kolttaköngäs
(Boris Gleb), under byggnad, färdig intill 2 km från
Kolttaköngäs by.

R

tiga utsikter över Orshoaivi fjäll 11,6
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Yläluostari —Liinahamari, 29,0 km.

21,3 Petsamo vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Petsamo
— Trifona — by, varest post, telefon, tull, norskt kon-
sulat, butiker mm.) 1,6 t.v. den vackra Trifonanjärvi
omgiven av fjäll. 3,0 t.v. bakom sjön Selkätunturi.
(4,3 t.v. biväg t. Patatunturi /4,0/ och Peuravuono
19fil). 5,3 vacker utsikt åt alla håll. 6,0 t.h. Puro-
lampi 7,3

28,6 Liinahamari turiststation (Turistföre-
ningen). T.v. St-st Storslagen utsikt över Petsamo
fjord. 0,1 th. tull 0,4

29,0 Liinahamari hamn. Ishavsvägen slut. Därin-
vid Petsamo fiskeribolags fabriksbyggnader.

R

God, rak landsväg, mäktiga utsikter över Petsamo-älvens
dalgång, Petsamofjorden och fjällen däromkring. Invid vägen
även historiska sevärdheter och en rätt tät bebyggelse.

0 Yläluostari vägskäl. Köres i NO-riktning.
Rak väg 0,5

0,5 Yläluostari turiststation (Turistföre-
ningen). T.h. Petsamo-älvens dalgång, i bakgrunden
fjäll. Rak väg förbi nybyggen. 9,7 th. Petsamo
kommunal- och barnhem. 13,7 tv. Petsamo krono-
fogde- och kyrkoherdeboställe 14,0

14,5 Petsamo kyrka (Alaluostari) vid stranden av
Petsamo älv, i bakgrunden Kaakkuritunturi. Nära
kyrkan t.h. post, telegraf och rikstelefon, t.v. Petsamo
gränsvaktkaserner. 0,7 Näsykkäjoki bro. Vid älven
Näsykkä by. 2,0 t.h. grek.katolska församlingens
Apostel Andreas-kyrka, b.med Petsamoklostrets dona-
tionsmedel 1912. 2,2

16,7 Parkkina by. T.v. St-st (T.h. biväg t. udde i
Petsamo fjord /!,!/. Vid vägen butiker, bank, resan-
dehem, apotek, föreningshus, sportplan mm.). Fort-
sattes genom byn. 0,4 t.v. liten grek.-katolsk sjömans-
kyrka. Vägen följer fjordens strand, t.v. Trifona-
fjällen. ,4,6 Trifona-älvens bro (i älvbranten mussel-
skalavlagringar) 4,6
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Liinahamari—Yläluostari, 29,0 km.
God, rak landsväg, mäktiga utsikter över Petsamofjorden,

Petsamo-älven och fjällen däromkring. Invid vägen finnas även
historiska sevärdheter och en rätt tät bebyggelse.

0 Liinahamari hamn. 0,8 t.v. tull 0,4
0,4 Liinahamari turist station (Turistföre-

ningen). T.h. St-st. 0,1 t.v. Purolampi. 2,0 vacker
utsikt åt alla håll. (3,0 t.h. biväg t. Patatunturi
/4,0/ och Peuravuono /9,0/). 3,7 t.h. det vackra Tri-
fonanjärvi omgivet av fjäll. 4,3 t.h. bakom sjön
Selkätunturi 7 s

7,7 Petsamo vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Petsamo
(Trifona) by. I byn post, telegraf, tull, norskt
konsulat, butiker mm.). Trifona-älvens bro (i älv-
branten musselskalavlagringar). Vägen följer Pet-
samofjordens strand, t.h. Trifonafjällen. 4,2 t.h.
liten grek.-katolsk sjömanskyrka 4,6

12,3 Parkkina by. (T.v. biväg t. udde i Petsamo
fjord. Vid vägen butiker, bank, resandehem, apotek,
föreningshus, sportplan mm.). 0,2 t.v. grek.-katolska
församlingens Apostel Andreas-kyrka, b. med klostrets
donationsmedel 1912. 1,5 Näsykkäjoki bro. Vid älven
Näsykkä by. 2,2

14,5 Petsamo kyrka (Alaluostari) vid Petsamofjor-
dens strand, i bakgrunden Kaakkuritunturi. Nära
kyrkan t.v. post, telegraf och rikstelefon, t.h. Petsamo
gränsvaktstation. 0,3 t.h. Petsamo kronofogde- och
kyrkoherdeboställe. 4,3 tv. Petsamo kommunal- och
barnhem. Rak väg förbi nybyggen. T.v. Petsamo-
älvens dalgång, i bakgrunden fjäll 14,0

28,5 Yläluostari turiststation (Turistföre-
ningen) . Rak väg 0,5

29,0 Yläluostari vägskäl. T.h. fortsätter vägen
via Kuotsjärvi 144,1/ t. Ivalo, t.v. biväg via Yläluos-
tari grek.-katolska kloster /1,2/ t. Turistföreningens
fiskarstuga Lohilinna /4,2/ och Moskova skoltlappbv
17,0/.

R
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Ivalo—Enare, 41,0 km.

41,0 Enare kyrkoby. Rakt fortsätter vägen t. Kaa-
manen, t.v. väg t. Turistföreningens turiststation.

R

God, men smal, slingrande och backig landsväg, särdeles
vackra sjö- och fjällandskap, lapsk ödemarksnatur. Invid vägen
endast några få gårdar.

0 Ivalo. Köres i N-riktning. 0,1 Ivalo färja (140 m).
(0,3 th. väg t. Kyrö by /3,0/). 0,4 t.v. bönehus. 1,1
t.h. Ivalo lekplan. 1,4 t.v. hoppbacke, t.h. utsikt över
höjder och sjöar, Jäkäläjärvi och Vjejärvi. 7,6 t.h.
det vackra Sovintovaara. Köres längs en torr furu-
mo, höjder t.h. och tv. 10,8 t.h. Ukonjärvis vackra
fjärd. Köres längs sjöstranden, vackra vyer över öde-
markssjön, th. vid sjöstranden Sovintovaara. Verk-
lig ödemarksstämning. 13,0 t.h. bakom sjön Paljakka-
vaara. 14,0 t.h. Akku (327 m). 17,6 bro över Kirak-
kakoski i Kirakkajoki 20,5

20,5 Ukon järvi gästgiveri. Praktfulla öde-
marksvyer. 2,5 t.v. Myösäjärvi fjärden med vackra
ödemarksbetonade stränder. 3,5 t.v. på andra sidan
sjön fjället Aiviaispää. 3,6 t.h. en sten »Björnhålan»
(200 m. från vägen en ihålig rullsten, som rymmer
flere personer. len gästbok i »Hålan» kunna resenä-
rerna skriva sina namn). 6,3 t.h. Talvitupajärvi.
13,3 t.h. blånar Enare fjärden mellan träden. 17,2
bro över Nukkumajoki. 18,1 t.h. Ukonselkä fjärden
i Enare träsk. 20,0 t.h. Enare kyrka, uppförd 1888.
20,2 t.v. Sh-st. 20,3 t.v. sjukhus 20,5
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Enare—lvalo, 41,0 km.
God, men smal, slingrande och backig landsväg, särdeles

vackra sjö- och fjällandskap, lapsk ödemarksnatur. Invid vägen
endast några få gårdar.

0 Enare kyrkoby. Köres i S-riktning. 0,2 t.h.
sjukhus. 0,3 t.h. Sh-st 0,5 t.v. Enare kyrka, uppförd
1888. 2,4 t.v. Ukonselkä fjärden i Enare träsk. 3,3
bro över Nukkumajoki. 13,8 t.v. Talvitupajärvi. 16,2
t.h. Myösäjärvi fjärden med vackra ödemarksbetonade
stränder. Praktfulla ödemarker. 16,9 t.v. en sten
»Björnhålan» (200 m. från vägen en ihålig rullsten,
vilken rymmer flere personer. I en gästbok i »Hå-

lan» kunna resenärerna skriva sina namn). 17,0 t.h.
på andra sidan sjön fjället Aiviaispää 20,5

20,5 Ukonjärvi gästgiveri vid Ukon järvis vackra
fjärd. Köres längs sjöstranden, vackra vyer över
ödemarkssjön. 2,9 bro över Kirakkakoski i Kiräkka-
joki. 6,5 tv. Akku (327 m). 7,5 t.v. bakom sjön
Paljakkavaara. Verklig ödemarksstämning. 12,9
t.v. det vackra Sovintovaara. 19,1 t.h. hoppbacke.
19,4 t.v. Ivalo lekplan. 20,1 th. bönehus. (20,2 t.v.
väg t. Kyrö by /3,0/). 20,4 Ivalo färja (140 m) 20,5

41,0 Ivalo. Rakt fortsätter vägen via Vuotso 173,9/ t.
Rovaniemi, t.v. väg via Nautsi /83,5/ t. Petsamo.
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Sodankylä—Meltaus, 103,6 km.
Förra delen av vägen under reparation, senare delen, från

Riipi by, ny och god. Vidsträckta vyer över ödemarker och
stora sjöar. Kolonisation och relativt stora byar.

0 Sodankylä vägskäl. Köres i W-riktning.

Vackra ödemarker. 9,3 t.v. Ahvenvaara. 11,3 t.h.
Katajajärvi. 13,8 framför blånar Vaala järvi vackra
fjärd 16°

16,0 Vaala järvi by. (T.h. väg t. gårdarna i Vaala-
järvi). 2,4 t.h. hänförande utsikt över Vaalajärvi.
7,3 framåt vackra höjdlandskap. 12,1 utbreder sig

stora slättland på båda sidorna om vägen 12,8

28,8 Riipi by. T.v. och framåt stora Riipijärvi med
låga stränder. Vägen fortsätter över vidsträckta
kärr och myrar. 5,3 köres genom Riipijoki strandän-
gar 12>°

40,8 Syväjärvi by. T.v. Syväjärvis vackra fjärd.
Åter fortsätter vägen över stora kärrmarker 5,8

46,6 Sassali by. T.v. Sass.alin järvi. 3,4 t.v. blånar

Unarijärvi. 4,3 t.h. reninhägnad, där man avskiljer
och märker renarna. Köres genom

%

stora vildmarks-
skogar. (8,4 tv. väg t. Uimaniemi by /3,3/). 9,6 t.v.
vik t. stora Unarijärvi. ♦ I°>7

57,3 Unari by. (T.h. väg t. Kierinki by /8,7/). Ståt-

liga ödemarksskogar. 9,9 t.v. Unarijärvis fjärd. Be-

tagande ödemarksnatur 18,6

70,9 Luusua färja. T.v. Unarijärvi. Moulasjoki fö-

renar Mitkasjärvi (t.h.) med Unarijärvi, 0,6 Luusua

by, t.v. utsikt över vackra Unarifjärden. 1,3 th.

St-st. 3,2 t.v. Takavaara, invid den något högre Mit-
kasvaara. Rak väg över skogbevuxna höjder 13,6

84,5 Osmankylä. T.h. Osmajärvi. Vägen fortsätter
genom skogar och över kärrtrakter. 5,7 bro över Lii-
vajoki, 9,0 tv. Särkijärvi. 18,3 Ounasjoki, Meltaus

färja (165 m) 19' 1

103,6Me 1 1 ausväg s k a 1. T.v. väg t. Rovaniemi /59,6/,
t.h. väg t. Kittilä /99,3/.
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Meltaus—Sodankylä, 103,6 km.
Förra delen av vägen ny och god, senare delen, från Riipi

by, under reparation. Vidsträckta vyer över ödemarker och
stora sjöar. Kolonisation och relativt stora byar.

0 Meltaus vägskäl. Köres i NO-riktning. 0,6
Ounasjoki, Meltaus färja (165 m). 10,1 t.h. Särki-
järvi. 13,4 bro över Liivajoki. Vägen fortsätter ge-
nom skogar och över kärrtrakter 19,1

19,1 Osmankylä, T.v. Osmajärvi. Rak väg över skog-
bevuxna höjder. 10,4 t.h. Takavaara, invid det nå-
got högre Mitkasvaara. 12,3 t.v. St-st. 13,0 Luusua
by, t.h. utsikt över den vackra Unarifjärden 13,6

32,7 Luusua färja. T.h. Unarijärvi. Muolasjoki fö-
renar Mitkasjärvi (t.v.) med Unarijärvi. 3,7 t.h.
Unarijärvi fjärd. Betagande ödemarksnatur. Ståt-
liga ödemarksskogar 13,6

46,3 Una r i by. (T.v. väg t. Kierinki by /8,7/). 1,1 t.h.
vik t. stora Unarijärvi. (2,3 t.h. väg t. Uimaniemi
by /3,3/). Köres genom stora vildmarksskogar. 6,4
tv. reninhägnad, där m>an avskiljer och märker renar-
na. 7,3 t.h. blånar Unarijärvis vatten 10,7

57,0 Sass a 1 i by. T.h. Sassalinjärvi. Vägen fortsät-
ter över ett stort kärr. .. f 5,8

62,8 Syväjärvi by. T.h. Syväjärvis vackra fjärd.
6,7 köres genom Riipijoki strandängar. Vägen fort-
sätter över vidsträckta kärr och myrar 12,0

74,8 Riipi by. T.h. och bakåt den stora Riipijärvi med
låga stränder. 5,5 vackra höjdlandskap. 10,4 t.v. hän-
förande utsik över Vaalajärvi 12,8

87,6 Vaalajärvi by. (T.v. väg t. gårdarna i Vaala-
järvi. 2,2 t.v. blånar Vaalajärvi vackra fjärd. 4,7
t.v. Katajajärvi. 6,7 t.h. Ahvenvaara. Vackra
ödemarker 16,0

103,6 Sod anky la vägskäl. T.h. väg via Vikajärvi
/102,8/ t. Rovaniemi, t.v. väg via Vuotso /91,3/ t.
Petsamo.
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Meltaus—Rovaniemi, 59,6 km.
God, för det mesta rak, allmän landsväg, hänförande vyer över

Ounasjoki och höjder. Bebyggelsen tät, gårdarna relativt väl-
mående.

0 Meltaus vägskäl. Köres i SO-riktning genom
Meltaus by. (3,3 th. väg t Marrasjärvi by /11,0/).
3,3 t.v. utmynnar Meltausjoki i Ounasjoki, snett t.v.
början av Petäjäiskoski. 5,5 t.v. vackra höjdland-
skap, god utsikt över Ounasjoki odlade dal. 8,6 t.v.
Patokoski i Ounasjoki. 8,8 t.v. St-st 8,9

8,9 Patokoski gästgiveri. Patokoski by. 0,2 t.h.
Sh-st 8,1 t.h. lisinkivaara. 10,3 t.v. Marraskosfci i
Ounasjoki. 11,1 bro över Marrasjoki 17,5

26,4 Tapionkylä. 3,6 t.h. St-st. Välmående bebyggelse.
Framför Luonuavaara, t.v. Lautavaara. (4,6 t.h. väg
t. Tuhnajajärvi /7,0/). 6,6 bro över Luonuanjoki.
7,7 t.v. det vackra Lautavaar,a 11,6

38,0 Sinettä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Raanujärvi /35,2/ t. Aavasaksa /99,4/ — Johan-
netiden midnattssol — och t Pello). Sinettä by.
0,4 bro över Sinettäjoki. 0,2 t.h. St-st. 5,4 t.h. Kauro-
vaara, vars sluttning vägen följer. 7,4 hänförande ut-
sikt över Ounasjoki, framför Luusuvaara. Lång rak
sträcka. 17,0 t.v. vacker utsikt över Ounasjoki dalen.
i bakgrunden Ounasvaara. 18,2 Rovaniemi socken-
gräns. 20,5 t.h. Lappmarkens gränsbevaknings-
avdelnings kaserner. 20,8 järnvägsövergång. 21,0
th. järnvägsstation, t.v. St-st 21,6

9,6 ROVANIEMI köping. (Se lokalbladet). Till kö-
pingen kommer man längs Kittilä vägen.

R 44



573

Rovaniemi—Meltaus, 59,6 km.
God, för det mesta rak, allmän landsväg, hänförande vyer över

Ounasjoki och höjder. Bebyggelsen tät, gårdarna relativt väl-
mående.

0 ROVANIEMI köping. Köres i NW-riktning. 0,6
t.v. järnvägsstation, th. St-st 0,8 järnvägsövergång,
1,1 t.v. Lappmarkens gränsbevakningsavdelnings ka-
serner. 3,4 Rovaniemi sockengräns. 4,6 t.h, vacker
utsikt över Ounasjoki dalen. Lång rak sträcka. 14,2
hänförande utsikt över Ounasjoki, bakom Luusuvaara.
16,2 t.v. Kaurovaara, vars sluttning vägen följer. 21,1
t.v. St-st 21,2 bro över Sinettäjoki. Sinettä by. .. 21,6

21,6 Sinettä vägskäl. Fortsattes rakt (T.v. väg
via Raanujärvi /35,2/ t. Aavas.aksa /99,4/ — Johan-
netiden midnattssol — och t. Pello). 3,9 t.h. det
vackra Lautavaara. 5,0 bro över Luonuanjoki. (7,0
t.v. väg t. Tuhnajajärvi flfl/). 8,0 t.v. St-st Väl-
mående bebyggelse 11,6

33,2 Tapionk y 1 a. 6,4 bro över Marrasjoki. 7,2 t.h.
Marraskoski i Ounasjoki. 9,4 t.v. lisinkivaara. 17,3

t.v. Sh-st 17,5

50,7 Patokoski gästgiveri. Patokoski by. 0,1
th. St-st. 0,3 th. Patokoski i Ounasjoki. 3,4 th.
vackra höjdlandskap, god utsikt över Ounasjoki od-
lade dal. 5,6 th. utmynnar Meltausjoki i Ounasjoki,
snett t.h. början av Petäjäiskoski. (5,6 t.v. väg t.

Marrasjärvi by /11,0/) 8,9

59,6 Meltaus vägskäl. T.h. väg t. Sodankylä
/103,6/, t.v. väg t. Kittilä /99,3/.
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Rovaniemi—Koivu, 51,8 km.
Ganska rak, relativt god landsväg, som följer den mäktiga

Kemi älven. Vackra flod- och bylandskap. Bebyggelsen vid
älvstranden relativt tät, marken väl odlad, gårdarna välmående.

0 ROVANIEMI köping. Köres i S-riktning. Järn-
vägsundergång. (0,1 tjh. väg t. järnvägsst.). 0,1 th.
begravningsplats. 0,2 t.v. Rovaniemi kyrka (se orts-
bladet). Vägen följer Kemi älv. 0,9 t.v. Ounasvaara,
1,5 t.v. Pöyliövaara och dess sluttning Rovaniemi sto-
ra hoppbacke. 4,0 Kemi älvs väl odlade stränder, i
bakgrunden skogbeklädda höjder. 7,9 bro över Kuo-
lajoki 13,0

13,0 Hirvas by. Framför, Kemi älv. (5,8 t.h. väg t
Hirvas haltpunkt ,/0,3/). 6,4 tv. Hirvas skogsskola.
Vägen följer järnvägen. 9,6 bro över Ternujoki. Går-
dar i Muurola by. 10,3 t.h. Muurola tuberkulossanato-
rium, t.v. på andra sidan floden Hanhivaara 12,2

25,2 Muurola haltpunkt (th.). T.h. Sh-st, (0,3
t.h. väg t. sanatoriet). 8,3 t.v. bakom floden Petäjä-
vaara. 8,5 t.v. Petäjäkoski. Köres förbi ståt-
liga gårdar och genom goda odlingar 14,9

40,1 Jaatila haltpunkt (th.). T.h. Sh-st, Fort-
sattes genom Jaatila by. 2,4 bro över Lei vejoki. 3,9
Tervola sockengräns, t.v. bortom floden Vammavaara
224 m). 8,3 t.v. Narkauskoski (höjd 5,8 m.

51,7 Koivu station (t.h.). Sh-st På järnvägsst.
serveras kaffe och österbottnisk sötost 0,1

sevärdhet). 10,2 gårdar i Koivu by 11,6

51,8 Koivu vägskäl. T.h. väg längs Kemi älvs västra
strand t. Lautiosaari vägskäl (under byggnad), t.v.
väg via Tervola kyrka t. Kemi /65,0/.
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Koivu—Rovaniemi, 51,8 km.
Ganska rak, relativt god landsväg, som följer den mäk-

tiga Kemi älven. V.ackra flod- och bylandskap. Bebyggelsen vid
älvstranden relativt tät, marken väl odlad, gårdarna välmående.

0 Koivu vägskäl. Köres i N-riktning 0,1

0,1 Koivu station (tv.). Sh-st. På järnvägsst. ser-
veras kaffe och österbottnisk sötost. 1,4 gårdar i
Koivu by. 3,3 t.h. Narkauskoski (höjd 5,8 m.,
sevärdhet). 7,7 Rovaniemi sockengräns, t.h. bortom
floden Vammavaara (224 m). 9,2 bro över Leivejoki.
Köres genom Jaatila by 11,6

11,7 Jaatila halt-punkt (tv.). T.v. Sh-st. Köres
förbi ståtliga gårdar och genom goda odlingar. 6,4
th. Petäjäkoski. 6,6 t.h. på andra sidan flo-
den Petäjävaara. (14,6 t.v. väg t. Muurola tuberku-
lossanatorium) 14,9

26,6 Muurola haltpunkt (tv.). T.v. Sh-st. 1,9
t.v. sanatorium, t.h. på andra sidan floden Hanhivaa-
ra. Gårdar i Muurola by. 2,6 bro över Ternujoki.
Vägen följer järnvägen. 5,8 t.h. Hirvasskogsskola.
(6,4 t.v. väg t Hirvas haltpunkt /0,3/) 12,2

38.8 Hirvas by. 5,1 bro över Kuolajoki. 9,0 Kemi älvs
väl odlade stränder, i bakgrunden skogiga höjder.
11,5 t.h. Pöyliövaara och på dess sluttning Rovaniemi
Stora hoppbacke. 12,1 th. Ounasvaara. 12,8 t.h. Ro-
vaniemi kyrka (se ortsbladet). 12,9 t.v. begravnings-
plats. (12,9 t.v. väg t. järnvägsstationen). Järn-
vägsundergång 13,0

51,8 ROVANIEMI köping. (Se ortsbladet)

45R



576

Kemi—Koivu, 65,0 km.

bebyggelse.
O Kemi. Lautiosaari vägskäl. Köres i N-rikt-

ning. 0,5 Kemi sockengräns. 0,7 t.v. praktfull vy

över den kombinerade lands- och järnvägsbron över
Kemi älv. 1,0 gårdar i Hirmula by. (1,9 th. väg t
Akkunusjoki kolonisationsområde). 2,3 bro över Akku-
nusjoki. 5,2 t.v. på andra sidan floden Kemi landskom-
muns kyrka 10,3

10,3 Ilmola by. T.v. Kauppila skola för boskapssköt-
sel. Vägen löper fortfarande utmed älven, välmåen-
de bondgårdar. 11,0 t.v. god utsikt över den mäktiga
Taivalkoski forsen i Kemi älv, höjd 7,1 m 11,5

Delvis rak och god, delvis krokig och sämre landsväg. Mäk-
tiga vyer över floden och flodbädden. Välmående och tät

21,8 Alapaa k k o 1 a by. 2,6 Tervola sockengräns.
5,8 Ylipaakkola by. 13,3 ståtlig utsikt över Kemi
älv, välmående bebyggelse utmed älven. 16,1 bro över
Lehmijoki. (18,1 t.v. Tervola färja över Kemi älv). 18,2

40,0 Tervola kyrka.
(Kyrkan är uppförd 1864—65 efter länsarkitekten
L. Lundqvists ritningar. J. G. Hedman har målat
den tudelade altartavlan föreställande: »Jesus i
Getsemane» och »Jesus på korset». Bredvid kyr-
kan den gamla kyrkan, en vacker liten träkyrka,
uppförd 1689. På begravningsplatsen minnesmär-
ke över i frihetskriget stupade tervolabor.

0,1 tv. begravningsplats. 1,0 t.v. St-st. 1,2 t.v. Sh-
st. 2,3 t.v. på andra sidan floden Törmävaara. 9,7
tät bebyggelse med strandodlingar 15,4

55,4 Runkauskylä by. Bro över Runkausjoki. 2,7
t.v. ståtlig utsikt över den breda flodbädden. 5,1 t.v.
forsen Ossauskoski. Fortsattes längs en vacker fu-
rumo, praktfulla vyer över älven. 8,8 Kähkönen färja
över Kemi älv (310 m.) 9,6

65,0 Koivu vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Rova-
niemi /Blfll, t.v. väg längs V stranden av älven t.
Lautiosaari vägskäl (under byggnad).
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Koivu—Kemi, 65,0 km.
Delvis rak och god, delvis krokig och sämre landsväg. Mäk-

tiga vyer över floden och flodbädden. Välmående och tät
bebyggelse.

0 Koivu vägskäl. Köres i S-riktning. 0,8 Kähkö-
nen färja över Kemi älv (310 m.), Praktfulla vyer
över älven. Fortsattes efter en brant backe längs en

vacker furumo. 4,5 t.h. forsen Ossauskoski. 6,9 t.h.
ståtlig utsikt över den breda flodbädden 9,6

9,6 Runkau s k y 1 a. Bro över floden Runkausjoki. 5,7
tät bebyggelse med strandodlingar. 13,1 t.h. på andra
sidan floden Törmävaara. 14,2 t.h. Sh-st. 14,4 t.h.
St-st. 15,3 t.h. begravningsplats 15,4

25,0 Tervola kyrka.
(Kyrkan är uppförd 1864—65 efter länsarkitekten
L. Lundqvists ritningar. J. G. Hedman har målat
den tudelade altartavlan föreställande: »Jesus i
Getsemane» och »Jesus på korset». Bredvid kyr-
kan den gamla kyrkan, en vacker liten träkyrka,
uppförd 1689. På begravningsplatsen minnesmär-
ke över i frihetskriget stupade tervolabor.

(0,1 t.h. Tervola färja över Kemi älv). 2,1 bro över
Lehmijoki. 4,9 ståtlig utsikt över Kemi älv, välmåen-
de bebyggelse utmed älven. 12,4 Ylipaakkola by. 15,6

54,7 Ilmola by. T.h. Kauppila skola för boskapsskötsel.
5,1 th. på andra sidan floden Kemi landskommuns
kyrka. 8,0 bro över floden Akkunusjoki. (8,4 t.v.
väg t. Akkunusjoki kolonisationsområde). 9,3 gårdar
i Hirmula by. 9,6 t.h. praktfull vy över den kombine-
rade lands- och järnvägsbron över Kemi älv. 9,8 Ke-
mi stadsgräns 10,3

Kemi sockengräns 18,2

43,2 Alapaak k o 1 a by. T.h. i Kemi älv forsen Tai-
valkoski, höjd 7,1 m. 0,5 t.h. god utsikt över den mäk-
tiga forsen. Vägen löper fortfarande utmed älven,
välmående bondgårdar 11,5

65,0 Kemi. Lautiosaari vägskäl. Vägen fort-
sätter rakt t. Kemi stad /6,0/ och Uleåborg, t.h. väg t.
Torneå /26,6/.
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Kemi—Simo, 39,2 km.

anspråkslösa.
Tätt bebyggda byar, men gårdarna och odlingarna i allmänhet

Gammal, mycket krokig landsväg. Landskapen enformiga.

0 Kemi. Lautiosaari vägskäl. Köres i S-
riktning. Järnvägsnivåövergång. T.h. Kemi älvs
stora broar, snett t.h. Bottniska vikens fjärdar. 2,5
köres i genom Karihaara stadsdel, tät förstadsliknan-
de bebyggelse. 3,3 t.h. Kemi A/B:s stora industrian-
läggningar (såg, sulfat- och sulfitcellulosafabriker,
elektricitetsverk). 4,2 t.v. Kemi-bolagets arbetarbostä-
der, t.h. sportplan. 4,7 järnvägsnivåövergång, t.v.
Sh-st. 6,3 järnvägsnivåövergång. 6,7 th. St- och t.v.
Sh-service. Köres längs gatan Maantiekatu 7,1

7,1 KEMI STAD. T.v. järnvägsstation. 0,6 t.h. Kemi
hamn. 0,9 järnvägsnivåövergång. T.h. Laitakari såg.
1,1 th. begravningsplats. Fortsattes t.v. 1,2, 5,1, 6,2
järnvägsnivåövergång ',0

14,6 Veitsiluoto vägskäl. Fortsattes längs hu-
vudvägen. (T.h. väg t. Veitsiluoto fabrik och första-

den /4,0/). 2,9 Simo sockengräns. 6,1 Maksniemi by,

t.v. haltpunkt. Köres längs en mycket slingrande väg.

13,9 bro över Viantiejoki. (14,0 tv. väg t. gårdar-
na i Viantie by.) 14>2

28,8 Viantie haltpunkt, (t.v.) (0,4 t.h. väg t.
Simo kyrka J2,3/).

(Kyrkan, belägen vid havsstranden i Simonniemi
by, är uppförd av trä 1846 enligt arkitekt E. Lohr-
mans ritningar. Esaias Svanberg har målat altar-
tavlan »Kristus på korset». Klockstapeln är upp-
förd 1773. På begravningsplatsen minnesmärke
över i frihetskriget stupade med inskriptionen:
»För fosterlandet och friheten».

(3,3 th. väg t. Simo kyrka /3,5/). 7,3 byn Simonky-

la, (t.h. väg t. byns gårdar). 10,3 t.v. gästgiveri
och Sh-st 10> 4

Simo station (tv.). T.h. väg via Ii /59,0/ t.
Uleåborg, t.v. väg t. Ranua /107,8/.

39,2
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Simo—Kemi, 39,2 km.

anspråkslösa.
Tätt bebyggda byar, men gårdarna och odlingarna i allmänhet

Gammal, mycket krokig landsväg. Landskapen enformiga.

0 Simo station. Köres i S-riktning. 0,1 t.h. gäst-
giveri och Sh-st. 3,1 Simonkyla by (t.v. väg t. går-
darna i byn). (7,1 t.v. väg t. Simo kyrka /3,5/).

(Kyrkan, belägen vid havsstranden i Simonniemi
by, är uppförd av trä 1846 enligt arkitekt E. Lohr-
mans ritningar. Esaias Svanberg har målat altar-
tavlan »Kristus på korset». Klockstapeln är upp-
förd 1773. På begravningsplatsen minnesmärke
över i frihetskriget stupade med inskriptionen:
»För fosterlandet och friheten».

(10,0 t.v. väg t. Simo kyrka /2,3/) 10,4

10,4 Viantie h alt punk t (th.) (0,2 th. väg t.
gårdarna i Viantie by). 0,3 bro över Viantie å. Kö-
res längs mycket krokig väg. 8,1 Maksniemi by, t.h.
haltpunkt. 11,3 Kemi sockengräns 14,2

24,6 Veitsiluoto vägskäl. Fortsattes rakt
(T.v. väg till Veitsiluoto fabrik 14,0/). Fortsattes
längs huvudvägen. 1,3, 2,4 och 6,3 järnvägsnivåöver-
gång. 6,4 t.v. begravningsplats. 6,6 järnvägsnivå-
övergång. T.v. Laitakari såg. 6,9 t.v. Kemi hamn. 7,5

32,1 Kemi stad. T.h. järnvägsstation. Fortsätteslängs
gatan Maantiekatu. 0,4 t.v. St- och t.h. Sh-service.
0,8 järnvägsnivåövergång. 2,4 järnvägsnivåövergång,
t.h. Sh-st. 2,9 t.h. Kemi-bolagets arbetarbostäder, t.v.
sportplan. 3,8 t.v. Kemi A/B: s stora industrianlägg-
ningar (såg, sulfat- och sulfitcellulosafabriker, elekt-
ricitetsverk). 4,6 köres genom Karihaara stadsdel,
tät förstadsliknande bebyggelse. 6,8 t.v. Bottniska
viken, Kemi älvs stora broar. Järnvägsnivåövergång. 7,1

39,2 Kemi. Lautiosaari vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Koivu /65,0/ t Rovaniemi, t.v. vägen t.
Torneå /26,2/.
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Simo—li, 59,0 km.
Gammal, mycket - slingrande väg, enformiga landskap, Bott-

niska viken bjuder dock tidvis omväxling. Bebyggelsen gles,
koncentrerad till några större byar, få odlingar.

0 Simo station. Köres i O-riktning. 0,4 ståtlig
landsvägs- och järnvägsbro över Simojoki. 5,4 t.h.
blånar Bottniska viken. 10,2 Kuivaniemi sockengräns.
Ståtlig furuskog. (12,7 t.h. väg t. Kuivaniemi bys
norra gårdar). 13,1 järnvägsnivåövergång. 13,8
landsvägs- och järnvägsbro över Kuivajoki 14,1

14.1 Kuivaniemi by. T.h. T.v. gästgiveri, järn-
vägsst. T.h. St-st (T.v. väg t. Tannila by vid Siu-
ruanjoki /59,0/). 1,3 th. Kuivajoki 3,1

17.2 Kuivaniemi kyrka. (T.h. väg t. kyrkan /0,6/).
(Kyrkan uppförd av trä 1874 enligt E. Lohrmans
ritningar. Invid kyrkan den i frihetskriget stupa-
de jägaröverlöjtnanten Elliläs grav.).

Enformiga skogslandskap 5,9

23,1 Myllykangas vägskäl. Fortsattes huvudv.
(T.v. väg t. haltpunkten /1,4/). 0,8 t.h. Bottniska
vikens öppna fjärd. 1,7 t.h. mäktig utsikt över Bott-
niska viken, simplats. 5,4 Ii sockengräns. (12,1 t.v.
väg t. gårdarna i Olhava by) . 12,3 bro över Olhavan-
joki, 12,6

35,7 Olhava by. (T.v. Olhava st. /0,3/). 0,1 th,
Sh-st. 0,2 tv. St-st Vägen följer Olhavanjoki. 1,9

bro över Vuornosjoki. 10,3 bro över Muhojoki. 17,3
gårdar i norra li. 19,1 t.h. lijokis delta. 21,3 t.h.
lijokis mynning 23,3

59,0 Ii järn br o. Över bron fortsätter vägen via Hau-
kipudas /24,8/ t. Uleåborg (Oulu), t.v. väg via Yli-
li's kyrka 127,0/ t Pudasjärvi och Ranua.
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li—Simo, 59,0 km.
Gammal, mycket slingrande väg, enformig natur, åt vilken

Bottniska viken dock tidvis bjuder omväxling. Bebyggelsen gles,
koncentrerad till några större byar, få odlingar.

0 Ii järn br o. Köres i W-riktning. 2,0 tv. lijokis
mynning. 4,2 t.v. lijokis delta. 6,0 gårdar i Norra-li.
13.0 bro över Muhojoki. 21,4 bro över Vuornosjoki,
23.1 th. St-st. 23,2 t.v. Sh-st 23,3

23,3 Olhava by. (T.h. Olhava st. /0,3/). (0,3) bro
över Olhavanjoki. (0,5 t.h. väg t. gårdarna i Olhava
by). 7,2 Kuivaniemi sockengräns. 10,9 t.v. mäktig
utsikt över Bottniska viken, simplats. 11,8 t.v. Bott-
niska vikens öppna fjärd 12,6

35,9 Myllykangas vägskäl. Fortsattes huvudv.
(T.h. väg t. haltpunkten /1,4/) . Fortsattes rakt. En-
formiga skogslandskap 5,9

41,8 Kuivaniemi kyrka. (T.v. väg t. kyrkan 0,6).
(Kyrkan uppförd av trä 1874 enligt E. Lohrmans

ritningar. Invid kyrkan den i frihetskriget stupa-
de jägaröverlöjtnanten Elliläs grav.).

1,8 t.v. Kuivajoki 3,1

44,9 Kuivaniemi by. T.v. (T.h. väg t. Tannila by
vid Siuruanjoki flod /59,0/). T.h. gästgiveri, järn-
vägsstation. T.v. St-st. 0,3 förenad järnvägs- och
landsvägsbro över Kuivajoki. 1,0 järnvägsnivåöver-
gong. (1,4 tv. väg t. Kuivaniemi bys norra strand.).
3,9 Kuivaniemi sockengräns. Ståtlig furuskog. 8,7
t.v. blånar Bottniska viken. 13,7 ståtlig förenad
lands- och järnvägsbro över Simojoki 14,1

59,0 Simo station. T.h. väg t. Ranua /107,7/, t.v. väg
t. Kemi /32,1/.
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li—Haukipudas, 24,8 km.
Backig och krokig gammal landsväg, skogar och odlingar.

Industrianläggningar, stora byar, jämförelsevis välmående be-
byggelse.

0 Ii jsrnbro. Köres i S-riktning. Från bron ståt-
lig utsikt över lijoki. (0,1 t.v. väg t Pirttitörmä by) .
(0,2 t.v. väg t. Ii järnvägsst. /0,3/). T.h. kafé. 1,9

t.v. Ii skyddskårshus 2,9
2,9 Ii kby. T.v. (T.h. väg t. Ii kyrka och »Ha-

mina», /5,0/).

(Ii kby, »Hamina», är lik en medeltida stad och
dess smala gränder äro en enastående sevärdhet
hos oss. — Kyrkan på lijokis södra strand är upp-
förd av trä under byggmästar J. Annalas ledning
1694, rep. 1807 och senare i olika repriser. Klock-
stapeln uppförd 1754. Bredvid kyrkan en minnes-
sten över iibor, som stupat, i frihetskriget.)

2,6 bro över Liedesoja. 4,8 gårdar i byn Etelä-li.
8,0 t.h. Bottniska vikens fjärdar. 9,1 Haukipudas
sockengräns. (10,5 t.h. väg t. Halosenniemi såg).
12,6 bro över Vareputaanoja. Ån torde vara en gam-
mal gren till Kiiminkijokis nedre lopp). (15,3 t.h. väg
t. Raahe Oy:s stora såg Martinniemi och trämassa-
fabrik på holmen Laitakari /2,0/, de vidsträckta
trävarulagren och fabrikernas arbetarbostäder fört-
jäna uppmärksamhet). (18,9 t.h. väg t. Haukipudas
kyrka, endast fotgängare kunna komma över floden).
21,2 t.h. gästgiveri. 21,4 t.h. Kiiminkijoki. 21,5 t.v.

vägsbro. (Rakt väg t. Onkamo by /15,0/) 0,2

24,8 Haukipudas vägskäl. T.h. väg t. Uleåborg
(Oulu) /25,7/ t.v. väg t. Kiiminki kyrka /21,0/.

St-st 21,6 t.h. Sh-st 21,7

24,6 Haukipudas station (T.v.) Fortsattes t.h.
över Kiiminkijoki kombinerade järnvägs- och lands-
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Haukipudas—li, 24,8 km.
Backig och krokig gammal landsväg, skogar och odlingar.

Industrianläggningar, stora byar, jämförelsevis välmående be-
byggelse.

O Haukipudas vägskäl. Köres i NW-riktning
över Kiiminki jokis kombinerade järnvägs- och lands-
vägsbro 0,2

0,2 Haukipudas station. Rakt. (T.h. väg t. On-
kamo by /15,0/). 0,1 t.v. Sh-st 0,2 t.h. St-st. 0,5
t.v. gästgiveri. (2,8 t.v. väg t. Haukipudas kyrka,
endast fotgängare kunna komma över floden). (6,4
t.v. väg t. R.aahe Oy:s stora såg Martinniemi och
trämassafabrik på holmen Laitakari /2,0/; de
vidsträckta trävarulagren och fabrikernas arbetar-
bostäder förtjäna uppmärksamhet). 9,1 bro över
Vareputaanoja. (Ån torde vara en gammal gren till
Kikninkijokis nedre lopp). (11,2 t.v. väg t. Halosen-
niemi såg). 12,6 Ii sockengräns. 13,7 t.v. Bottniska
vikens fjärdar. 16,9 gårdar i Etelä-Ii by. 19,1 bro
över Liedesoja 21,7

24,8 Ii järnbro. T.h. väg t Yli-Ii kyrka /38,6/, t.v.
väg via Simo /59,0/ t. Kemi.

by). Köres över ån längs ståtlig järnbro 2,9

(Ii kby, »Hamina», är lik en medeltida stad och

1,0 th. Ii .skyddskårshus. (1,7 t.h. väg t. Ii st /0,3/).
T.v. kafé. 2,8 t.v. lijoki. (T.h. väg t. Pirttitörmä

21,9 Ii kby. Man svänger t.h. (T.v. väg t. Ii kyrka och
»Hamina», /5,0/).

dess smala gränder äro en enastående sevärdhet
hos oss. — Kyrkan på lijokis södra strand är upp-
förd av trä under byggmästar J. Annalas ledning
1694, rep. 1807 och senare i olika repriser. Klock-
stapeln uppförd 1754. Bredvid kyrkan en minnes-
sten över iibor, som stupat, i frihetskriget.)
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Haukipudas—Uleåborg, 25,7 km.
Gammal god och jämn landsväg, str,andl,andskap vid

niska viken. Bebyggelsen tät och välmående.

Haukipudas vägskäl. Köres i SW-riktning
längs Kiiminkijokis strand. 0,9 t.h. skyddskårshus och
sportplan

0

3,6 Haukipudas kyrka. (t.h. /0,5/).
(Den vadkra korskyrkan vid älvstranden är av trä
1762, rep. 1908. Kyrkomålaren Mikael Toppelivs'
färgrika målningar, 30 bildgrupper och några
enskilda målningar, vilka föreställa händelser ur
Gamla och Nya Testamentet, äro sevärda. På
predikstolens yttre väggar ser man de fyra
apostlarna. Målningarna ha restaurerats 1908.
Klockstapeln uppförd 1751. Nycklarna till kyrkan
förvaras i huset på kyrkans östra sida. Invid kyr-
kan en minnesten över åtta haukipudasbor, som
stupat i frihetskriget).

15,9 Pateniemi. (T.h. väg t. Pateniemi fabriker).
1,9 bro över Kuvasoja. 3,1 Oulujoki sockengräns. 4,2
th. Bottniska viken. 5,1 t.h. Toppila trämassafabrik.
5,7 Uleåborgs stadsgräns. 7,0 järnvägsnivåövergång.
T.h. Ule älv

Kello by. (T.v. väg t. Kello st /2,0/). 1,1 th.

Bottniska vikens fjärdar, snett t.h. synas Uleå-bola-
gets stora Pateniemi fabriker. Köres genom byar. 4,3
järnvägsnivåövergång

ULEÅBORG (Oulu). Societetshus. (Se ortsblad).

T. staden över Ulebroar och sedan längs Oiko- och
Kirkkokatu.

11,2

0,2 t.h. väg t. kyrkan. 4,2 terrängen jämnare, man

nalkas Österbottens slättland. 6,5 t.h. Sh-st. 6,7

bro över Kalimenjoki. (Ån torde vara en gammal
gren t. Kiiminkijokis nedre lopp.)

25,7
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Uleåborg—Haukipudas, 25,7 km.
Gammal god och jämn landsväg, strandlandskap vid Bott-

niska viken. Bebyggelsen tät och välmående.

O ULEÅBORG (Oulu) Societetshus. Köres i N-rikt-
ning. Längs Kirkko- och Oikokatu och över Ule-
broar sedan t.v. längs stranden. 2,8 järnvägsnivåöver-
gång. T.v. Ule älv 4,1 Uleåborg stadsgräns. 4,7 t.v.
Toppila trämassafabrik. 5,6 tv. Bottniska viken. 6,7
Oulujoki sockengräns. 7,9 bro över Kuvasoja 9,8

9,8 Patén iem i. (T.v. väg t. Patoniemi fabriker). 0,4
järnvägsnivåövergång. 3,6 t.v. Bottniska vikens fjär-
dar 4 7

(7,4 t.v. väg t. Haukipudas kyrka) 7,6

14,5 Kello by. (T.h. väg t. Kello st. /2,0/). 0,9 bro
över Kalimenjoki. Ån torde vara en gammal gren
till Kiiminkijokis nedre lopp.) 1,1 t.v. Sh-st. 3,4 ter-
rängen backig, man lämnar Österbottens slättland.

25,7 Haukipudas vägskäl. T.h. väg t. Kiiminki
kby /21,0/, tv. väg via Ii /24,8/ t. Kemi.

2,7 tv. Haukipudas skyddskårshus och sportplan 3,6

22,1 Haukipudas kyrka. (T.v. /0,5/).
(Den vackra korskyrkan vid älvstranden är av trä
1762, rep. 1908. Kyrkomålaren Mikael Toppelivs'
färgrika målningar, 30 bildgrupper och några
enskilda målningar, vilka föreställa händelser urGamla och Nya Testamentet, äro sevärda. På
predikstolens yttre väggar ser man de fyra
apostlarna. Målningarna ha restaurerats 1908.Klockstapeln uppförd 1751. Nycklarna till kyrkan
förvaras i huset på kyrkans östra sida. Invid kyr-
kan en minnesten över åtta haukipudasbor, som
stupat i frihetskriget).
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Limingo—Rantsila, 39,2 km.
God, rak landsväg, i början trädlösa slätter, senare skogs-

oeh kärrlandskap. Bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 Limingo, Ha.aransilta vägskäl. Köres i
SO-riktning. T.h. Temmesjoki, vars strand följes.
Slättlandet börjar vika undan, då man kommer längre
bort från kusten, små skogsområden synas här och
där. 7,1 t.h. Sh-st 7,2

7,2 Punttala vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg via Tyrnävä kyrka /5,4/ t. Muhos
/22,6/). 3,9 Temmes sockengräns. Vägen följer
fortfarande Temmesjoki. Småningom bliva landska-
pen mera kuperade och på s.amma gång skogrikare. .. 11,7

18,9 Temmes kyrka.
(Kyrkan, belägen på en kulle i en park invid Tem-
mesjoki, är uppförd av trä 1767. Den tudelade al-
tartavlan »Jesus på korset» och »Nattvarden» är
av okänd konstnär. Framför kyrkan invid lands-
vägen en av vårt lands bäst bibehållna »fattiggub-
bar». På kyrkogården minnesmärke över i fri-
hetskriget stupade temmesbor).

32,0

joki 13,1

(2,4 t.h. sidoväg t. Paavola kyrka). 4,3 t.h. gästgiveri.
(4,9 tv. väg t. Koskelankylä). 5,1 bro över Tem-
mesjoki. 6,6 Limingo sockens utmarkers gräns. Öde-
marksvag utan gårdar, invid vilken glesa skogar om-
växla med vidsträckta kärr. 13,1 bro över Kärsämän-

Ra ntsila kyrkoby. T.h. väg t. Paavola kyrka
,126,8/ samt t. Haapavesi /58,1/, rakt fortsätter vägen
via Vorna 124,6/ t. Kestilä och Pulkkila. I vägskälet
Sh-st. och kafé.

Kärsämä by. 0,3 Rantsila sockengräns. Fortfa-
rande går vägen genom skogstrakter utan gårdar, i
fjärran skymtar Rantsila kyrka. 7,0 tv. gästgiveri.

39,2

7,2 th. St-st 7,2
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Rantsila—Limingo, 39,2 km.
God, rak landsväg, i början skog- och kärrlandskap, senare

trådlösa slätter. Bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 Rantsila kyrkoby. Köres i N-riktning. T.v.
St-st 0,2 t.h. gästgiveri. Skogstrakter utan gårdar.
6,9 Limingo sockengräns 7,2

7,2 Kärs a m a by. Bro över Kärsämänjoki. Efter byn

ödemarksvag utan gårdar, invid vilken glesa sko-
gar omväxla med vidsträckta kärr. 6,5 Temmes
sockengräns. 8,0 bro över Temmesjoki. (8,2 t.h. väg

t. Koskelankylä). 8,8 t.v. gästgiveri. (10,7 tv. sido-
väg t. Paavola kyrka) 13,1

20,3 Temmes kyrka.
(Kyrkan, belägen på en kulle i en park invid Tem-
mesjoki, är uppförd av trä 1767. Den tudelade al-
tartavlan »Jesus på korset» och »Nattvarden» är
av okänd konstnär. Framför kyrkan invid lands-
vägen en av vårt lands bäst bibehållna »fattiggub-
bar». På kyrkogården minnesmärke över i fri-
hetskriget stupade temmesbor).

39,2 Limingo Ha.aransilta vägskäl. T.v. väg

via Limingo kyrka /4,5/ t, Brahestad, t.h. väg t. Uleå-
borg /25,8/.

(Limingo kyrka är en korskyrka av trä, uppförd
1826 enligt A. F. Granstedts ritningar, rep. 1901
och 1906. Altartavlan av artisten Oskar Nylander.
Klockstapeln uppförd 1733. Invid kyrkan minnes-
märke över i frihetskriget stupade limingobor. Vid
vägen t. kyrkan vackert minnesmärke över strider-
na under »Stora ofreden».

7,2

32,0 Punttala vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.h. väg via Tyrnävä kyrka /5,4/ t. Muhos
/22,6/). 0,1 t.v. Sh-st. Slättlandet tar vid, endast
små skogsområden synas här och där

11,7Vägen följer Temmesjoki. 7,8 Limingo sockengräns.
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Pulkkila—Piippola, 12,2 km.
Slingrande, god landsväg, svagt kuperade moar och åsar.

Bebyggelsen koncentrerad till kyrkobyarna.

0 Pulkkila kyrkoby. Köres i S-riktning. T.h.
Pulkkila föreningshus. 1,8 t.h. nya begravningsplat-
sen. 5,8 Piippola sockengräns. 7,5 färdas man längs
den långa, furubevuxna Piippola åsen, som utgör en
del av den åsrygg, vilken från Joensuutrakterna
sträckter sig till Österbotten till trakterna av Brahe-
stad 12.2

12,2 Piippola kyrka. T.h. väg via Kärsämäki /40,1/
t. Jyväskylä, t.v. väg t. Pyhäntä kyrka /22,9/.

(Piippola 'kyrka är uppförd av trä under Simo
Jylkkäs, även kallad Silvén, ledning 1770. Altar-
tavlan »Jesus klappar på dörren» målad av Kaar-
lo Metsävainio. Invid kyrkan ett minnesmärke över
dem, vilka stupade för frihet och fosterland 1918)..
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Piippola—Pulkkila, 12,2 km.
Slingrande, god landsväg, svagt kuperade moar och åsar.

Bebyggelsen koncentrerad till kyrkobyarn.a.

"t Piippola kyrka. Köres i NW-riktning. 4,7 fär-
das man längs den långa furubevuxna Piippola åsen,
som utgör en del av den åsrygg, vilken från Joensuu-
trakterna sträcker sig till Österbotten till trakterna
av Brahestad. 6,4 Pulkkila sockengräns. 10,4 t.v. nya
begravningsplatsen. 12,2 tv. Pulkkila föreningshus.

T.h. resandehem, kafé och restaurang.

»Slaget vid Pulkkila 2 V. 1808.» »Här besegrade
Sandels med sina finnar ryssarna.»

(I vägskälet ett enkelt minnesmärke av runda ste-
nar, upprest till minnet av den seger, som Sandels
i 1808 års krig vann över ryssarna och trots att
slaget i själva verket var ganska obetydligt, resul-
terade i att Österbottens och Savolax allmoge en-
tusiasmerad grep till vapen mot ryssarna. In-
skriptionen på minnesmärket lyder i översättning:

12,2 Pulkkila kyrkoby. T.h. väg via Vorna /9,4/
t. Uleåborg t.v. väg t. Haapavesi kyrka /32,1/.

12,2
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Kärsämäki—Piippola, 40,1 km.
Savolaxarnas gamla »saltväg» till Uleåborg, smal och sling-

rande. Köres genom ödemarker och enformiga landskap. Be-
byggelsen gles; nyodlingar.

Vuohto-oja. Ödemarker 17,4

17,4 Saviselkä by. (TJi. väg t. Saviselkä utmärker).
0,7 th. gästgiveri. 3,7 Piippola sockengräns 7,9

0,6 t.v. begravningsplats. (7,4 t.h. väg t. Kaketin-
perä). Bebyggelsen upphör invid vägen. 13,8 bro över

40,1 Piippola k by T.h. väg t. Pyhäntä kyrka /22,9/,
t.v. väg via Pulkkila /12,2/ t. Uleåborg.

ren Jaakko Kuorikoskis ledning av trä 1842 i kors-
kyrkostil).

40,1 Piippo la kby. T.h. väg t Pyhäntä kyrka /22,9/,
14,6 th. Sh-st. och c.afé. 14,7 tv. St-st, bro över

Lamujoki 14,8

(Kärsämäki kyrka på Jäniskangas är uppförd en-
ligt G. L. Engels ritningar och under kyrkobygga-

0 Kärsämäki kyrkoby. Köres i NO-riktning.
0,1 t.h. St-st, gästgiveri. 0,4 Kärsämäki kyrka.

25,3 Lamu by. (T.h. sidoväg t. Pyhäntä kyrka /14,0/).
Då man lämnat byn börjar en lång sträcka genom

skog; köres längs slingrande väg genom klent bevuxna
och delvis kärrartade skogsmarker. (14,4 t.v. by-

(Piippola kyrka är uppförd av trä under Simo
Jylkkäs, även kallad Silvén, ledning 1770. Altar-
tavlan »Jesus klappar på dörren» målad av Kaarlo
Metsävainio. Invid kyrkan ett minnesmärke över
dem, vilka stupade för frihet och fosterland 1918).
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Piippola—Kärsämäki, 40,1 km.
Savoiaxarnas gamla »saltväg» till Uléåborg, smal och sling-

rande. Köres genom ödemarker och enformiga landskap. Be-
byggelsen gles; nyodlingar.

vuxna, och delvis kärrartade skogsmarker 14,8

14,8 Lamu by. (T.v. sidoväg t. Pyhäntä kyrka /14,0/).
4,2 Kärsämäki sockengräns. 7,2 t.v. gästgiveri 7,9

0 Piippola kby. Köres i S-riktning. 0,1 t.h. St-st
Bro över Lamujoki. 0,2 tv. Sh-st. och café. (0,4 th.
byväg via Leskelä by t. Pulkkila—-Haapavesi-vägen).
Då man lämnat byn börjar en lång sträcka genom
skog; köres längs slingrande väg genom dåligt be-

(Kärsämäki kyrka på Jäniskangas är uppförd en-
ligt G. L. Engels ritningar och under kyrkobygga-

22,7 Saviselkä by. (T.v. väg t Saviselkä utmärker).
Åter öde trakter. 3,6 bro över Vuohto-oja. Småning-
om bebyggelse invid vägen. (10,0 t.v. väg t. Kaketin-
perä). 16,8 t.h. begravningsplats. 17,0 Kärsämäki
kyrka.

17,3 t.v. St-st, gästgiveri 17,4

ren Jaakko Kuorikoskis ledning av trä 1842 i kors-
kyrkostil).

40,1 Kärsämäki kyrkoby. T.h. väg t. Haapavesi
/31,6/, tv. väg via Pyhäsalmi /42,3/ t. Jyväskylä.
Invid vägskälet resandehem.
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Kärsämäki—Pyhäsalmi, 42,3 km.
Gammal, smal och slingrande landväg, omväxlande strand-

landskap längs Pyhäjoki samt enformiga skogstrakter. Några
vidsträckta odlingar och stora gårdar, annars medelmåttig be-
byggelse.

0 Kärsämäki kyrkoby. Köres i S-riktning 1.7
1,7 Kola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Haa-

pajärvi /34,2/). 0,3 t.h. Pyhäjoki, i älven Kattila-
koski. Vägen följer älven. 2,7 bro över Kärsämä-
joki. (5,6 t.v. väg t. Koposenperä). (6,9 t.v. väg t.
gårdarna i Haudanjoki). 9,3 terrängen blir backigare
och mera omväxlande 10,5

22,7 Ruhkaperä by. T.v. gästgiveri. Omväxlande by-
landskap genom vilka Pyhäjoki slingrar sig bildande
små forsar. 6,3 gårdar i Jokikylä, t.h. Vesikoski i
Pyhäjoki. 7 ; 3

12,2 Venetpalo by. Från backen vidsträckt utsikt
över byns odlingar. Nere i dalen Pyhäjoki med sina
forsar. Vägen följer fortfarande Pyhäjoki. (3,6 t.h.
väg t. Nurmesjärvi). 7,5 Pyhäjärvi sockengräns. .. 10,5

30,0 Vesikoski vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg öster om Pyhäjärvi t. Kiuruvesi-
vägen /13,5/). 0,1 bro över Pyhäjoki. Lanskapen
enformiga, kärrängar och skogsmarker 5,7

35,7 Park k i m a vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.h. väg t. Haapajärvi kyrka /31,7/.) 3,6
t.v. Pyhäjärvis nordligaste vik. 3,9 bro över Park-
kimajoki. 4,3 t.v. vacker utsikt över Pyhäjärvi. 5,8
t.v. Vesamäki. 6,2 järnvägsövergång. 6,3 t.v. kafé.
6,5 t.v. St-st 6.6

42,3 Pyhäsalmi. Rakt fortsätter vägen via Pihtipudas
152,8/ t. Jyväskylä, t.v. väg via Pyhäsalmi station
/0,3/ t. Kiuruvesi /38,8/.
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Gammal, smal och slingrande landsväg, enformiga skogstrak-
ter samt omväxlande strandlandskap längs Pyhäjoki. Några
vidsträckta odlingar och stora gårdar, annars medelmåttig be-
byggelse.

Pyhäsalmi—Kärsämäki, 42,3 km.

30,1 Venet p a 1 o by. Från backen vidsträckt utsikt
över byns odlingar. Nere i dalen Pyhäjoki med sina
forsar. 2,9 bro över Haudanjoki. (3,6 th. väg t.
gårdarna i Haudanjoki). (4,9 t.h. väg t. Koposen-
perä). 7,8 bro över Kärsämäjoki. 10,2 t.v. i älven
Kattilakoski 10,5

19,6 Ru hkap e ra by. T.h. gästgiveri. 3,0 Kärsämäki
'■'. sockengräns. (6,9 t.v. väg t. Nurmesjärvi) 10,5

12,3 Vesikoski vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.h. väg öster om Pyhäjoki t. Kiuruvesi vä-
gen /13,5/). 1,0 gårdar i Jokikylä, t.v. Vesikoski i
Pyhäjoki. Omväxlande bylandskap. Vägen följer
Pyhäjoki 7,3

6,6 Park k i m a vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Haapajärvi kyrka /31,7/). Land-
skapen enformiga, kärrängar och skogsmarker. 5,6
bro över Pyhäjoki 5,7

40,6 Kola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Haapajärvi /34,2/) 1,7

0 Pyhäsalmi. Köres i N-riktning. 0,1 t.h. St-st
0,3 th. kafé. 0,4 järnvägsövergång. 0,8 t.h. Vesa-
mäki. 2,3 t.;h. vacker utsikt över Pyhäjärvi. 2,7 bro
över Parkkimajoki 6,6

42,3 Kärsämäki kby. T.h. väg via Piippola /40,1/ t.
Uleåborg, t.v. väg t. Haapavesi kyrka /31,6/. Invid
vägskälet resandehem.
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23,3 Hi is niemi by. (T.h. väg t. Pitkäkangas åsen,
längs vilken en urgammal stig leder t. Haapajärvi.
Från åsen en mäktig utsikt över urmarkerna) . 0,2
th. gästgiveri. Vägen går genom mycket backiga
trakter. 6,2 länsgränsen mellan Uleåborgs och Vasa
län. Pihtipudas socken tar vid. En lång raksträcka
genom ödemarker. 10,5 t.v. Elämäjärvi 11,5

Tuorniemi). 11,0 t.v. en av Pyhäjärvis vikar 19,6

(0,6 t.v. väg t. Emoniemi, där man har utsikt över Py-
häjärvi). 4,3 t.v. imponerande utsikt över Pyhäjär-
vis vackra fjärdar och sandstränder. (7,8 t.v. väg t.

34,8 Elämäjärvi by. T.v. vacker utsikt över sjön,
vars strand vägen följer. 1,9 bro över Saanijoki.
Fortfarande vackra skogstrakter. 4,0 t.v. gästgiveri.
8,7 t.h. Saanijärvi, hänförande strandlandskap, sedan
ståtliga skogstrakter. 12,3 t.h. blånar Saanijärvi mel-
lan träden. 14,3 t.h. Saanijärvis fjärdar 15,2

3,7 Pyhäj a r v i kyrk o b y. T.h. (T.v. väg t. Pyhäjärvi
kyrka /1,0/).

0 Pyhäsalmi vägskäl. Köres i S-riktning. 0,1
t.v. St-st, th. Sh-st. 1,1 t.v. den vackra sjön Pyhäjär-
vi, vars strand vägen följer 3,7

Gammal, smal, krokig och backig landsväg. Omväxlande
utsikt över åsar och sjöar. Bebyggelsen gles med undantag av
byarna, litet odlingar.

Pyhäsalmi—Pihtipudas, 51,0 km.

(Kyrkan, en korskyrka,, är uppförd av trä enligt
arkitekt Seb. Gripenbergs ritningar 1897. Ett kors
är målat på altartavlans plats. På kyrkogården
ett minnesmärke över i frihetskriget stupade py-
häjärvibor).

50,0 Putikko vägskäl. Man vänder t.h. (T.v. väg
v;a Lötkänmäki /34,4/ t. Keitele kyrka samt t. Piela-
vesi kyrka) 1,0

51,0 Pihtipudas, Ruukki vägskäl. T.h. väg t.
Reisjärvi kyrk.a /48,0/ och Haapajärvi /64,1/, t.v. väg
t. Pihtipudas kyrka /1,8/ samt via Viitasaari /48,5/
t. Jyväskylä.

R



536

27,7 Hiisniemi by. (T.v. väg till Pitkäkangas-åsen,
längs vilken en urgammal stig leder till Haapajärvi.
Från åsen en mäktig utsikt över utmarkerna). 8,6
t.h. en av Pyhäjärvis vikar. (11,8 t.h. väg t. Tuor-
niemi). 15,3 t.h. vacker utsikt över Pyhäjärvis fjär-
dar och sandstränder. (19,0 th. väg t. Emoniemi,
där man har en vacker utsikt över Pyhäjärvi) 19,6

(Kyrkan, en korskyrka, är uppförd enligt arkitekt
Seb. Gripenbergs ritningar av trä 1897. Ett kors
är målat på altartavlans plats. På kyrkogården
ett minnesmärke över i frihetskriget stupade pyhä-
järvibor).

47,3 Pyhäjärvi kyrkoby. T.v. (T.h. väg t. Pyhä-
järvi kyrka /1,0/.

16,2 Elämäjärvi by. T.h. vacker utsikt över Elämä-
järvi, vars strand vägen följer. 1,0 En lång rak-
sträcka genom ödemarker. 5,3 länsgränsen mellan
Vasa och Uleåborgs län. Pyhäsalmi socken tar vid.
Vägen går genom mycket backiga trakter. 11,8 t.v.
gästgiveri 11,5

1,0 Putikko vägskäl. T.v. (T.h. väg via Lötkä-
smäki /34,4 Jt. Keitele kyrka samt t. Pielavesi kyrka).
0,9 t.v. Saanijärvis fjärdar. 2,9 t.v. blånar Saanijärvi
mellan träden. Vackra skogstrakter. 6,5 t.v. hän-
förande strandlandskap. 11,2 th. gästgiveri. 13,3
bro över Saanijoki 15,2

0 Pihtipudas, Ruu k ki vägskäl. Köres i SO-
riktning 1,0

Gammal, smal, krokig och backig landsväg. Omväxlande
utsikt över åsar och sjöar. Bebyggelsen gles med undantag av
byarna, litet odlingar.

Pihtipudas—Pyhäsalmi, 51,0 km.

51,0 Pyhäsalmi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Kärsämäki /42,3/ t. Uleåborg, t.h. väg via Pyhä-
salmi station /0,3/ t. Kiuruvesi /38,8/.

jer. 3,6 t.h. St-st, t.v. Sh-st 3,7
T.h. den vackra sjön Pyhäjärvi, vars strand vägen föl-
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34,0 Taimoniemi vägskäl. T.h. väg via Viitasaari
114,5/ t. Jyväskylä, t.v. väg t. Keitele kyrka 131,8/.

17,9 Löytänä vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.
(T.h. väg t Löytänäjärvi och Keitelepohja by /8,6/).
Viitasaari sockengräns. 0,4 t.h. hänförande utsikt
över Löytänäjärvi, vars strand vägen sedan följer. 5,0
kör man genom praktfulla skogstrakter. (10,2 th.

terräng genom odlingar och skogstrakter 10,5

(Kyrkan är uppförd av trä 1783. Altartavlan
»Kommen till Mig I som arbeten och aren betun-
gade» har målat Martta Helminen. Invid kyrkan
minnesmärke över elva i frihetskriget stupade
pihtipudasbor.)

1,7 Pihtipudas kyrka. T.v. (T.h. väg t. kyrkan
/0,2/).

7,4 Pasala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Saarenkylä t. Kivijärvi-Kinnula vägen /29,4/). 4,6
bro över Ilosjoki, t.h. Ilosjärvi. t.v. Kolima sjöns
vackra fjärdar. Man kör i mellersta Finlands backiga

5,7

T.h. Sh-st och resandehem samt caféer. 0,1 t.v. gäst-
giveri. 0,8 t.v. Kolimajärvis mot norr inskjutande vik.
1,3 t.h. Uf :shus, t.v. Kolimajärvi. 2,0 för sin skönhet
berömd Niemenharju ås, t.h. blånar genom träden
odlingar, tv. Kolimajärvis holmrika vatten. 3,5 th.
Lylylampi, landsvägen går över ett mycket smalt näs.

Cafe vid ändan av bron. 1,6 tv. St-st 1,7

0 Pihtipudas, Ruukki vägskäg. Köres i SW-rikt-
ning. T.h. Saanijoki. 1,0 t.h. vacker utsikt mot Pihti-
pudas kyrka. 1,5 ståtlig stenbro över Puutaanjoki.

Gammal, smal och backig, men god landsväg, mellersta Fin-
lands natursköna trakter, Viitasaari stråtens vatten, omväxlande
terräng. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

Pihtipudas—Taimoniemi, 34,0 km.

byväg t. Keitelepohja) 16,1
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32,3

tande vik. 5,6 t.h. gästgiveri 5,7

sjöns vackra fjärdar 10,5

Pas ala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t
Saarenkylä t. Kivijärvi—Kinnula vägen /29,4/). 1,5
för sin skönhet berömd Niemenharju ås, t.v. blånar
genom träden odlingar, t.h. Kolimajärvis holmrika
vatten. 2,2 t.v. Lylylampi, landsvägen går över ett
mycket smalt näs. 4,4 t.v. Uf:shus, t.h. den vackra
Kolimajärvi. 4,9 t.h. Kolimajärvis mot norr inskju-

26,6

Löyt an a vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.
(T.v. väg t. Löytänäjärvi och Keitelepohja by /8,6/).
Pihtipudas sockengräns. Man kör i mellersta Fin-
lands backiga terräng genom odlingar och skogstrak-
ter. 5,9 bro över Ilosjoki, t.v. Ilosjärvi, t.h. Koliman

0,1 th. St-st. 0,2 ståtlig stenbro över Putaanjoki.
Cafe vid ändan av bron. 0,7 t.v. vacker utsikt mot

16,1

/0,2/). T.v. Sh-st. och resandehem samt caféer.
(Kyrkan är uppförd av trä 1783. Altartavlan
»Kommen till Mig I som arbeten och aren betun-
gade» har målat Martta Helminen. Invid kyrkan
minnesmärke över elva i frihetskriget stupade
pihtipudasbor.)

Pihtipudas kyrka. T.h. (T.v. väg t. kyrkan

16,1

Taimoniemi vägskäl. Köres i NW-riktning.
(5,9 t.v. byväg t. Keitelepohja). 11,1 kör man genom
praktfulla skogstrakter. 15,7 t.v. hänförande utsikt
över Löytänäjärvi, vars strand vägen sedan följer. ..

0

34,0

Pihtipudas kyrka. 1,6 t.v. Saanijoki 1,7

Gammal, smal och backig, men god landsväg, mellersta Fin-
lands natursköna trakter, Viitasaari stråtens vatten, omväxlande
terräng. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

Taimoniemi—Pihtipudas, 34,0 km.

Pihtip u d a s, Ruukki vägskäl. T.v. väg t. Reis-
järvi kyrka /48,0/ och Haapajärvi /64,1/, t.h. väg via
Pyhäsalmi .151,0/ t. Kärsämäki.
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0 Taimon i e m i vägskäl. Köres i SO-riktning.
3,7 t.v. Muikunlahti i Keitele sjö. 4,1 t.h. Keitele. 5,0
vägen stiger uppför Taimonmäki (138 m). 6,3 t.h.
Savivuori, från vars utsiktstorn man har en storartad
utsikt över skogar, sjön Keitele och byn. (7,3 th. väg
t. Savivuori utsiktstorn). 8,0 t.h. hänförande utsikt
över Keitele och till kyrkan på motsatta stranden. 8,7
t.v. St-st. och resandehem. 9.0 t.h. postkontor, kafé.
9,1 t.h. lottornas kafé. 9,8 bro som förenar Keitele-
vattnen. Kirkkosaari i Viitasaari by 9,9»

God, men backig gammal landsväg, mellersta Finlands natur-
sköna trakter med sjölandskap. Vägen går genom Viitasaari väl-
mående kyrkoby.

Taimoniemi—Viitasari, 14,5 km.

14,5 Viitasaari, Hännilänsalnii vägskäl. T.h. väg t.
Saarijärvi /58.4/, t.v. väg via Konginkangas /31,8/
t. Jyväskylä.

9,9 Viitasaari kyrka. (T.h. på en hög backe).
(Kyrkan är uppförd av trä 1878 enligt länsarki-
tekten Th. Granstedts ritningar. Altartavlan
»Kristus på korset» är målad av hovmålaren
R. W. Ekman. Invid kyrkan finnes ett minnes-
märke över i frihetskriget stupade viitasaaribor).

0,1 tv. Sh-st, Sh-st. och kaféer. 0,2 t.v. resandehem.
0,5 Miekkasalmi bro över sundet med samma namn.
0,6 Sh-st Köres över Jurvansalo holme. 4,2 färja

över Hännilänsalmi i Keitele, snabb och god färja,

sundets bredd 170 m. På bägge sidorna praktfull
utsikt över Keitele 4,6
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0,1 bro som förenar Keitele-vattnen. 0,8 t.v. lottornas
kafé. 1,9 t.v. postkontor, kafé. 1,2 th. St-st och re-
sandehem. 1,9 t.v. hänförande utsikt över Keitele och

4,6 Viitasaari kyrka. (T.v. på en hög backe).
(Kyrkan är uppförd av trä 1878 enligt länsarki-tekten Th. Granstedts ritningar. Altartavlan
»Kristus på korset» är målad av hovmålarenR. W. Ekman. Invid kyrkan finnes ett minnes-
märke över i frihetskriget stupade viitasaaribor).

0 Viitasaari, Hännilänsalmi vägskäl. Köres i NO-
riktning. 0,2 färja över Hännilänsalmi i Keitele,
snabb och god färja, sundets bredd 170 m. På bägge
sidorna praktfull utsikt över Keitele. Köres över Jur-
vansalo holme. 4,0 Sh-st. 4,1 bro över sundet Miekka-
salmi. 4,4 th. resandehem. 4,5 t.h. St-st, Sh-st. och
kaféer 4 g

God, men backig gammal landsväg, mellersta Finlands natur-
sköna trakter med sjölandskap. Vägen går genom Viitasaari väl-
mående kyrkoby.

Viitasaari—Taimoniemi, 14,5 km.

till kyrkan på motsatta stranden. (2,6 t.v. väg t.
Savivuori utsiktstorn, från vilket man har en prakt-
full utsikt över skogar, Keitele och k.byn) 4,9 Taimon-
mäki (138 m). 5,8 tv. Keitele. 6,2 t.h. Muikunlahti
i Keitéle 99

14,5 Taimoniemi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Pihtipudas /34,0/ t. Pyhäsalmi, t.h. väg t. Keitele
kyrka /31,8/.

R 60



536

Viitasaari—Konginkangas, 31,9 km.
God, men smal och backig gammal landsväg, vackra skogs-

trakter och härliga vyer över Keitele-vattnen. Bebyggelse kon-
centrerad till välmående byar.

0 Viitasaari, Hännilänsalmi vägskäl. Köres iS-
riktning, i början genom stora skogstrakter. 7,0
gårdar i Ilmolahti by. 7,4 t.v. Sh-st (12,8 t.v. väg

t. gårdarna i Niinilahti by). 13,6 tv. Keitele. 13,9
t.v. kafé 14,1

31,9 Konginkangas kyrka. T.h. väg via Laukaa
/46,8/ t. Jyväskylä, t.v. väg via Sumiainen kyrka
/19,0/ t. Kärkkäälä vägskäl /31,7/ t. Laukaa—Konne-
vesi-vägen. Invid vägskälet t.v. St- och Sh-st.

14,1 Niinilahti by. Bro över Niinilahti, tv. Keitele.
3,2 Konginkangas sockengräns. Vägen går genom
skogrika trakter med bebyggelse här och där. 12,7
stor skärning genom en ås. 12,8 t.v. vik till Keitele —

på udden bredvid ypperlig lägerplats, härlig utsikt
över sjön. Vägen löper tätt utmed Keitele strand. .. 17,8
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Konginkangas—Viitasaari, 31,9 km.
God, men smal och backig gammal landsväg, vackra skogs-

trakter och härliga vyer över Keitele-vattnen. Bebyggelse kon-
centrerad till välmående byar.

0 Konginkangas kyrka. Köres i N-riktning.
Vägen löper längs Keitele strand. 5,0 t.h. vik till Kei-
tele — på udden brevid ypperlig lägerplats, härlig
utsikt över sjön. 5,1 stor skärning genom en ås.
Vägen går genom skogrika tr.akter med bebyggelse
här och där. 14,6 Viitasaari sockengräns

17,8 Niinilahti by. Bro över Niinilahti, t.h. Keitele.
0,2 th. kafé. 0,5 t.h. Keitele. (1,3 t.h. väg t. gårdar-
na i Niinilahti by). 6,7 t.h. Sh-st. 7,1 gårdar i Ilmo-
lahti by. Efter byn köres genom stora skogstrakter. 14,1

17,8

31,9 Viitasaari, Hännilänsalmi vägskäl. T.h. väg via
Taimoniemi /14,5/ t Pihtipudas, t.v. väg t Saari-
järvi /58,4/.
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Konginkangas—Laukaa, 46,8 km.
God, men backig, landsväg, natursköna sjö- och skoglandskap.

Välmående, välbyggda byar, två köpingar och många fabriker.

0,1 t.v. Konginkangas kyrka.
(Kyrkan är uppförd av trä 1866. Altartavlan
»Kristus på korset» har Alexandra Såltin målat).

1,1 tv. Pyyrinl,ahti. 3,4 bro över Liimattalanjoki.
Backig terräng och hänförande vyer från vägen då

den löper längs Pyyrinlahtis strand. 6,6 t.v. St-st. 7,1

t.h. Kotimäki (213 m), utsiktsplats. 8,0 t.h. Telttimä-
ki utsiktstorn. 15,2 Äänekoski sockengräns. Man kör
längs en backig väg genom furuskogar. 18,4 t.v. Kei-

tele. 20>7

0 Konginkangas kyrka. Köres i SW-riktning.

20,7 Mämmen s a 1 m i färja. T.h. Kevätlahti, t.v.
Keitele, praktfulla vyer över Keiteles skogiga strän-
der. Sundets bredd 325 m. 3,4 tv. Äänekoski kyrka

46,8 Laukaa, Nurmijärvi vägskäl. T.h. väg via

Laukaa kyrka /14,0/ t. Jyväskylä, t.v. väg t. Konne-

vesi kyrka /23,0/.

12,7

34,1 SUOLAHTI köping. (Se ortsbladet). Fortsattes

rakt. (T.v. väg t. Suolahti station ,/0,2/). 0,9 t.h.
St-st. 1,8 th. Suojärvi och på dess södra strand Sirk-
kavuori-höjden, på vilken det finnes ett utsiktstorn.
7,1 Laukaa sockengräns. Lång sträcka genom skogs-

trakter

25,1 ÄÄNEKOSKI köping. (Se ortsbladet). Fortsat-

tes längs den vänstra huvudvägen. (T.h. väg t. Saari-
järvi kyrka /34,1/). 0,3 t.h. Äänekoski fabriker, järn-
vägsnivåövergång. 0,4 bro över Äänekoski, länges vil-
ken Keiteles vattenmassor strömma till Kuhnamo järvi.
0,5 järnvägsnivåövergång. 5,0 följer vägen Äänekos-
ki smalspåriga järnväg (t.h.), t.v. Ala-Keiteles syd-
ligaste vik. 7,9 t.v. Oy. Riihivuoren Sahat. 8,5 t.v.
Oy. Suolahden Tehtaat. 8,6 järnvägsnivåövergång.
8,8 järnvägsnivåövergång »»v

(se ortsbladet) 4,4
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Laukaa—Konginkangas, 46,8 km.
God, men backig, landsväg, natursköna sjö- och skoglandskap.

Välmående, välbyggda byar, två köpingar och många fabriker.

25,8 Mämmens.almi färja. T.v. Kevätlahti, t.h.
Keitele, praktfulla vyer över Keiteles skogiga strän-
der. Sundets bredd 325 m. 2,6 tv. Keitele. Man
kör längs en backig väg genom furuskogar. 5,8 Kon-
ginkangas sockengräns. 13,0 t.v. Telttimäki ut-
siktstorn. 13,9 tv. Kotimäki (213 m). 14,4 t.h. St-st
Backig terräng och hänförande vyer från vägen då
den löper längs stranden av Pyyrinlahti, en vik till
Keitele. 20,9 t.h. Konginkangas kyrka (uppförd av
trä 1866, altartavlan »Kristus på korset» har Ale-
xandra Såltin målat) 21,0

0 Laukaa, Nurmijärvi vägskäl. Köres i NW-
riktning. Lång sträcka genom skogstrakter. 5,6 Ääne-
koski sockengräns. 10,9 t.v. Suojärvi och på dess
södra strand Sirkkavuori-höjden, på vilken det fin-
nes ett utsiktstorn. 11,8 t.v. St-st 12,7

12,7 SUOLAHTI köping. (Se ortsbladet). Fortsattes
rakt. (T.h. väg t. Suolahti station ,/0,2/). 0,2 järn-
vägsnivåövergång. 0,5 th. Oy. Suolahden Tehtaat.
1,1 t.h. Oy. Riihivuoren Sahat 4,0 vägen följer Ääne-
koski smalspåriga järnväg (tv.), t.h. Ala-Keiteles
sydligaste vik. 8.5 järnvägsnivåövergång. 8,6 bro
över Äänekoski, längs vilken Keiteles vattenmassor
strömma till Kuhnamojärvi. 8,7 tv. Äänekoski fabri-
ker, järnvägsnivåövergång 9,0

21,7 ÄÄNEKOSKI köping. (Se ortsbladet). Fortsat-
tes t.h. längs huvudvägen. (T.v. väg t. Saarijärvi kyr-
ka /34,1/). 1,0 th. Äänekoski kyrka (se ortsbladet). 4,1

46,8 Konginkangas kyrka. T.h. väg via Sumiai-
nen kyrka /19,0/ t. Kärkkäälä vägskäl /31,7/ t. Lau-
kaa —Konnevesi Vägen, t.v. väg via Viitasaari /31,9/
t. Pihtipudas.
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Laukaa—Vihtalahti, 22,9 km.

14,6 Laukaa kyrkoby. T.h. (T.v. väg t. Laukaa
kyrka /0,6/).

Invid vägskälet St-st. och resandehem. (0,7 t.v. väg
t. Laukaa kyrka). T.h. sjukhus. 1,4 t.v. Saravesi,
vars strand vägen följer. 4,8 tv. Kuhakoski i Laukka-
virta. 6,7 går vägen över ett näs mellan L.aukkavirta
och Kuhajärvi. (7,2 t.h. väg t. Vihtavuori fabriker

(Laukaa kyrka på en hög kulle vid Saravesis strand
är uppförd av trä enligt G. L. Engels ritningar
1834. Altartavlan är målad av R. V. Ekman.
Klockstapeln uppförd 1823 antagligen efter Char-
les Bass' ritningar. På begravningsplatsen i fri-
hetskriget stupade ortsbors brödragrav).

22,9 Vihtalahti vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Jyväskylä /17,7/, t.v. väg t. Toivakka /37,9/ och Kan-
gasniemi /66,9/.

/2,6/) 8,3
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Backig, men bred och god allmän landsväg, omväxlande vyer
över höjder och sjöar, vackra skogstrakter och odlingar. Väl-
mående, relativt tät bebyggelse.

0 Laukaa, Nurmijärvi vägskäl. Köres i
SW-riktning genom ståtliga skogar. Omväxlande ut-
sikt över höjder. 6,8 t.h. Sh-st. 6,9 järnvägsnivåöver-
gång, t.v. Saravesi, som samlar Viitasaari, Saarijärvi
och Rautalampi stråtars vatten. 7,2 t.h. Sh-st 7,3

7,3 Kuu s a vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Kuusa
station 10,1/). 0,1 broarna över Kuusankoski, t.v.
kraftstation, t.h. Vatiajärvi, i vilken Kuhnamojärvi
utmynnar genom Kapeekoski. Forsens stränder äro
kända för sin naturskönhet. (4,5 t.h. sidoväg t. Paa-
tela by 173,0/ t. Äänekoski—Saarijärvi-vägen samt t
Tikkakoski /17,0/). 5,5 t.v. St-st. 5,6 järnvägsnivå-
övergång (t.h. väg t. Laukaa station /0,2/). 6,6 th.
Vuojärvi 7,8
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0,7 t.v. Vuojärvi. 1,7 järnvägsnivåövergång (t.v. väg
t. Laukaa station ,/0,2/) . 1,8 t.h. St-st (2,8 t.v. sido-
väg t. Paatela by /23,0/ t Äänekoski —Saarijärvi-vä-
gen samt t. Tikkakoski JVTfIJ). 7,2 broarna över
Kuusankoski, t.h. kraftstation, t.v. Vatiajärvi, i vil-
ken Kuhnamojärvi utmynnar genom Kapeekoski. For-

Backig, men bred och god allmän landsväg, omväxlande vyer
över höjder och sjöar, vackra skogstrakter och odlingar. Väl-
mående, relativt tät bebyggelse.

Vihtalahti—Laukaa, 22,9 km.

(Laukaa kyrka på en hög kulle vid Saravesis strand
är uppförd av trä enligt G. L. Engels ritningar
1834. Altartavlan är målad av R. V. Ekman.

Klockstapeln uppförd 1823 antagligen efter Char-
les Bass' ritningar. På begravningsplatsen i fri-
hetskriget stupade ortsbors brödragrav).

8,3 Laukaa kyrkoby. T.v. (T.h. väg t. Laukaa
kyrka 10fil). Invid vägskälet St-st. och resandehem.

0 Vihtalahti vägskäl. Köres i NO-riktning.
(1,1 t.v. väg t. Vihtavuori fabriker /2,6/). 1,6 går
vägen över ett näs mellan Laukkavirta och Kuhajärvi.
3,5 t.h. Kuhakoski i Laukkavirta. 5,5 t.h. Saravesi,
vars strand vägen följer. (7,6 t.h. väg t Laukaa kyr-
ka). T.h. sjukhus 8,3

sens stränder äro kända för sin naturskönhet 7,3

15,6 Kuu s a väg skä 1. T.h. (T.v. väg. t. Kuusa sta-
tion 10,1J). 0,1 t.v. Sh-st. 0,4 järnvägsnivåövergång,
t.h. Saravesi, som samlar Viitasaari, Saarijärvi och
Rautalampi stråtars vatten. 0,5 t.v. Sh-st. Köres
genom ståtliga skogar. Omväxlande utsikt över höj-

22,9 Laukaa, Nurmijärvi vägskäl. T.h. väg t.
Konnevesi kyrka /26,0/, t.v. väg via Konginkangas
/46,8/ t. Viitasaari.

der 7,3
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17,7 JYVÄSKYLÄ. (Se ortsbladet). Till staden kommer
man längs Puistokatu och Kauppakatu.

stadsgräns 1,0

16,2 Lohikoski vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Vaajakoski /7,5/ och Leivonmäki /55,6/). 0,1
bro över Tourujoki. 0,4 tv. Jyväskylä landskommuns

0 Vihtalahti vägskäl. Köres i SW-riktning.
1,6 t.v. Leppävesi. (4,6 t.h. väg t. Leppävesi station
/O/T/). T.v. St-st. 7,3 nivåövergång över järnvägen
Jyväskylä-—Suolahti. 9,5 Jyväskylä sockengräns. 14,2

16,7 Taulumäki vägskäl. rakt. (T.h. väg
via Uurainen /34,2/ t. Gamlakarleby). 0,1 Jyväskylä

och 14,4 järnvägsnivåövergångar 16,2

Backig, men bred och god allmän landsväg, omväxlande vyer
över höjder och sjöar, odlingar, välmående, relativt tät by-
byggelse.

Vihtalahti—Jyväskylä, 17,7 km.

(Kyrkan är uppförd av tegel enligt Elsi Borgs rit-
ningar 1929. Altartavlan är målad av E. Järnefelt.

kyrka 0,5
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(Kyrkan är uppförd av tegel enligt Elsi Borgs rit-

1,0 TauluHiäkivägskäl. T.h. (T.v. väg via Uurai-
nen 134,2/ t. Gamlakarleby. 8,1 t.h. Jyväskylä lands-
kommuns kyrka.

17,7 Vihtalahti vägskäl. T.h. väg t. Toivakka
/37,9/ och Kangasniemi /66,9/, t.h. väg via Laukaa
122,9/ t. Konginkangas.

14,6 t.h. Leppävesi 16,2

1,5 Lohikoski vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Vaaja-
koski /7,5/ och Leivonmäki /55,6/). 1,8 och 2,0 nivå-
övergångar över järnvägen Jyväskylä—Suolahti. 6,7
Jyväskylä sockengräns. 8,9 järnvägsnivåövergång.
(11,6 t.v. väg t. Leppävesi station /0,7/). T.h. St-st

ningar 1929. Altartavlan är målad av E. Järnefelt
0,4 bro över Tourujoki 0,5

0 JYVÄSKYLÄ. Köres i NO-riktning längs Kauppa-
katu och Puistokatu. 0,9 Jyväskylä sockengräns 1,0

Backig, men bred och god allmän landsväg, omväxlande vyer
över höjder och sjöar, odlingar, välmående, relativt tät by-
byggelse.

Jyväskylä—Vihtalahti, 17,7 km.
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tv. Korpilahti i Päijänne 13,4

(0,6 t.h. väg t. Muurame kyrka) . Köres genom prakt-
fulla skogstrakter. 8,1 Korpilahti sockengräns. 11,5

27,8 Korpilahti, Markkula vägskäl. T.h. väg via Jäm-
sä 130,4/ t. Tammerfors, t.v. väg över Kärkistensalmi
sundet t. Luhanka kyrka 133,1/ och Joutsa kyrka
/50,9/.

,av tegel 1929 enligt arkitekt Alvar Aaltos ritnin-
gar. Altartavlan av V. Lönnberg).

(Muurame kyrka på en hög skogig ås, är uppförd

14,4 Muurame kyrka. (T.h. väg t. kyrka /0,4/).
T.h. St- och Sh-st.

järvi 8,0

6,4 Säynätsalo vägskäl. T.h. (T.v. väg t. mel-
lersta Finlands sanatorium /4,5/ och Säynätsalo holme
/5,6/). 1,8 gräns mellan Vasa och Tavastehus län,
Muurame socken tar vid. 6,5 god utsikt över Muu-
rame kyrkobys vackra landskap, t.v. Haapalahti i Päi-
jänne. 7,3 t.h. St-st. 7,4 t.v. kafé. 7,7 tv. Muurame
möbelfabrik. 7,9 bro över Muuratjoki, t.h. Muurat-

0 JYVÄSKYLÄ. Köres i SW-riktning längs Kauppa-
katu och Seminaarikatu. 1,0 Jyväskylä sockengräns.
Vägen följer järnvägen t. Haapamäki. 1,3 järnvägs-
undergång. 1,4 t.v. vik av Jyväsjärvi. 2,5 t.v. en nord-
lig vik av Päijänne. (3,9 t.h. väg t. Keljo gjuteri).
4,3 t.h. en klyftliknande djup flodbädd, Joppakannoro. 6,4

God och bred, delvis backig och krokig landsväg, omväxlande,
vackra skog- och sjölandskap. Byarna välmående, odlingarna
utmärkta.

Jyväskylä—Korpilahti, 27,8 km.
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27,8 JYVÄSKYLÄ s t,ad. (Se ortsbladet). Till staden
kommer man längs Seminaarikatu och Kauppakatu.

21,4 Säynätsalo vägskäl. T.v. (T.h. väg t. mel-
lersta Finlands sanatorium /4,5/ och Säynätsalo holme
/5,6/). 2,1 t.v. en klyftliknande djup flodbädd, Jop-
pakannoro. (2,5 t.v. väg t. Keljo gjuteri). 3,9 t.h.
en nordlig vik av Päijänne. 5,0 t.h. vik av Jyväs-
järvi. 5,1 järnvägsundergång. 5,4 Jyväskylä stads
gräns 6,4

lan Tavastehus och Vasa län, Jyväskylä socken tar vid. 8,0

av tegel 1929 enligt arkitekt Alvar Aaltos ritnin-
gar. Altartavlan av V. Lönnberg).

(Muurame kyrka på en hög skogig ås, är uppförd

13,4 Muurame kyrka. (T.v. väg t. Muurame kyrka
10,41). T.v. St-och Sh-st.

O Korpilahti. Markkula vägskäl. Köres i NO-rikt-
ning. 1,9 t.h. Korpilahti i Päijänne. 5,3 Muurame
sockengräns. Köres genom praktfulla skogstrakter.
(12,8 t.v. väg t. Muurame kyrka) 13,4

God och bred, delvis backig och krokig landsväg, omväxlande,
vackra skog- och sjölandskap. Byarna välmående, odlingarna
utmärkta.

Korpilahti—Jyväskylä, 27,8 km.

0,1 bro över Muuratjoki, t.v. Muuratjärvi. 0,3 t.h.
Muurame möbelfabrik. 0,6 t.h. kafé. 0,7 t.v. St-st.
1,5 bakåt god utsik över Muurame kyrkobys vackra
landskap, t.h. Haapalahti i Päijänne. 6,2 gränsen mel-
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18,0

T.v. kafé. 0,1 t.h. gästgiveri, tv. Nurminen såg vid
Päijännes strand. 0,8 bakåt t.v. praktfulla vyer över

Kärkistensalmi i Päijänne. 5,8 storartad utsikt över

Juokslahti by. T.v. Juokslahti i Päijänne. Re-

sandehem och kafé. 0,1 t.h. Juoksjärvi. 0,4 t.v. Sh-st.
(0,8 t.v. väg t. Patajoensuu). 11,2 t.h. Jämsä kyrka.
12,1 Jämsä torg. (T.h. Väg via Jämsänkoski ,/7,5/ t.
Koskenpää /26,1/ och Petäjävesi /44,5/). 12,2 bro
över Jämsänjoki

Korpilahti kyrka.
(Kyrkan är uppförd under byggmästaren Herman
Nybergs ledning av trä 1826. Altartavlan av Vilho
Sjöström).

0 Korpilahti, Markkula vägskäl. Köres i SW-rikt-
ning

Jämsä, Seppola vägkorsning. Rakt fortsät-

ter vägen via Länkipohja /36,8/ t. Tammerfors, t.h.
väg t. Vilppula /45,8/ och t.v. väg via Kuhmoinen
/41,0/ t. Lahtis.

2,4

30,4

Korpilahti—Jämsä, 30,4 km.

1,2

(Jämsä är ett tätt bebyggt samhälle med ungefär
1000 invånare. — Jämsä kyrka är uppförd av
tegel enligt K. S. Kallios riktningar 1929. Vid den
gamla träkyrkans brand lyckades man rädda den
tudelade altartavlan som föreställer »Kristus för-
klarad» och »Den heliga nattvarden», målad av B.

A. Godenhjelm).

R

Förnyad och god, men backig landsväg, vackra vyer över sko-
gar och odlingar. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

Pohjola vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Petäjävesi
kyrka ,/43,8/). Väl odlad dalsänka. 1,0 t.h. kafé.
1,1 t.h. St- och tv. Sh-st 1,2

1,2

höjder med skogiga sluttningar och odlade dalar. (6,1

th. sidoväg t. Koskenpää kyrka /22,0/). 6,6 t.v. Pai-
najanjärvi. 13,3 Jämsä sockengräns 15,6

12,4
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Jämsä—Korpilahti, 30,4 km.

12,4

t.v. Juoksjärvi 12 4
(11,6 th. väg t. Patajoensuu). 12,0 t.h. Sh-st 12,3

klarad» och »Den heliga nattvarden», målad av B.
A. Godenhjelm).

(Jämsä är ett tätt bebyggt samhälle med ungefär
1000 invånare. — Jämsä kyrka är uppförd av
tegel enligt K. S. Kallios riktningar 1929. Vid den
gamla träkyrkans brand lyckades man rädda den
tudelade altartavlan som föreställer »Kristus för-

riktning. 0,2 bro över Jämsänjoki. 0,3 Jämsä torg.
(T.v. väg via Jämsänkoski /7,5/ t Koskenpää /26,1/
och Petäjävesi /44,5/). 1,2 t.v. Jämsä kyrka.

Jämsä, Sep pol a vägkorsning. Köres i NO-

Förnyad och god, men backig landsväg, vackra vyer över sko-
gar och odlingar. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

0

Juokslahti by. T.h. Juokslahti i Päijänne. Re-
sandehem och kafé. 2,3 Korpilahti sockengräns. 9,0
th. Painajanjärvi. (9,5 t.v. sidoväg t. Koskenpää
kyrka /22,0/). 9,8 storartad utsikt över höjder med
skogiga sluttningar och odlade dalar. 14,8 snett t.h.
praktfulla vyer över Kärkistensalmi i Päijänne. 15,5
t.v. gästgiveri, t.h. Nurminen såg vid Päijänne strand. 15,6

(Kyrkan är uppförd under byggmästaren Herman
Nybergs ledning av trä 1826. Altartavlan av Vilho
Sjöström).

0,1 t.v. St- och th. Sh-st. 0,2 t.v. kafé 1,2

Korpilahti kyrka. T.h. kafé.

30,4

29,2

28,0

Korpilahti, Markkula vägskäl. T.h. väg
över Kärkistensalmi sund t. Luhanka kyrka /33,7/ och
Joutsa kyrka /50,9/, tv. väg t. Jyväskylä /27,8/.

Pohjola vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Petäjävesi
kyrka /43,8/) I>2
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29,5 Valkeajarvi vägskäl. T.h. (T.v. förenar sig
den nya vägen (ännu under byggnad) från Jämsä med
huvudvägen). Vägen följer Valkeajärvis strand, hän-

20,5 Hallinpenkki vägskäl. T.v. (T.h. väg via
Kuorevesi kyrka J12,9/ och Runttimäki t. Jämsä—
Vilppula-vägen 119,9/). 1,5 th. Kolhinselkä, vägen
följer sjön. Vackra vyer över sjön. 4,5 Längelmäki
sockengräns. Vägen går genom vidsträckta öde skogar. 9,0

över i fjärran blånande skogrika höjder 20,5

0 Jämsä, Sepp o 1a vägkorsning. Köres iW-
riktning. Jämsä kyrkobys vidsträckta odlingar. (4,2
t.v. genväg t. Valkeajarvi vägskäl under byggnad).
5,1 köres genom ståtliga skogar. 14,9 Kuorevesi
sockengräns. 19,2 t.h. Sh-st. Praktfull utsikt framåt

God och bred, men på sina ställen backig och kurvig lands-
väg, stora skogar, några sjölandskap längs Längelmänvesi-strå-
ten. Bebyggelsen gles.

Jämsä—Länkipohja, 36,8 km.

36,8 Länkipohja vägskäl. T.h. väg via Orivesi
130,2/ t Tampere, t.v. väg till Längelmäki kyrka
110,1/ samt vidare öster om Längelmävesi.

förande vyer över sjön 7,3

(Vid vägskälet ett vackert minnesmärke av sten till
minne av frihetskrigets strider med inskriptionen
(i översättning) : »Lappo snöplog, far och son
Matti och Ilmari Laurila stupade som segrare
i Länkipohja-striden 16/3 1918»).

R 67



536

7,3 Valkeajarvi vägskäl. T.v. (T.h. ny väg till
Jämsä under byggnad). Vägen går genom stora öde
skogar. 4,5 Kuorevesi sockengräns. 7,0 t.v. Kolhin-
selkä, vägen följer sjön. Vacker utsikt över sjön. .. 9,0

God och bred, men på sina ställen backig och kurvig lands-
väg, stora skogar, några sjölandskap längs Längelmänvesi-strå-
ten. Bebyggelsen gles.

över sjön 7,3

0 Länkipohja vägskäl. Köres i NO-riktning.
4,8 följer vägen Valkeajärvis strand, hänförande vyer

Länkipohja—Jämsä, 36,8 km.

16,3 Hallin penkki vägskäl. T.h. (T.v. väg via
Kuorevesi kyrka /12,9/ och Runttimäki t. Jämsä—
Vilppula vägen /19,9/). 1,3 t.v. Sh-st. 5,6 Jämsä
sockengräns. (16,3 th. genväg t. Valkeajarvi väg-
skäl) 20,5

36,8 Jämsä, Sepp o 1a vägkorsning. Rakt fort-
sätter vägen via Korpilahti /30,4/ t. Jyväskylä, t.v.
väg via Kuhmoinen /41,0/ t. Lahtis.
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selkä med Harolahti-viken. 8,1 Talviaistenjoki 8,4

Länkipohja—Orivesi, 30,2 km.

0 Länkipohja vägskäl. Köres i NW-riktning.
0,2 t.v. Sh-st. 0,3 t.h. Sh-st. 0,7 t.v. det vackra Säk-
kiänselkä, vars strand vägen följer. 7,1 t.v. Lopen-

23,1 Kokkola vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Juupajoki
kyrka /10,6/). 3,0 t.v. Sänkijärvi. Vägen går åter
genom vackra odlingar på höjdernas sluttningar.
4,6 bro över Nihuanjoki, t.h. Nihuajärvi, t.v. Sauna-
lampi och bakom träsket Laavvs järvi. 5,6 t.v. Ori-
vesis fjärdar. 5,8 järnvägsnivåövergång. (T.h. väg
t. Oripohja station /0,2/). 6,6 tv. Orivesi folkhög-

8,4 Talvi amen by. T.h. St-st 1,4 t.v. hänförande
utsikt över Lopenselkä med dess vackra stränder. 3,3
t.v. EräslahtL 5,1 vackra odlingar på bägge sidor
om vägen. 7,2 t.h. Eräsjärvi. 8,9 Orivesi socken-
gräns. 11,9 vidsträckta, vackra odlingar på höjder-
nas sluttningar. 13,7 bro över Leppähampaanjoki,

30,2 Orivesi. Rakt fortsätter vägen via Kangasala
/34,9/ t. Tammerfors t.h. väg via Ruovesi /48,5/ t.
Vasa. Invid vägskälet St-st och matställe.

Gammal och god, men backig och kurvig landsväg, mellersta
Finlands backiga terräng, vackra odlingar och sjölandskap. Be-
byggelsen gles, men gårdarna välmående och välskötta.

vägen följer stranden 14,7

skola 7,1
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Orivesi—Länkipohja, 30,2 km.

dernas sluttningar. 4,1 t.h. Sänkijärvi 7,1

ka med dess vackra stränder 14,7

7,1 Kokkola vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Juupajoki
kyrka /10,6/). 1,0 bro över Leppähampaanjoki. 2,8
vidsträckta, vackra odlingar på höjdernas sluttningar.
5,8 Längelmäki sockengräns. 7,5 t.v. Eräsjärvi. 9,6
vackra odlingar på båda sidorna om vägen. 11,4 th.
Eräslahti. 13,3 t.h. hänförande utsikt över Lopensel-

Gammal och god, men backig och kurvig landsväg, mellersta
Finlands backiga terräng, vackra odlingar och sjölandskap. Be-
byggelsen gles, men gårdarna välmående och välskötta.

0 Orivesi. Köres i O-riktning. 0,5 t.h. Orivesi
folkhögskola. (1,3 t.v. väg t. Oripohja station /0,2/).
Järnvägsnivåövergång. 2,5 bro över Nihuanjoki, t.v.
Nihuajärvi, t.h. Saunalampi och bakom träsket Laa-
vusjärvi. Vägen går genom vackra odlingar på höj-

21,8 Talvi,a inen by. T.v. St-st 0,3 Talviaisten-
joki. 1,3 t.h. Lopenselkä med Harolahti-viken. 7,7
t.h. den vackra Säkkiänselkä fjärden. 8,1 t.v. Sh-st.
8,2 t.h. Sh-st 8,4

30,2 Länkipohja vägskäl. T.h. väg. t. Längel-
mäki kyrka /10,7/ samt vidare öster om Längelmä-
vesi, t.v. väg via Jämsä /36,8/ t. Jyväskylä.

(I vägskälet ett vackert pninnesmärke av sten till
minne av frihetskrigets strider med inskriptionen
(i översättning) : »Lappo snöplog, far och son Mat-
ti och Ilmari Laurila stupade som segrare i Länki-
pohja-striden 16/3 1918»).
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Orivesi—Kangasala, 35,0 km.
God och bred, men på sina ställen backig och kurvig lands-

väg, vacker utsikt över Längelmävesi och Vesijärvi. Bebyggel-
sen relativt tät, odlingarna välskötta.

0 Orivesi. Köres i S-riktning. 0,1 t.h. Sh- och St-st.
0,5 t.h. Sh-st. 0,7 t.v. Orivesi kyrka.

1,8 Kiika n m a k i vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Län-
kipohja /42,7/ och Kuhmoinen /53,2/). 0,4 t.h. Fin-
lands enda sjukhus för spetälska. 1,4 i körriktningen
en praktfull utsikt över Pappilanselkä fjärd i Längel-
mävesi. (2,0 tv. väg t. Orivesi station /0,7/). 3,7
järnvägsnivåövergång. 4,0 t.v. Säynäjoki herrgård
(från 1700-talet). (4,3 t.h. sidoväg via Viitapohja
hållplats /0,2/ t. Pa.arlahti vid Näsijärvi /17,0/). .. 8,4

1,0 tv. Kirkkolahti i Orivesi. Vackra odlingar 1,8

10,2 Naappila by. (T.h. väg t. Siitama hållplats
/6,5/ och t.v. t Suomasema by /8,0/). T.v. Sh-st.
1,9 t.h. skymtar i fjärran Vesijärvi. 3,2 Kangasala
sockengräns. 4,6 t.h. Vesijärvis fjärdar. 6,4 odlingar
framför, t.v. Längelmävesi, t.h. Vesijärvi. 7,7 gårdar
i Ponsa by, t.v. Ponsanselkä. 8,5 gårdar i Neulaniemi
by. 9,8 t.h. St-st, gårdar i Tohkala by. 15,8 t.h.
vackra odlingar, tv. Längelmävesi. 19,5 t.h. i fjär-
ran synes mellersta Tavastlands lungsotssanatorium
Nikon-linna. 20,6 t.h. Kangasala kyrka bortom Vesi-
järvi. 22,3 storartad utsikt över Vesijärvi. 23,0 t.h.
vid vägen en egendomligt vuxen gran. 23,5
t.v. Vääksy herrgård (från 1500-talet, tillhört bland
annat Gustaf Vesa och hertig Johan). 24,2 bro över
Sarsajoki 24,8

(Orivesi kyrka är uppförd av trä 1781. Altartav-
lan av Alexandra Såltin. — I Orivesitrakten utkäm-
pades många strider 1918).

35,0 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. T.h. väg t. Tam-
merfors /21,2/, t.v. väg via Pälkäne /26,7/ t. Tavaste-
hus. Vid vägskälet Sh-st.
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God och bred, men på sina ställen backig och kurvig lands-
väg, naturskön utsikt över Längelmävesi och Vesijärvi. Bebyg-
gelsen relativt tät, odlingarna välskötta.

Kangasala—Orivesi, 35,0 km.

0 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. Köres i NO-
riktning. 0,6 bro över Sarsajoki. 1,3 t.h. Vääksy
herrgård (från 1500-talet, tillhört bland annat Gustaf
Vasa och hertig Johan). 1,8 tv. vid vägen en
egendomligt vuxen gran. 2,5 tv. storartad utsikt
över Vesijärvi. 4,2 t.v. Kangasala kyrka bortom Ve-
sijärvi. 5,3 t.v. i fjärran synes mellersta Tavastlands
lungsotssanatorium Nikonlinna. 9,0 t.v. vackra od-
lingar, th. Längelmävesi. 15,0 tv. St-st., gårdar i

Tohkala by. 16,3 gårdar i Neulaniemi by. 17,1 går-
dar i Ponsa by, t.h. Ponsanselkä. 18,4 t.h. Längelmä-
vesi, tv. Vesijärvi. 20,2 t.v. Vesijärvis fjärdar. 21,6
Orivesi sockengräns. 22,9 t.v. skymtar i fjärran Ve-
sijärvi 24,8

kyrka.
(Orivesi kyrka är uppförd av trä 1781. Altartav-
lan av Alexandra Såltin. — I Orivesitrakten utkäm-
pades många strider 1918).

1,3 t.v. ISh-st 1,7 t.v. Sh- och St-st 1,8

33,2 Kiikanmäk i vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Län-

kipohja /42,7/ och Kuhmoinen /53,2/). 0,8 t.h. Kirk-
kolahti i Orivesi. Vackra odlingar. 1,1 t.h. Orivesi

24,8 Naa pp ila by. (T.v. väg t. Siitama haltpunkt
76,5/ och t.h. väg t. Suomasema by /8,0/). T.h. Sh-
st (4,1 tv. sidoväg via Viitapohja hållplats /0,2/ t.
Paarlahti vid Näsijärvi /17,0/). 4,4 t.h. Säynäjoki
herrgård (från 1700-talet). 4,7 järnvägsnivåöver-

gång. (6,4 th. väg t. Orivesi station /0,7/). 7,0 ba-
kåt praktfull utsikt över Pappilanselkä fjärd i Län-
gelmävesi. 8,0 t.v. Finlands enda sjukhus för spe-
tälska B'48 ' 4

35,0 Orivesi. T.h. väg via Länkipohja /30,2/ t. Jyväs-
kylä, tv. väg via Ruovesi /48,57 t. Vasa.
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Kangasala—Pälkäne, 26,7 km.
God allmän landsväg, som går över Finlands vackraste åsar

och längs stränderna av Mallasvesi, Roine och Längelmävesi.
Bebyggelsen tät och välmående.

0 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. Köres i S-rikt-
ning. 1,9 t.h. Sääkkölä sjö. (T.h. sidoväg t. Liuk-
siala /5,0/). 3,8 t.v. Kejsaråsen. (Åsen har fått sitt

namn genom Alexander I:s besök 1819). 4,2 Kaivanto
kanal, t.h. Roine.

(Ännu år 1600 utmynnade Längelmävesi i Roine
vid Huutijärvi genom Sarsanjoki, men bröt sig en
ny fåra via Ihari år 1604. 1830 började man leda
Längelmävesi genom Kaivanto kanal, men förrän
kanalen blev färdig, bröt vattnet igenom på det
ställe där fåran nu går och förstörde bygg-
nadsställningarna och bron).

26,7 Pälkäne, Kyllö vägskäl. T.h. väg via Hattula
/26,4/ t. Hämeenlinna, t.v. väg via Hauho kyrka
/17,0/ t. Lahtis.

17,1 Kostia vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Luopioinen
kyrka /25,8/). 1,0 t.h. Pälkäne begravningsplats och
hjältegrav. 1,6 t.h. Kankais herrgård. 4,4 t.h. Mal-
lasvesi. 6,8 t.h. Ruokola herrgård (från 1600-talet).
8,8 th. Pintele sjö. 9,3 t.h. verkstad. ..Å 9,6

Sh-st. 0,7 bro över Kostia ström 0,8
0,3 th. Sh-st. 0,4 t.h. St-st. t.v. resandehem. 0,6 t.h.

(Pälkäne kyrka är uppförd av tegel enligt En-
gels ritningar 1839. Altartavlan av prof. Limnell).

16,3 Pälkäne kyrka. T.h. (T.v. väg via Ihari /9,0/
t. Kuhmalahti kyrka /35,8/. Invid vägen /1,1/ Päl-
käne gamla kyrkas ruiner. Kyrkan uppförd till min-
ne av St. Mikael av gråsten före år 1450). Nnvid
vägskälet t.v. kafé.

5,9 Tylkkä vägskäl. T.h. (T.v. väg via Ihari
75,6/ t. Kuhmalahti /32,4/). (0,6 t.h. väg t. Vehoniemi
ås /0,8/. 2,6 t.h. Roine. 4,5 Pälkäne sockengräns.
(8,5 t.v. väg t. Syrjäharju utsiktstorn). 10,2 t.h.
vacker utsikt över Mallasvesi. (T.v. förenar sig vä-
gen från utsiktstornet med huvudvägen). Lottornas
kafé •. 10,4

(4,6 t.h. väg t. V e h o n i e m i ås /1,3/, turiststation,
utsiktstorn och Sh-st. 5,2 t.v. Längelmävesi.) 5,7 t.h.
trappor upp . t. Vehoniemi ås 5,9
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Pälkäne—Kangasala, 26,7 km.
God allmän landsväg, som går över Finlands vackraste åsar

och längs stränderna av Mallasvesi, Roine och Längelmävesi.
Bebyggelsen tät och välmående.
0 Pälkäne, Kyllö vägskäl. Köres i N-riktning. 0,3

tv. verkstad. 0,8 t.v. Pintele sjö. 2,8 tv. Ruokola
herrgård (från 1600-talet). 5,2 t.v. Mallasvesi. 8,0
t.v. Kankais herrgård. 8,6 tv. Pälkäne begravnings-
plats och hjältegrav 9,6

9,6 Kos t ia vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Luopioinen
kyrka /25,8/). 0,1 bro över Kostia ström. 0,2 t.v.
Sh-st 0,4 tv. St-st, th. resandehem. 0,5 t.v. Sh-st. 0,8

20,8 Tylkkä vägskäl. T.v. (T.h. väg via Ihari
75,6/ t. Kuhmalahti /32,4/). 0,2 t.v. trappor upp till
Vehoniemi ås. 0,7 t.h. Längelmävesi. (1,3 t.v.
väg t. Vehoniemi ås ,/1,3/). 1,7 Kaivanto kanal,
t.v. Roine.

utsiktstorn och Sh-st) 10,4

0,2 t.v. vacker utsikt över Mallasvesi. (T.h. väg t.
Syrjäharju utsiktstorn). Lottornas kafé. (1,9 t.h.
vägen från utsiktstornet förenar sig med huvudvä-
gen). 5,9 Kangasala sockengräns. 7,8 t.v. Roine.
(9,8 t.v. väg t. Vehoniemi ås ,/0,8/, turiststation,

(Pälkäne kyrka är uppförd av tegel enligt En-
gels ritningar 1839. Altartavlan av prof. Limnell).

10,4 Pälkäne kyrka. T.v. (T.h. väg via Ihari /9,0/
t. Kuhmalahti kyrka ,/35,8/. Invid vägen /1,1/ Pälkä-
ne gamla kyrkas ruiner. Kyrkan uppförd till minne
av St. Mikael av gråsten före år 1450). Invid vägskä-
let th. kafé.

(Ännu år 1600 utmynnade Längelmävesi i Roine
vid Huutijärvi genom Sarsanjoki, men bröt sig en
ny fåra via Ihari år 1604. 1830 började man leda
Längelmävesi genom Kaivanto kanal, men förrän
kanalen blev färdig, bröt vattnet igenom på det
ställe där fåran nu går, och bröt sönder bygg-
nadsställningarna och bron).

2,1 t.h. Kejsaråsen. (Åsen har fått sitt namn genom
Alexander I:s besök 1819). 4,0 tv. Sääkkölä sjö.
(T.v. sidoväg t. Liuksiala .75,0/) 5,9

26,7 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. T.h. väg via
Orivesi /35,0/ t. Jyväskylä och Vasa, t.v, väg via
Kangasala kyrka /2,7/ t. Tampere. Vid vägskälet
Sh-st.
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Pälkäne—Hattula, 26,4 km.
God allmän landsväg, vackra vyer över odlingar och sjöar.

Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

12,6 Mon i 11u1a vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Sääks-
mäki kyrka 725,8/ och Valkeakoski 134,1/). (3,0 t.h.

tula by t. Pälkäne—Hauho-vägen /6,4/) 11,8

0,8 Laiti k k a 1 a vägskäl. T.v. (T.h. väg via
Sääksmäki /23,5/ t. Valkeakoski /32,4/). 2,7 Hauho
sockengräns. T.v. Ilmoila fjärden. 7,5 t.h. Jokijärvi.
(7,8 t.v. byväg t. Alvettula). (10,2 t.v. väg via Alvet-

0 Pälkäne, Kyllö vägskäl. Köres i S-riktning. 0,3
bro över Kyllöjoki. 0,7 t.v. St-st. och kafé 0,8

sidoväg t. Lusi by). 9,1 Jokivarsi by 13,8

26,4 Hattula, Rahkoila vägkorsning. Rakt fortsätter
vägen t. Tavastehus /10,5/, t.v. väg via Aulanko t
Tavastehus /12,2/, t.h. väg t. Tyrväntö kyrka /12,2/.
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Hattula—Pälkäne, 26,4 km.
God allmän landsväg, vackra vyer över odlingar och sjöar

Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

0 Hattula, Rahkoila vägkorsning. Köres i N-rikt-
ning. 4,7 Jokivarsi by. (10,8 t.v. sidoväg t. Lusi
by) 13,8

0,8

26,4 Pälkäne, Kyllö vägskäl. T.h. väg via Hauho kyr-
ka ,111,0/ t. Lahti, t.v. väg via Pälkäne kyrka 710,4/
t. Tammerfors och Jyväskylä.

25,6 Laitikkala vägskäl. T.h. (T.v. väg via

Sääksmäki /23,5/ t. Valkeakoski /32,4/). T.v. Pintele
sjö. 0,1 t.h. St-st och kafé. 0,5 bro över Kyllö-
joki

11,8

13,8 Monittula vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Sääks-
mäki kyrka /25,8/ och Valkeakoski 134,1/). (1,6 t.h.
väg t. Alvettula by t. Pälkäne—Hauho-vägen /6,4/).
(4,0 th. byväg t. Alvettula). 4,3 t.v. Jokijärvi. 4/
t.h. Ilmoila fjärden. 9,1 Pälkäne sockengräns. .. ...

R 71



536

Hattula—Tavastehus, 10,5 km.

Mierola vägskäl. T.v. (T.h. väg via Parola
station /2,2/ och Nihattula vägskäl /5,7/ t. Tavastehus
—Toijala-vägen). Vid vägskälet t.h. Sh-st och kafé.
0,1 tv. Alhainen herrgård. (1,2 t.h. sidoväg t. Pa-
rola station) 1,3

2,6 Hattula gamla kyrka.

1,3

(Kyrkan är ett av vårt lands mest bemärkta me-
deltida minnesmärken. Den är uppförd av tegel
antagligen red,an på 1200-talet, omnämnes första
gången 1324. Till och med utlänningar gjorde i
tiden vallfärder till detta heliga ställe. Kyrkan
prydes av många tak- och väggmålningar från
1510-talet Kyrkans nyckel förvaras i första hu-
set till höger räknat från kyrkan).

. God allmän landsväg, som går genom gamla kulturtrakter
förbi många historiska sevärdheter. Bebyggelsen tät och väl-
mående.

0 Hattula, Rahkoila vägkorsning. Köres i S-rikt-
ning. 0,7 Hattula nya kyrka (uppförd enligt E.
Lohrmans ritningar 1857. I kyrkan finnes tre altar-
tavlor, »Kristus i Getsemane», »Kristus på korset»
och »Uppståndelsen från de döda», målade av R. V.
Ekman). 1,2 bro över Mierola ström 1,3

0,1 th. kommunens spannmålsmagasin. 0,4 t.v. Her-
niäinen herrgård (goda odlingar, stor äppelträdgård).
1,2 framme tv. synes Aulanko utsikstorn. (1,5 t.h.
sidoväg t. Niemenkylä). 1,9 t.v. vacker utsikt över
Hattula sjö. 3,2 t.v. Kirstula herrgård (tillhör Ta-
vastehus stad). 3,5 t.v. på sjöns motsatta strand
Aulanko siminrättning. 4,2 järnvägsnivåövergång
(Varnas för tåg). 5,3 t.v. bortom Vanajavesi Au-
lanko turisthotell och park. 5,5 t.v. järnvägsbro över
Vanajavesi. 6,3 t.v. Tavastehus stadspark. 6,5 t.h.
Ojoinen herrgård (tillhör staten). 6,9 t.v. 1. Fältar-
tilleriregementets kasärner. 7,2 t.v. Tavastehus slott. 7,9

10,5 Tavastehus, salutorget. (Se ortsbladet). T. sta-
den kör man längs Tampereentie och Raatihuoneen-

katu.
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Tavastehus—Hattula, 10,5 km.
God allmän landsväg, som går genom gamla kulturtrakter

förbi många historiska sevärdheter. Bebyggelsen tät och väl-
mående.

0 Tavastehus, salutorget. Köres längs Raatihuo-
neenkatu i W-riktning, sedan t.h. längs Tampereentie
0,7 t.h. Tavastehus slott. 1,0 t.h. 1. Fältartillerire-
gementets kasärner. 1,4 tv. Ojoinen herrgård (till-
hör staten). 1,6 t.h. stadsparken. 2,4 t.h. järnvägsbro
över Vanajavesi. 2,6 t.h. bortom Vanajavesi Aulanko
turisthotell och park. 3,7 järnvägsnivåövergång.
Varnas för tåg!) 4,4 th. på sjöns motsatta sida Au-
lanko siminrättning. 4,7 t.h. Kirstula herrgård (till-
hör Tavastehus stad). 6,0 th. vacker utsikt över
Hattula sjö. (6,4 t.v. sidoväg t. Niemenkylä). 6,7
bakom t.h. synes Aulanko utsiktstorn. 7,5 t.h. Herniäi-
nen herrgård (goda odlingar, stor äppelträdgård).
7,8 t.v. kommunens spannmålsmagasin 7,9

7,9 Hattula gamla kyrka.
(Kyrkan är ett av vårt lands mest bemärkta me-
deltida minnesmärken. Den är uppförd av tegel
antagligen redan på 1200-talet, omnämnes första
gången 1324. Till och med utlänningar gjorde i
tiden vallfärder till denna heliga plats. Kyrkan
prydes av många tak- och väggmålningar från
1510-talet. Kyrkans nyckel förvaras i första hu-
set till höger räknat från kyrkan).

herrgård 1,3

från de döda», målade av R. V. Ekman) 1,3

Mierola vägskäl. T.h. (T.v. väg via Parola
station /2,2/ t. Nihattula vägskäl 75,7/ t. Hämeen-
linna—Toijala-vägen). Vid vägskälet t.v. Sh-st och
kafé. 0,1 bro över Mierola ström. 0,6 t.v. Hattula
nya kyrka (uppförd enligt E. Lohrmans ritningar
1857. I kyrkan finnes tre altartavlor, »Kristus i
Getsemane», »Kristus på korset» och »Uppståndelsen

(0,1 tv. sidoväg t. Parola station). 1,2 t.h. Alhainen

9,2

10,5 Hattula, Rahkoila vägkorsning. Rakt
fortsätter vägen via Pälkäne /26,4/ t. Tammerfors,
t.h. väg via Aulanko t. Tavastehus /12,2/, t.v. väg
t. Tyrväntö kyrka /12,2/.
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Tavastehus—Turenki, 15,0 km.
Delvis förnyad, gammal god allmän landsväg, som går ge-

nom skogar och välmående odlingar samt över den berömda
H attelmala-åsen.

i) TAVASTEHUS, salutorget. Köres västerut längs
Raatihuoneenkatu och Åbo-vägen 1,5

1,5 Puna portti vägskäl. Svanges t.v. (Rakt for-
tsätter vägen t. Ahvenisto ås /1,0/ och sanatoriet,
t.h. väg via Parola mo /5,8/ t. Toijala och Tammer-
fors). 0,1 t.h. militärkaserner. 0,5 t.v. Aartela stora
växthus. 0,8 tv. bilreparationsverkstad 0,9

2,4 Luolaja vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Renko kyrka 113,4/ t. Forssa, Åbo och Helsing-
fors). (0,8 th. väg t. Hattelmala by /1,0/). 1,1 Hat-
telmala-åsen högsta punkt. (T.v. balustrad, från vil-
ken man har en utomordentlig utsikt över Tavastehus
med omgivning (se ortsbladet). T.h. Hattelmala sjö.
(2,1 t.v. väg via Kankaantaka förstad t. Hämeenlin-
na). (2,6 t.v. väg t. Perttula uppfostringsanstalt för
efterbliva barn /0,5/. — Övertogs av staten 1909,

10,3

Turenki, Nuoliala vägskäl. T.h. väg via Janakkala
kyrka /3,4/ t. Renko kyrka, /25,5/ och t. Loppi kyrka
/32,2/, t.v. väg via Hausjärvi kyrka /27,5/ t. Helsing-
fors.

15,0

Längs huvudvägen t 4,7

baka t. Rastila vägskäl förlänger resan med 4,4
km.)

(Janakkala kyrka är uppförd av gråsten i början
på 1500-talet. Altartavlan av Berndt Godenhjelm.
På kyrkans västra sida klockstapel, uppförd på
Gustaf III:s tid. I den förvaras träskulpturer,
som avlägsnats från kyrkan, och andra fornmin-
nen. Predikstolen, b. 1668, prydes av många trä-
skulpturer. På kyrkans östra gavel finnes tre av
ätten Totts vapen. — Färden t. kyrkan och till-

Ra s tila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Janakkala kyrka /5,7/).

utrymme för 100 elever) . Fortsattes t 7,9
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Turenki—Tavastehus, 15,0 km.

Hattelmala-åsen.
nom skogar och välmående odlingar saimt över den berömda

Delvis förnyad, gammal god allmän landsväg, som går ge-

0 Turenki, Nuoliala vägskäl. Köres i V-riktning.
(T.v. väg t. Janakkala kyrka ,/3,4/).

(Janakkala kyrka är uppförd av gråsten i början
av 1500-talet Altartavlan av Berndt Godenhjelm.
På kyrkans västra sida klockstapel, uppförd på
Gustaf III:s tid. I den förvaras träskulpturer,
som avlägsnats från kyrkan, och andra fornmin-
nen. Predikstolen, b. 1668, prydes av många trä-
skulpturer. I kyrkans östra gavel finnes tre av
ätten Totts vapen. — Färden t. kyrkan och till-

Längs huvudvägen till 4,7

4,7 Rastila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Janakkala kyrka /5,7/). (4,2 t.h. väg t. Perttula
uppfostringsanstalt för efterblivna barn /0,5/. —

Övertogs av staten 1909, utrymme för 100 elever).
(5,8 th. väg via Kankaantaka förstad t. Tavastehus).
6,8 högsta punkten av Hattelmala ås. (T.h. en

balustrad, från vilken man har en utomordentlig ut-
sikt över Tavastehus med omgivning (se ortsbladet).
T.v. sjön Hattelmala. (7,1 t.v. väg t. Hattelmala by
71,0/). Fortsattes t 7,9

baka t. Rastila vägskäl förlänger resan med 4,4
km.)

12,6 Luola ja v ägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Renko kyrka /13,4/ t. Forssa, Åbo och Helsing-
fors). 0,1 t.h. bilreparationsverkstad. 0,4 t.h. Aartela
stora växthus. 0,7 t.v. militärkaserner 0.9

15,0

riet/1,5/). I>s

13,5 Punaportti vägskäl. Vändes th. (Rakt fort-
sätter vägen via Parola mo .75,8/ t, Toijala och Tam-
merfors, t.v. väg t. Ahvenisto år 71,0/ och t. sanato-

TAVASTEHUS, Salutorget. (Se ortsbladet). Till
staden kommer man längs Åbovägen och Raatihuo-
neenkatu.
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Turenki—Hausjärvi, 27,6 km.
Delvis förnyad, god och bred allmän landsväg, huvudsakligen

moar, någon tätt bebyggd by.

0 Turenki, Nuoliala vägskäl. Köres i O-riktning.
0,4 bro över den vackra Hiidenjoki. Turenki by tager
vid. 0,8 t.v. ett vackert litet träsk. 1,1 t.h. bilrepa-
rationsverkstad och 1,3

1,3 Turenki st. (t.h.). Stationsnivåövergång, t.v.
Sh-st, (t.h. väg via Vanantaka herrgård ,/7,0/ (herr-
gården antagligen från medeltiden, i dess närhet grav-
fynd från hednatiden) t. Leppäkoski st /10,0/). 0,1
th, St-st (0,7 tv. väg t. Harviala st. /6,5/). Genom
byn till 0,8

2,1 Turenki vägskäl. Man vänder t.h. (T.v. väg
t. Lammi kyrka /30,6/ och t. Lahti). (3,4 t.v. byväg
t. Mallinkainen by /11, 5/, där den förenar sig med by-
vägarna, vilka gå både till Turkhaute vägskäl och
Hausjärvi kyrka). (5,9 t.h. sidoväg t. Leppäkoski st
/4,0/ och följande järnväggen t. Turenki st. 16,51).
Fortsattes längs moar till 11,1

13,2 Leppäkoski vägskäl. Köres rakt. (T.h. väg
t. Leppäkoski st. /4,8/). 3,4 bro över Puuljoki. 5,0
th. Turkhautajärvi och 5,4

18,6 Turkhauta vägkorsning. Fortsattes rakt.
(T.h. väg via Ryttylä st. /3,0/ t. Tervakoski fabriker
/11,5/ och t. Janakkala kyrka /24,0/, t.v. väg t. Mal-
linkainen by /9,0/). T.v. Sh-st, t.h. St-st Sedan .. 3,4

22,0 Kara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t
Riihimäki köping /9,4/). (0,7 t.h. sidoväg via Karhi
by /3,4/ t. Hikiä st, /6,5/). (1,7 tv. väg t. Puuja by
/6,5/) 5,6

27,6 Hausjärvi kyrka. T.h. väg via Hyvinkää /19,8/
t. Helsingfors, t.v. väg via Oitti st. /6,6/ t. Mäntsälä
kyrka 734,2/ och t. Kärkölä kyrka 121,9/ samt Lammi
kyrka /42,9/.

(Kyrkan uppförd av trä 1789. Altartavlan av hov-
målaren R. V. Ekman, donerad till kyrkan 1865.
I kyrkan finnes dessuton tvenne äldre tavlor,
»Frälsaren på korset» av okänd konstnär och
»Kristus uppstiger till himmeln» av H. R, Grön- j
lund).
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Hausjärvi—Turenki, 27,6 km.
Delvis förnyad, god och bred allmän landsväg, huvudsakligen

moar, någon tätt bebyggd by.

0 Hausjärvi kyrka. Köres i NV-riktning. (3,9
t.h. väg t Puuja by /6,5/). (4,9 t.v. väg via Karhi by
/3,4/ t. Hikiä st. /6,5/) 5,6

5,6 Kara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Riihimäki köping /9,4/) 3,4

9,0 Turkh a u t a vägkorsning. Fortsattes rakt.
(T.h. väg t. Mallinkainen by /9,0/, där den förenar sig
nära Turenki med en byväg som leder till huvudvägen,
t.v. väg via Ryttylä st. /3,0/ t. Tervakoski fabriker
/11,5/ och Janakkala kyrka J24,0/). Vid vägskälet
tJh. Sh-st. och t.v. St-st. 0,4 t.v. Turkhautajärvi. 2,0
bro över Puuljoki. Fortsattes till 5,4

14,4 Leppäkoski vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Leppäkoski st. /4,8/ och Vanantaka herrgård
77,0/ — herrgården antagligen från medeltiden, i dess
närhet gravfynd från hednatiden — t. Turenki st.
/14,8/). (5,2 t.v. väg t. Leppäkoski st /4,0/ och föl-
jande järnvägen t. Turenki st ,/6,5/). (7,7 t.h. byvägen
från Mallinkainen förenar sig med huvudvägen) 11,1

2,5 Turenki vägskäl. Svanges tv. (T.h. väg t
Lammi kyrka /30,6/ och t. Lahtis). (0,1 t.h. väg t.
Harviala st. /6,5/). 0,7 t.v. St-st och 0,8.

26,3 Turenki st (tv.). T.h. Sh-st. (T.v. väg t. Lep-
päkoski st /10,0/). Stationsnivåövergång. (T.v. väg
t. stationen /0,2/). 0,2 t.v. bilreparationsverkstad.
0,5 th. ett vackert litet träsk. 0,9 bro över den vackra
Hiidenjoki och 1,8

27,6 Turenki. Nuoliala vägskäl. T.h. väg t. Tavaste-
hus /15,0/, t.v. väg via Janakkala kyrka /3,4/ (se
bladet 73) t. Renko kyrka /25,5/ och t. Loppi kyrka
/32,2/.
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Hausjärvi—Hyvinge, 19,9 km.
Huvudsakligen förnyad, bred och god allmän landsväg, till

största delen momarker, några byar.

0 Hausjärvi kyrkoby. Köres i SW-riktning förbi
kyrkan. 0,5 t.v. socknens nya begravningsplats. (2,2
t.h. väg via Karhi by /2,0/ t. Riihimäki köping/10,5/).
3,1 tv. Sh-st, t.h. kafé* och 3,2

8,2 Hikiä st (t.h.), järnvägsnivåövergång. 0,1 t.v.
kafé. Fortsattes genom en vacker björkallé 1,3

4,5 Hikiä vägskäl. Fortsattes rakt, (T.h. väg t.
Riihimäki köping /12,1/). Fortfarande vackra moar. 1,9

6,4 Seppälä vägskäl. Köres t.h. (T.v. väg via
Jokela st. 724,5/ t. Nukari vägskäl /28,9/). (3,9 th.
väg t. Erkylä herrgård och by /2,0/ L (6,9 t.h. väg
t Monni hållplats /3,2/). (10,9 t.v. väg t. Ridasjärvi
by /B/B/) 13,5

19,9 HYVINGE köping, stationsvägskälet. (Se ortsbla-
det). Till köpingen kommer man längs Hämeenkatu.
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Hyvinge—Hausjärvi, 19,9 km.
Huvudsakligen förnyad, bred och god allmän landsväg, till

största delen momarker, några byar.

0 HYVINGE köping, stationsvägskälet. Köres i NO-
riktning längs Hämeenkatu. (2,6 t.h. väg t. Ridas-
järvi by /5,5/). (6,6 t.v. väg t Monni hållplats /3,2/).
(9,6 t.v. väg t. Erkylä herrgård och by /2,0/). God
väg över moar till 13,5

13,5 Seppälä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Jokela station 724,5/ t. Nukari vägskäl /28,9/).
Fortfarande vackra moar till 1,9

15,4 Hikiä vägsk a 1. Fortsattes rakt (T.v. väg t. Rii-
himäki köping /12,1/). Köres genom en vacker björk-
allé. 1,2 t.h. kafé och 1,3

16,7 Hikiä st. (tv.), järnvägsnivåövergång. 0,1 t.h,
Sh-st., tv. kafé. (1,0 t.v. väg via Karhi by /2,0/ t,

Riihimäki köping /10,5/). 2,7 t.h. Hausjärvi nya be-
gravningsplats 3,2

(Kyrkan uppförd av trä 1789. Altartavlan av hov-
målaren R. V. Ekman, donerad till kyrkan 1865.
I kyrkan finnes dessutom tvenne äldre tavlor,
»Frälsaren på korset» av okänd konstnär och
»Kristus uppstiger till himmeln» av H. R. Grön-
lund).

19,9 Hausjärvi kyrka. T.h. väg via Oitti st. /6,6/
t. Mäntsälä kyrka /34,2/ och t. Kärkölä kyrka /27,9/
samt t. Lammi kyrka /42,9/, t.v. väg via Turenki
/27,6/ t. Hämeenlinna.
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Hyvinge—Tusby, 34,5 km.
Delvis förnyad, delvis mycket krokig allmän landsväg, som

går genom väl skötta odlingar och skogar.

O HYVINGE köping, stationsvägskälet. Köres i SW-
riktning längs Hyvinkäänkatu. (1,2 t.h. väg t. Kytäjä
by /10,0/). 1,5 t.h. Hyvinge begravningsplats. 3,8
Hyvinge by, t.h. Vatvuori vilohem. 4,8 järnvägsnivå-
övergång. 4,9 t.h. lantbruksskola för småbrukare. Vä-
gen fortsätter vidare till 7,2

7,2 Hyvinge vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg via
Rajamäki st. /7,2/ t. Nurmijärvi kyrka /VT,3/). (0,5
t.h. väg t. Nopo haltpunkt). 1,3 järnvägsnivåövergång.
9,2 invid vägen stora stenar. 9,7 bro över Nukari
fors i Vanda å (t.h. kvarn och såg). 10,2 t.v. Sh-st.
och 10,3

17,5 Nukari vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Jokela st. /4,4/ t. Hikiä t Seppälä vägskäl /28,9/). . . 1,5

19,0 Raala vägskäl. Köres tv. (T.h. väg t. Nurmi-
järvi kyrka /9,4/). Skog. (12,8 t.h. väg t. Rusut-
järvi by /2,0/). 13,8 t.v. Tusby nya begravningsplats.
(14,2 t.v. väg väster om Tusby träsk t. Järvenpää st.
/10,0/) . Genom byn till 14,3

(Tusby kyrka är uppförd av trä 1732. Altartavlan
»Kristus på korset» av okänd konstnär. I kyrkan
finnes många adelssköldar och på den omgivande

33,3 Koskenmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Nurmijärvi kyrka /16,6/). 0,3 tv. Tusby träsk.
(0,5 t.v. väg t. Tusby kyrka /1,2/ och förbi turistho-
tellet Gustavelund t. Mäntsälä vägen /1,8/).

begravningsplatsen skriftställaren Aleksis Kivis
grav med minnesmärke).

1,0 t.v. Sh-st. och 1,2

34,5 Tusby, Hyrylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Helsingfors 121,0/, t.v. väg via Järvenpää st /10,4/
t. Mäntsälä kyrka /37,2/. — Invid vägskälet St- och
Sh-st
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Tusby—Hyvinge, 34,5 km
Delvis förnyad, delvis mycket krokig allmän landsväg, som

går genom väl skötta odlingar och skogar.

0 Tusby, Hyrylä vägskäl. Köres I N-riktning. 0,2
th. Sh-st. (0,7 t.h. väg t, Tusby kyrka /1,2/ och förbi
turisthotellet Gustavelund t. Mäntsälä vägen /1,8/).

(Tusby kyrka är uppförd av trä 1732. Altartavlan
»Kristus på korset» av okänd konstnär. I kyrkan
finnes många adelssköldar och på den omgivande
begravningsplatsen skriftställaren Aleksis Kivis
grav med minnesmärke).

0,9 t.h. Tusby träsk, sedan 1,2

1,2 Koskenmäki vägskäl. Fortsattes th. (T.v.
väg t. Nurmijärvi kyrka /16,6/). (0,1 t.h, väg väster
om Tusby träsk t. Järvenpää st. /10,0/). 0,5 th,
Tusby nya begravningsplats. (1,5 t.v. väg t. Rusut-
järvi by /2,0/). Fortsattes över en skogbevuxen mo till 14,3

15,5 Raala vägskäl. Fortsattes rakt, (T.v. väg t
Nurmijärvi kyrka /9,4/) 1,5

17,0 Nukari vägskäl. Köres t.v. (T.h. väg via Jo-
kela st. /4,4/ t. Hikiä t. Seppälä vägskäl ,/28,9/), 0,1
til. Sh-st. 0,6 bro över Nukari fors i Vanda å (t.v.
kvarn och såg). 1,1 invid vägen stora stenar. (8,6
tv. väg t Nopo haltpunkt). 9,0 järnvägsnivåöver-
gång. Fortsattes till 10,3

27,3 Hyvinge vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Rajamäki st. /7,2/ t. Nurmijärvi kyrka /17,3/).
2,3 t.v. lantbruksskola för småbrukare. 2,4 järnvägs-
nivåövergång. 3,4 Hyvinge by, t.v. Vatvuori vilohem.
5,7 t.v. Hyvinge begravningsplats. (6,0 t.v. väg t.
Kytäjä by /10,0/) 7,2

34,5 HYVINGE köping, stationsvägskälet (Se orts-
bladet) . Till köpingen kommer man längs Hyvinkään-
katu.
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Helsingfors—Hertonäs, 12,0km.
. Från Helsingfors i O-riktning längs den nya raka allmänna

landsvägen. Förstadsbebyggelse, varefter omväxlande vyer över
havsstränder och odlingsbygder.

O HELSINGFORS, Järnvägsstationen. Köres
i O-riktning längs Kaisaniemigatan, Unionsgatan, 0,9
över Långabron, 1,3 förbi Hagnäs torg och vidare
längs Tavastvägen. 2,0 förbi Elantos och 2,3 OTK:s
administrationsbyggnader. 2,8 övergång över hamn-
banan, (t.h. väg t. Brändö, t.v. den nya vägen t. Tus-
by). 3,4 tv. spårvägshallar, 3,6 t.v. Pauluskyrkan
(1930, ark. Liljeqvist) 3,9

3,9 Gamla tullen. Tullportens stenpelare stå
kvar. 0,1 t.v. Maj stads koloniträdgård. Fortsat-
tes genom Majstad stadsdel. 0,7 t.h. St-service,
i bakgrunden Gammelstadsviken. 1,3 t.h. Arabia pors-
linsfabrik, den största i Norden. (2,0 t.v. den gamla
vägen t. Kottby och Åggelby). 2,1 t.v. på kullen
minnesmärke över Gustaf II Adolf 2,3

6,2 Gammelstaden. Fortsattes t.h. över Vanda å.
T.v. ny allé t. Kottby och Åggelby. T.h. Helsingfors
stads vattenreningsverk. Helsinge sockengräns. 0,2
th. Imatra Kraft A/B:s transformatorstation. 0,6 t.h.
den fågelrika Gammelstadsviken och i bakgrunden
Hertonäs skidbacke. 1,9 köres under Hertonäs
hamnbana 2,2

12,0 Hertonäs vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Borgå /41,8/, t.h. väg via Brandö t. Helsingfors
/H,4/.

3,6

8,4 Viks vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t. Malm,
Helsingfors flygfält och den gamla vägen t. Borgå).
T.h. Viks f.d. ladugård, numera reservfängelse. (0,4

t.h. sidoväg t. Hertonäs). Vägen följer Hertonäs
hamnbana. 1,1 t.h. synas Helsingfors kyrktorn. 2,0
järnvägsnivåövergång. (3,4 th. väg t. Hertonäs). ..
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Hertonäs—Helsingfors, 12,0 km.
I W-riktning mot Helsingfors längs ny rak allmän landsväg.

Skog och odlingar, förstadsbebyggelse.

0 Hertonäs vägskäl. Köres i NW-riktning. 1,5
järnvägsnivåövergång. Köres längs banan. 2,3 t.v.
synes Gammelstadsviken och Helsingfors kyrktorn.
(3,2 t.v. sidoväg t. Hertonäs) 3,6

3,6 Viks vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t. Malm,
Helsingfors flygfält och gamla Borgå vägen). T.v.
Viks f.d. ladugård, numer.a reservfängelse. 0,4 järn-
vägsundergång. 1,0 god utsikt över staden. 1,3 t.v.
den fågelrika Gammelstadsviken, i bakgrunden
Hertonäs skidbacke. 2,0 t.v. Imatra Kraft A/B:s
transformatorstation. 2,1 Vanda ås forsar och broar,
Helsingfors stadsgräns. T.v. stadens vattenrenings-
verk 2,2

5,8 Gammelstaden. Fortsattes t.v. (Rakt fortsätter
en ståtlig parkgata t. Kottby och Åggelby). 0,1 t.h.
på kullen minnesmärke över Gustaf II Adolf. (0,3 t.h.
den gamla vägen t. Åggelby). 1,0 Arabia porslins-
fabrik, den största i Norden. Köres genom Majstad
stadsdel. 1,6 t.v. St-service. 2,1 Ma.jstads koloni-

Gamlat u 1 1 e n. Tullportens stenpelare stå
kvar. Fortsattes längs Tayastvägen. 0,3 t.h.
Paulus*kyrkan (1930, ark. Liljeqvist). 0,5 t.h.
spårvägshallar. 1,1 övergång över hamnbanan. (Före
övergången t.h. väg t. Tusby, t.v. väg t. Brändö och
Hertonäs). 1,6 t.v. OTK:s och 1,9 Elantos ståtliga
administrationsbyggnader. 2,5 svanges t.v. t. Bro-
holmsgatan, t.v. Hagnästorg. 3,0 Långabron. Fort-

8,1

trädgård 2,3

12,0

sättes längs Unionsgatan och Kaisaniemigatan 3,9

HELSINGFORS. Järnvägsstationen. (Se
ortsblad.)
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Hertonäs—Borgå, 41,8 km.

bygder. Bebyggelsen rätt tät och välmående.
Ny rak allmän landsväg, vyer över havsstränder och odlade

0 Hertonäs vägskäl. Köres i O-riktning över
Hertonäs haimnbana. (1,1 t.h. väg t. Marudd villa-
samhälle). 2,7 slutar den asfalterade vägytan. (T.h.
väg t. Botby gård, uppförd på 1600-talet; tillhört
många släkter, äges numera av Lerche).
3,1 t.h. St-st (4,0 t.h. väg t. Borgs gård, på
vars ägor finnas ruiner av en fornborg). 5,2 Mel-
lungsby. (T.h. väg t. Kallvik, t.v. väg t gamla Borgå-
vägen). (6,6 tv. väg t. Vesterkulla herrgård) 8,7

8,7 Östers u n d o m vägskäl. Fortsattes längs hu-
vudvägen. (T.v. väg t. gamla Borgå-vägen JI,4J).
(0,2 t.h. väg t. Östersundom kapell /0,6/). T.h. Sh-st.
(1,2 t.v. väg t. Östersundom gård, tillhör släkten
Borgström, på dess ägor befinner sig Z. Topelius'
ålderdomshem Björkudden). 2,9 t.h. vacker utsikt.
4,0 tangerar landsvägen havsstranden. (6,6 t.h. väg
t. Gumbostrand /1,5/). 10,3 bro över Sibbo å. 10,5
Kallbäck by, (t.h. väg t. Hangelby /3,0/, t.v. väg t.
Sibbo kyrka 712,0/). T.h. Sh- och t.v. St-st 14,7

23,4 Box vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t
Spjutsiund /9,7/ och t.v. t. Sibbo kyrka /11,3/). (6,1
t.h. väg t. Svartbäck gård). 7,3 t.h. väg t. Kullo
gård — en av de ståtligaste herrgårdarna i Borgå
socken, t.v. väg t. Andersböle by 76,5/. 9,5 Karleby.
10.4 Åminne by, (t.v. väg t. gamla Borgå-vägen /2,5/).
11.5 bro över Mäntsälä å. T.v. Drägsby gård, tillhört
ätterna Stålarm, Ehrenstolpe och Standertskjöld.
Huvudbyggnaden över 100 år. (11,6 t.h. väg t. Tolkis
hy /6,0/). 12,6 går vägen över ett stort torvströkärr.
15,9 Borgå stadsgräns 16,5

39,9 Tattarmoss vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. gamla vägen t. Helsingfors). (0,3 th. väg t.
Tolkis by). T.h. Borgå nya begravningsplats. 0,9
tv. Borgå station. (T.v. väg t. Mäntsälä kyrka
/35,6/). T.v. Sh-st. 1,1 järnvägsnivåövergång. 1,2
bro över Borgå å 1,9

41,8 BORGÅ, Kramar tor g et. (Se ortsblad). Till
staden kommer man längs Ågatan och Nikolaigatan.
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Borgå—Hertonäs, 41,6 km.

Bebyggelsen ganska tät och välmående.
Ny rak allmän landsväg, vyer över havsstränder och odlingar.

0 BORGÅ, Kramar torget. Köres i NV-riktning
längs Mellangatan och Agaton. 0,5 bro över Borgå å,
0,6 järnvägsnivåövergång, 0,8 t.h. Borgå station (t.h.
väg t Mäntsälä kyrka ,/35,6/). T.h. Sh-st. 1,4 t.v.
Borgå nya begravningsplats. (T.v. väg t. Tolkis by). 1,7

1,7 T. attarmoss vägskäl. Fortsattes rakt
(T.h. den gamla vägen t. Helsingfors). 0,6 Borgå
sockengräns. 3,7 går vägen över ett stort torv-
strökärr. (3,8 t.v. väg t. Tolkis by). 3,9 bro över
Mäntsälä å, t.h. Drägsby gård (tillhört släkterna
Stålarm, Ehrenstolpe och Standertskjöld. Huvud-
byggnaden över 100 år). 6,1 Åminne-by (t.h. sidoväg
t. gamla Borgå vägen J2,5J). 6,8 Karleby. (9,1 t.h.
väg t. Andersböle by /6,5/, t.v. väg t. Kullo gård —

en (av de ståtligaste herrgårdarna i Borgå socken). .. 16,5
18,2 Box vägkorsning. Fortsattes rakt (T.h. väg

t. Sibbo kyrka /11,3/, t.v. väg t Spjutsund /9,7/).
4,2 Kallbäck by. T.h. St- och t.v. Sh-st. (T.h. väg
t. Sibby kyrka ,712,0/, t.v. väg t. Hangelby /3,0/).

4,4 bro över Sibbo å. (8,1 t.v. väg t. Gumbostrand
/1,5/). 10,4 tv. en havsvik. 13,0 t.h. Östersundom
gård (tillhör släkten Borgström, på dess ägor befinner
sig Z. Topelius' ålderdomshem Björkudden). (14,5 t.v.
väg t. Östersundom kapell 10fil) 14,7

32,9 Östersundom vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. gamla Borgå vägen i/7,0/). (2,0 t.h. väg t.
Vesterkulla gård). 3,5 Mellungsby. (T.h. väg t.
gamla vägen, t.v. väg t. Kallvik). (4,6 t.v. väg t
Borgs gård, på vars ägor finnes ruinerna av en
fornborg). 5,5 t.v. St-st. (6,0 t.v. väg t. Botby gård,
uppförd på 1600-talet; tillhört många släkter, äges

numera av Lerche). Fortsattes längs den asfalterade
vägen. (7,6 t.v. väg t. Marudd villasamhälle). 8,6
järnvägsnivåövergång (Hertonäs hamnbana) 8,7

41,6 Hertonäs vägskäl. T.h. väg via Viks vägskäl
t. Helsingfors 112,0/, t.v. väg via Brändö t. Helsing-
fors.
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Borgå—Forsby, 24,0 km.
Tämligen god, men mycket krokig och backig allmän lands-

väg, skogs- och odlingslandskap; bebyggelsen i början gles,
senare tät och välmående.

O BORGÅ, Krämartorget Köres i NO-riktning
längs Nikolaigatan 0,3 och vidare längs Lovisavägen.
1,5 vacker tallskog 2,5

2,5 Skärpens vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Mörskom ,/34,6/). 1,0 Borgå sockengräns. (1,9 th.
väg t. Domargård herrgård, från 1600-t.alet) . Vägen
slingrar sig genom odlingar och skogar. 4,5 t.h.
ståtliga berg. 8,2 bro över Illby å. (Före bron th.
väg t. Sannäs by /5,0/) 8,3

10,8 Klemetsby. Svanges skarpt th. T.v. Sh-st (T.v.
sidoväg t. Borgå—Mörskom vägen 710,0/). 0,3 t.h. en
uppdämnd fors och såg. (0,7 t.h. väg t. Molnby gård) .
Vackra odlingar. 2,8 t.h. vik av Molnbysjö. 4,4 Pernå
sockengräns. 9,6

20,4 Erlands böle by. Välskötta gårdar och vackra
odlingar. T.h. Sh-st (T.h. väg t Kabböle by /25,0/).
0,9 t.h. Pernå viken. 3,2 bro över Forsby å, t.h. en

chaeus och Levin. Numera äges den av J. Askolins
arvingar) .

såg 3,6

24,0 Forsby vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Lo-
visa 121,1/, t.v. väg via Lappträsk /24,4/ t. Kouvola.
T.h. väg t. Forsby gård.

(Forsby gård från 1500-talet På gården har
tidigare funnits ett järnbruk och en silvergruva.
Egendomen har tillhört ätterna Creutz, Falck, Sti-
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Forsby—Borgå, 24,0 km.
Tämligen god, men mycket krokig och backig allmän lands-

väg, skogs- och odlingslandskap; bebyggelsen i början tät och
välmående, senare gles.

0 Forsby vägskäl. Köres i NW-riktning. 0,4 bro
över Forsby å, t.v. en såg. 2,7 t.v. utsikt över Pernå
viken 3,6

3,6 Erland s b ö 1 e by. Välskötta gårdar och vackra
odlingar. T.v. Sh-st (T.v. väg t Kabböle by 725,0/).
5,2 Borgå sockengräns. 6,7 t.v. en vik av Molnbysjö.
(8,8 tv. väg t. Molnby gård). Vackra odlingar. 9,3

13,2 Klemetsby. (T.h. sidoväg t. Borgå—Mörskom
vägen ,/10,0/). Svanges skarpt t.v. T.h. Sh-st 0,1
bro över Illby å. (T.v. väg t. Sannäs by /5,0/)
Vägen slingrar sig vidare genom skogar.
3,8 tv. ståtliga berg. (6,3 tv. väg t. Domargård,

t.v. Illby å, en uppdämnd fors och såg 9,6

från 1600-talet). 7,3 Borgå stadsgräns 8,3

21,5 Skärpens vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t Mörskom /34,0/) . Vacker tallskog 2,5

24,0 BORGÅ, Krämartorget (Se ortsblad). Till

staden kommer man längs Lovisavägen och Nikolai-
gatan.
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Forsby—Lovisa, 21,7 km.
God, men backig och delvis krokig allmän landsväg, vackra

vyer över skogar, odlingar och havsstränder. Bebyggelsen tät
och välmående.

0 Forsby vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,4 t.h.
Forsby gårds stora ladugård. 1,2 flere gårdar. 2,0
köres genom en ståtlig skog. 3,5 Pernå ås, längs
vilken vägen fortsätter. 9,2 t.h. St-, t.v. Sh-st. T.h.
Pernå viken, Pernå välmående kyrkby 9,6

9,6 Pernå kyrka.
(Kyrkan uppförd av gråsten, antagligen i slutet
av 1400-talet. I kyrkan finnes väggmålningar och
ett med träsniderier prytt skåp, som antagligen
under det 30-åriga kriget förts till landet som
krigsbyte) .

0,4 t.h. den nya begravningsplatsen med kapellet. 1,4
t.h. utsikt över Pernå viken. (2,7 t.h. väg t. Pitkäpää
hy ,12,5,1). 4,1 th. Sarvlax sjö. (4,8 t.v. väg t. Norr-

16,8 Sarvlax. (T.h. väg t. Sarvlax herrgård).
(Sarvlax herrgård torde på 1300-talet ha tillhört
Anders Munck, senare hava ätterna Creutz och von
Morian varit ägare till gården. För närvarande
äges den av ätten von Born. Huvudbyggnaden
uppförd år 1683. Stor tavelsamling)

.

Sarvlax herrgård, ägare friherre Carl von Bom). .. 7,2

2,2 Lovisa stadsgräns. 3,1 synes Lovisa stad. 4,3
järnvägsnivåövergång 4,5

21,3 Lovisa station (t.h.). (T.h. St-, t.v. Sh-st).
(T.v. väg t. Lappträsik ,/20,9/) 0,4

21,7 LOVISA, Salu tor ge t. (Se ortsblad). Till
staden kommer man längs Västra Tullgatan och Man-
nerheimsgatan.
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Lovisa—Forsby, 21,7 km.
God, men backig och delvis krokig allmän landsväg, vackra

vyer över skogar, odlingar och havsstränder. Bebyggelsen tät
och välmående.

O LOVISA, Salutorget. Köres i V-riktning längs
Mannerheimsgatan och Västra Tullgatan 0,4

0,4 Lovisa station (tv.). (T.v. St-, t.h. Sh-st). Vid
vägskälet köres t.v. (T.h. väg t. Lappträsk /20,9/).
0,1 järnvägsnivåövergång. 2,2 Pernå sockengräns. ..

4,9 S!arv 1 a x. (T.v. väg t. Sarvlax gård, vacker
björkallé).

(Sarvlax herrgård torde på 1300-talet ha tillhört
Anders Munck, senare hava ätterna Creutz och von
Morian varit ägare till gården. För närvarande
äges den av ätten von Born. Huvudbyggnaden
uppförd år 1683. Stor tavelsamling).

(1,2 t.h. väg t. Norr-Sarvlax herrgård, ägare friherre
Carl von Born). 1,5 tv. ängar, i bakgrunden Sarvlax
sjö. 3,1 tv. utsikt över Sarvlax sjö. (4,2 t.v. väg t.
Pitkäpää by /2,5/). 5,7 t.v. vyer över Pernå viken.

4,5

6,8 t.v. Pernå nya begravningsplats med kapell 7,2

12,1 Pernå kyrka.
(Kyrkan uppförd av gråsten, antagligen i slutet
av 1400-talet. I kyrkan finnes väggmålningar och
ett med träsniderier prytt skåp, som antagligen
under det 30-åriga kriget förts till landet som
krigsbyte) .

0,3 t.h. Sh-, tv. St-st T.v. Pernå viken och Pernå
välmående kyrkby. Köres vidare längs Pernå ås.
Ståtliga skogar. 8,4 gårdar i Forsby. 9,2 t.v. Forsby

Forsby vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Borgå
/24,0/, th. väg via Lappträsk ,/24,4/ t. Kouvola. T.v.
väg t. Forsby gård.

gårds stors ladugård 9,6

21,7

(På Forsby gård, från 1500-talet, har tidigare
funnits ett järnbruk och en silvergruva. Egendomen
har tillhört ätterna Creutz, Falck, Stichaeus och
Levin. Numera äges den av J. Askolins arvingar).
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Lovisa—Abborfors, 14,5 km.
Först krokig, sedan rak, bred allmän landsväg, enformiga

och karga skogslandskap. Bebyggelsen gles.

0 LOVISA, Salutorget. Köres i N-riktning längs
Drottninggatan och Östra Tullgatan. 0,4 och 0,6 broar
över Lappträsk å. 0,9 tv. Sh-st. 1,0 på bägge
sidorna om vägen gamla befästningar. (3,8 t.h. väg
t. Lappom by /9,0/). 3,9 Strömfors sockengräns.
(4,5 t.v. väg t. Skogby). (5,6 t.h. väg t. Kulla gård,
från 1500-talet). 5,7 t.h. Holma gård (på 1300-talet
kungsgård, numera kronoboställe) 6,4

6,4 Taa s i a by. Bro över Taasia å. (7,2 th. väg t.
Marby /8,0/). T.h. resandehem. 7,5 t.h. Kymmeneälvs
västra mynningsann, vars strand vägen följer 8,1

14,5 Abborfors vägskäl. T.h. väg via Kyminlinna
725,7/ t. Kotka och Fredrikshamn, t.v. väg via Ström-
fors kyrka 73,0/ t. Elimäki. Invid vägskälet th.
Abborfors kraftverk. -— I trakten utkämpades häftiga
strider 1918.
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Abborfors—Lovisa, 14,5 km.
I början god, bred och rak, i slutet krokig allmän landsväg,

enformiga och karga skogslandskap. Bebyggelsen gles.

0 Abborfors vägskäl. Köres i V-riktning längs
stranden av Kymmene älv. (0,9 t.v. väg t. Marby
/8,0/) . T.v. resandehem 8,1

8,1 T,aa s i a by. Bro över Taasia å. 0,6 tv. Holma
gård (på 1300-taletkungsgård, numera kronoboställe).
(0,8 t.v. väg t. Kulla gård, från 1500-talet). (1,9 th.
väg t. Skogby). 2,5 Lovisa stadsgräns. Vägen krokig.
(2,6 t.v. väg t. Lappom by ,/9,0/). 5,4 på bägge
sidorna om vägen gamla befästningar. 5,5 t.h. Sh-st.
5,8 och 6,0 broar över Lappträsk å 6,4

14,5 LOVISA. (Se ortsblad). Till Salutorget kommer
man längs Östra Tullgatan och Drottninggatan.
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Abborfors—Kotka, 25,7 km.
God, rak och bred allmän landsväg, enformiga skogslandskap,

några vackra odlingar och vattendrag. Bebyggelsen gles.

Abborfors vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,1
t.v. biflod till Kymmeneälv. 0,4 bro över Kymmene.
Viborgs länsgräns, Pyttis socken vidtager. (0,6 t.h.

0

väg t. ett kraftverk). (2,8 t.v. väg t. Abborfors gård).
(Gården, från 1500-talet, har tillhört släkterna
Hästesko, Tott, Duwall, Creutz och Clayhills.
Numera äges den av släkten Indrenius. Forsarna
som tillhöra gården voro redan på 1300-talet kända
för sin iaxrikedom. År 1802 sammanträffade
här drottning Fredrika av Sverige med kejsarinnan
Elisabet av Ryssland).

(5,4 th. väg t. Pörtnuora 75,0/). 5,5 th. St-st 5,6
bro över Pyttis å, en biflod till Kymmene 5,7

5,7 Py 11 i s kyrka. (T.v. väg längs flodstranden) .
(Kyrkan, ,av gråsten, uppförd i medeltida stil år
1320. Altartavlan målad av läraren i Borgå skola
Desarnaud på 1840-talet).

0,1 t.h. Sh-st. (2,7 t.h. sidoväg t. Purola /5,0/) 6,8

12,5 Siltakylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t Purola /3,1/). 1,7 tv. såg. 2,0 t.v. vacker
odling. (2,9 t.h. väg t. Kiviniemi by /4,0/) 3,0

Siltakylä. (T.v. väg t. Teutkoski vägskäl vid
Abborfors—Elimäki vägen \/21,0/). Bro över Rupis-
tenpuro, tv. ståtligt andelsmejeri. 0,4 t.h. bönehus.
0,5 tv. Sh-st. 3,5 th. Heinälahti vik. 3,7 t.h.
Sh-st. 6,1 Kymmene sockengräns. (9,1 t.h. väg t.
Lankila by /3,0/). (9,2 t.v. väg t. Jäppilä by /5,0/).
9,6 t.h. Sh-st. 9,7 bro över Langinkoski, en biflod till

15,5

Kymmene. 9,8 t.h. Kyminlinnas sportplan 10,2

25,7 KOTKA, Kyminlinna vägskäl. T.h. väg förbi
gamla vallar t. Kotka /7,3/, t.v. väg t. Fredrikshamn
722,0/. .
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Kotka—Abborfors, 25,7 km.

några vackra odlingar och vattendrag. Bebyggelsen gles.
God, rak och bred allmän landsväg, enformiga skogslandskap.

0 KOTKA, Kyniinlinna vägskäl. Köres i
V-riktning. 0,5 t.v. Kyminlinnas sportplan. 0,6 bro
över Langinkoski, en biflod till Kymmene älv. 0,7
t.v. Sh-st. (1,0 th. väg t. Jäppilä by /5,0/). (1,1
t.v. väg t Lankila by ISfil). 4,1 Pyttis sockengräns.
6,5 t.v. Sh-st. 6,7 t.v. Heinälahti vik. 9,7 t.h. Sh-st.
9,8 t.v. bönehus 10,2

10,2 Siltakylä, bro över Kupistenpuro. T.h. ett
ståtligt andelsmejeri. (T.v. väg t. Teutkoski vägskäl
vid Abborfors—Elimäki vägen ,/27,0/). (0,1 t.v. väg
t. Kiviniemi by 74,0/). 0,4 t.h. vackra odlingar. 1,2
th. såg 3,0

13,2 Siltakylä vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Purola /3,1/). (4,1 t.v. sidoväg t. Purola
,/5,0/). 6,7 tv. Sh-st 6,8

20,0 Pylt t i s kyrka. (T.v. väg längs flodstran-
den).

(Kyrkan, av gråsten, uppförd i medeltida stil år
1320. Altartavlan målad av läraren i Borgå skola
Desarnaud på 1840-talet).

0,1 bro över Pyttis å, en biflod till Kymmene. 0,2 t.v.
St-st. (0,3 t.v. väg t. Pörtnuora ,/5,Q/). (2,9 t.h. väg
t. Abborfors gård).

(Gården, från 1500-talet, har tillhört ätterna
Hästesko, Tott, Duwall, Creutz och Clayhills.
Numera äges den av släkten Indrenius. Forsarna
som tillhöra gården voro redan på 1300-talet kända
för sin laxrikedom. År 1802 sammanträffade
här drottning Fredrika av Sverige med kejsarinnan
Elisabet av Ryssland).

(5,0 t.v. väg t. Abborfors kraftverk). 5,3 bro över
Kymmene. Nylands länsgräns. Strömfors socken
vidtager. 5,6 t.h. biflod till Kymmene 5,7

25,7 Abborfors vägskäl. T.h, väg via Strömfors
kyrka /3,0/ t. Elimäki, tv. väg via Lovisa /14,5/ t.
Helsingfors. T.v. Abborfors kraftverk. — I trakten
utkämpades häftiga strider 1918.
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Kotka—Fredrikshamn (Hamina), 22,0 km.
Relativt god, men mycket backig och krokig landsväg,

omväxlande landskap, bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 KOTKA, Kyminlinna vägskäl. Köres i NO-
- (0,1 t.h. väg t. Kyminlinna haltpunkt
70,7/). Bro över Hovijoki, en biflod till Kymmene.
0,2 järnvägsnivåövergång. (1,0 t.v. väg t Parikka

by 72,0/). 2,3 t.v. St-st 2,5 t.h. Sh-st. (T.h. väg t.
Jumamiemi). 2,6 bro över Högfors, en biflod till
Kymmene. (T.h. damm och fabriker). (2,7 t.v. väg
t. Laajakoski /3,5/) 2,9

2,9 Högfors vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Kymmene station /0,9/ och Anjala kyrka 720,6/).
Köres genom fabriksområde. 0,3 Jalo vägskäl.
Fortsattes t.v. (T.h. väg via Kymmene kyrka /1,3/
t. Karhula /3,4/). 0,3 t.h. vackra arbetarbostäder.
0,8 järnvägsnivåövergång. (3,7 t.h. väg t. Kaarniemi
hy 72,0/). (5,7 t.h. väg under byggnad t. Kotka). 6,8
bro över Tavastilanjoki 7,2

10,1 Tavastila vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Tavastila station ,/2,5/). 2,0 Veckelax socken-
gräns. 3,1 Neuvottoma by, (t.v. väg t. Salmi by 17,51).
(3,9 t.v. sidoväg t. Reitkalli by /6,0/). 6,7 t.h. St-st. 6,8

16,9 Summa by. 0,1 Summanjoki nya järnbro. 0,3
tv. Summa gård (från 1500-talet) . 0,4 t.v. en vacker
ekallé. (2,3 t.v. väg t. Reitkalli station /6,5/). 4,3
banan till Fredrikshamns djuphamn. 4,7 t.h. Fred-
rikshamns viken. .. t 5,1

22,0 FREDRIKSHAMN (HAMINA), Salmenkylä
vägskäl. T.h. väg via staden /2,2/ t. Virojoki
/'40,6/ och Viborg (Viipuri), t.v. väg via Sippola
/21,9/ t. Kouvola.
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Fredrikshamn (Hamina)—Kotka, 22,0 km.
Relativt god, men mycket backig och krokig landsväg,

omväxlande landskap, bebyggelsen koncentrerad till byarna.

0 FREDRIKSHAMN (HAMINA), Salmenkylä
vägskäl. Köres i S-riktning. 0,8 banan till Fred-
rikshamiis djuphamn. (2,8 t.h. väg t. Reitkalli station
/6,5/). 4,7 t.h. en vacker ekallé. 4,8 t.h. Summa gård
från 150fr-talet 5,0 ny järnbro över Summanjoki. .. 5,1

5,1 Summa by. 0,1 t.v. St-st 2,9 Neuvottoma by.
(T.h. väg t. Reitkalli by /6,0/). (3,7 t.v. väg t. Salmi
by). 4,8 Kymmene sockengräns 6,8

11,9 Tavastila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Tavastila station /2,5/). 0,4 bro över Tavasti-
lanjoki. (1,5 t.v. väg under byggnad t. Kotka).
(3,5 t.v. väg t. Kaarniemi). 6,4 järnvägsnivåövergång.
6,7 t.v. vackra arbetarbostäder. 6,9 Jalo vägskäl.
Fortsattes rakt. (T.v. väg via Kymmene kyrka /1,3/
t. Karhula /3,4/). Köres genom fabriksområde 7,2

19,1 Högfors vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Kymmene station 70,9/ och Anjala kyrka /20,6/).
(0,2 th. väg t. Laajakoski /3,5/). 0,3 bro över Hög-
fors gi*en av Kymmene älv. T.v. damm och fabriker.
0,4 tv. Sh-st (T.v. väg t Jumalniemi). 0,6 t.h.
St-st. (1,9 th. väg t. Parikka by ,/2,0/). 2,7 järnvägs-
nivåövergång. 2,8 bro över Hovinjoki gren av Kym-
mene älv. (T.v. väg t. Kyminlinna haltpunkt /0,7/). 2,9

22,0 KOTKA, Kyminlinna vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Abborfors /25,7/ t. Helsingfors, t.v. väg
förbi gamla vallar t. Kotka /7,3/.
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Fredrikshamn i (Hamina) —Virojoki, 40,4 km.

koncentrerad till byarna.
vackra vyer. Köres genom Fredrikshamn stad. Bebyggelsen

Krokig och backig landsväg, omväxlande, delvis mycket

O Fredrik s h a m n, Salmenkylä vägskäl.
Köres i O-riktning. 0,1 bro över sundet. 1,0 förstad,
t.v. skidbacke. 1,4 t.h. vik. 1,6 järnvägsnivåövergång.
1,9 gamla vallar på bägge sidorna om vägen. Köres
längs Aleksanterinkatu 2,2

2,2 FREDRIKSHAMN (HAMINA), Rådhustorget.
(Se ortsbladet). Fortsattes längs Kadettikoulunkatu.
0,2 t.v. Reservofficersskolan. 0,4 svanges t.v. t. Vii-
purinkatu och fortsattes genom Alakaupunki. (1,0
t.v. väg t. Kolsila by 76,0/). 2,3 t.v. Stst 4,6 t.h.
Lupinlahti, vars strand vägen, följer. (7,1 t.h. väg t.
Vilniemi ,/4,0/). 7,9 t.h. Rakinvuori med utsiktstorn. 12,0

14,2 Man t lahti by. (T.h. synes Mäntlahti vik). 1,0
t.v. St-st 0,6 t.h. vacker utsikt över Mäntlahti. 2,6
Virolahti sockengräns. 3,8 t.v. typiska »rapakivi»-
berg. 5,1 t.h. Sydänkylä med odlingar. (6,3 t.v. väg
t. Kattilainen by /5,0/). 6,5 t.h. St-st 6,6 t.h. Sh-st. 6,8

21,0 Klami la by. T.h. St-st (5,1 t.v. väg t. Harju
lantbruksskola och Ravijärvi ,/6,0/). 5,7 t.v. Sh-st
5.8 bro över Ravijoki. (6,1 t.v. bakom odlingarna lant-
bruksskolans byggnader). 6,7 skarp kurva t.h. (T.v.
väg t. Ravijärvi /7,0/). 9,8 t.h. vy över Porolahti.
9.9 Pihlaja by, bro över Pihlajanoja. (10,1 t.h. väg t.
Virolahti kyrka). Skog 14,3

35,3 Härmä vägsk a 1. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Virolahti kyrka 75,0/). 1,4 omväxlande odlingsland-
skap, 2,2 t.h. ser man Virolahti. (4,7 t.v. väg t. Säkä-
järvi by ,/7,0/). 4,9 t.h. St-st 5,1 bro över Virojoki,
t.v. resandehem 5,1

40,4 Virojoki vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Säkkijärvi /29,9/ t. Viborg (Viipuri). T.v. väg t.
Miehikkälä kyrka /43,4/. Invid vägskälet Sh-st.
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Virojoki—Fredrikshamn (Hamina), 40,4 km.
Krokig och backig landsväg, omväxlande, delvis mycket

vackra vyer. Köres genom Fredrikshamn stad. Bebyggelsen
koncentrerad till byarna.

0 Virojoki vägskäl. Köres i SV-riktning. 0,1
bro över Virojoki. 0,3 t.v. St-st (0,4 th. väg t. SäkÉU-
järvi by ,/7,0/). 2,4 t.v. synes Virolahti. 3,5 omväx-
lande vyer över odlingar 5,1

5,1 Härmä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Virolahti kyrka /Bfi/). Lång sträcka genom skog.
(4,4 t.v. väg t. Virolahti kyrka /6,0/). 4,5 Pihlaja by,
bro över Pihlaja å. 4,8 t.v. utsikt över Porobahti. 7,7
skarp sväng t.v. (T.h. väg t. Ravijärvi /7,0/). 8,4
th. bakom åkrarna Harju lantbruksskolas byggnader.
8,7 bro över Ravijoki. 8,8 t.h. Sh-st. (9,3 th. väg t.
lantbruksskolan och Ravijärvi /6,0/) 14,3

19,4 Klami la by. T.v. St-st 0,2 t.v. Sh-st 0,3 tv.
St-st (0,5 th. väg t. Kattilainen by /5,0/). 1,7 t.v.
Sydänkylä med odlingar. 3,0 går vägen över typiska
»rapakivi»-berg. 4,2 Vehkalahti sockengräns. 6,2 t.v.

vacker utsikt över Mäntlahti. 6,7 th. St-st 6,8

26,2 Mäntlahti by. T.v. Mäntlahti. 3,8 tv. Rakin-
vuori med utsiktstorn. (4,8 t.v. väg t. Vilniemi /4,0/) .

5,0 t.v. Lupinlahti, vars strand vägen följer.
9,5 t.h. St-st. (10,8 t.h. väg t. Kolsila by ,/6,9/).
Köres längs Viipurinkatu genom Alakaupunki, en

förstad till Fredrikshamn. 11,5 fortsattes längs Ka-
dettikoulunkatu. 11,7 t.h. Reservofficersskolan 12,0

38,2 FREDRIKSHAMN (HAMINA), Rådhus torget.
(Se ortsblad). Fortsattes längs Aleksanterinkatu. 0,3
gamla vallar på bägge sidorna om vägen. 0,5 järn-
vägsnivåövergång, 0,8 t.h. skidbacke, t.v. vik. 2,1 bro
över sundet 2,2

40,4 Fredrikshamn, Salmenkylä vägskäl.
T.h. väg via Sippola 721,9/ t. Kouvola, t.v. väg via
Kyminlinna /22,0/ t. Kotka och Helsingfors.
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Virojoki—Säkkijärvi, 29,9 km.
God och bred, endast delvis krokig och backig landsväg,

omväxlande vyer över skogar och välmående byar.

0 Virojoki vägskäl. Köres i O-riktning. (0,4
t.h. väg t. Ukkosaari). (2,6 t.v. väg t. Kotola by
/3,5/). T.h. utsikt över Virolahti. (3,5 t.h. väg t.
Hämeenkylä 73,5/). 5,8 bro över Vaalimaanjoki. .. 6,2

6,2 Vaalimaa by. (T.h. väg t. Orslahti by /10,0/,
t.v. väg t. Kotola by /4,0/). Enformiga skogs- och
kärrtrakter. 6,0 Urpala bys vackra odlingsslätter.
8,1 bro över Urpalanjoki. 9,8 Säkkijärvi sockengräns. 13,0

19,2 Laihajärvi by. T.v. vacker utsikt över byns
odlingar, Laihalampi; i bakgrunden blånar Laihajärvi.
(T.h. väg t. Jokikylä /9,0/). (1,1 t.v. väg t. Laisniemi
by /Bfi/). 1,4 t.h. Sh-st. Lång skogssträcka. 10,1
t.v. utsikt över Säkkijärvi kyrkby. 10,4 bro över
Santejoki, t.h. Säkkijärvi 10,7

29,9 Säkkijärvi kyrkby. Rakt fortsätter vägen t.
Viborg (Viipuri) /39,5/, t.v. väg t. kyrkan /1,6/ och
t. Tapavainola vägskäl i närheten av Villmanstrand
(Lappeenranta) /81,9/.

(Säkkijärvi kyrka är uppförd av gråsten enligt
C. L. Engels ritningar år 1833; basilikastil.)
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Säkkijärvi—Virojoki, 29,9 km.
God och bred, endast delvis krokig och backig landsväg,

omväxlande vyer över skogar och välmående byar.

0 Säkkijärvi kyrkby. Köres i V-riktning längs
en rak väg. 0,3 bro över Santajoki, t.v. Säkkijärvi.
Efter odlingarna följa vida skogar. 9,3 t.v. Sh-st.
(9,6 t.h. väg t. Laisniemi by ,/5,0/) 10,7

10,7 Laihajärvi by. T.h. vacker utsikt över byns
odlingar, Laihabampi; i bakgrunden blånar Laiha-
järvi. (T.v. väg t. Jokikylä ,/9,0/). 3,2 Virolahti
sockengräns. 4,9 Urpala by, bro över Urpalanjoki.
Köres över ståtliga odlingsslätter. Efter byn
enformiga skogstrakter 13,0

23,7 Vaalimaa by. (T.h. väg t. Kotola by ,/4,0/, t.v.
väg t. Orslahti by /10,0/). 0,3 bro över Vaalimaan-
joki. (2,7 t.v. väg t. Hämeenkylä /3,5/). 3,6 t.v.
utsikt över Virolahti. (T.h. väg t. Kotola by /5,5/).
(5,8 t.v. väg t Ukkosaari) 6,2

29,9 Virojoki vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Fredrikshamn (Hamina) /40,4/, t.h. väg t. Miehikkälä
kyrka /43,4/. Invid vägskälet t.h. resandehem, t.v.
Sh-st.
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Säkkijärvi—Viborg (Viipuri), 39,5 km.
God, rak och bred allmän landsväg, omväxlande vyer över

havsstränder, byar och skogar. Stora byar och förstadsbebyg-
gelse.

0 Säkkijärvi kyrkby. Köres i O-riktning. 0,8
t.v. utsikt över kyrkan, (1,5 t.v. gamla vägen t.
kyrkan). Skog. 6,0 Vilajoki by, bro över Vilajoki.
6,1 t.v. Sh-st. (10,7 t.h. väg t Heinlahti /2,0/).. .■ 13,2

13,2 Nis a lahti by. Bro över Nisajoki. 0,3 th. utsjkt
över Nis.alahti, i bakgrunden Teikarsaari, Skog. 7,1
bro över Tervajoki. (7,4 t.h. väg t. Karppila by /2,0/
och t.v. t. Tervajoki gård, säteri från 1600-talet).
(7,5 t.v. väg t. Vahviala Vanhakylä ,/6,0/). 12,4 t.h.
synas Viborgs torn. (T.h. väg t. Turkinsaari /6,0/).
17,2 t.v. väg t. Viborgs flygfält. 17,7 bro över Meri-
joki 18,4

31,6 Tienhaara. Fortsattes t.h. T.v. väg t Vahviala
kyrka /14,4/). 0,3 t.h. Tienhaara kvarn. 1,6 t.h.
Viborgs-viken. 2,0 järnvägsnivåövergång. .:.. 2,0

33,6 Hietala vägskäl. Fortsattes rakt (T.v. väg
t. Villmanstrand /49,5/). 1,2 bro över Kivisilta sund,
th. Viborgs-viken. 1,7 järnvägsnivåövergång. 1,9
tv. Sorvali begravningsplats. Köres genom Sorvali
stadsdel längs Maantiekatu. 3,1 bro över Sorvalin-
salmi. 4,0 gamla vallar på bägge sidorna om vägen.
4,7 Slottsbron, t.v. slottet. 5,9

39,5 VIBORG (VIIPURI), centrum. (Se ortsblad).
Till staden längs Linnankatu och Karjalankatu.

R 86



537

Viborg (Viipiiri)—Säkkijärvi, 39,5 km.
God, rak och bred allmän landsväg, omväxlande vyer över

havsstränder, byar och skogar. Förstadsbebyggelse och stora
byar.

0 VIBORG, centrum. Köres i SV-riktning längs
Karjalankatu och vidare längs Linnankatu. 1,2
Slottebron, t.h. Viborgs slott 1,9 gamla vallar på
bägge sidorna om vägen. 2,8 bro över Sorvalinsalmi.
Vidare längs Maantiekatu genom Sorvali stadsdel.
3,6 t.h. Sorvali begravningsplats. 4,2 järnvägsnivå-
övergång. 4,7 bro över Kivisilta sund, t.v. Viborgs-
viken. 5,9

5,9 Hietala vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Villmanstrand ,/49,6/). Järnvägsövergång. 1,7 t.v.
Tienhaara kvarn 2,0

7,9 Tienhaara. Fortsattes t.v. (T.h. väg t. Vahviala
kyrka ,/14,4/). 0,7 bro över Merijoki. 0,9 Viborgs
sockengräns. 1,2 t.h. väg t. Viborgs flygfält.
6,0 t.v. synas Viborgs torn. (T.v. väg t. Turkinsaari
/6,0/). (10,9 th. väg t. Vahviala Vanhakylä /6,0/).
(11,0 t.h. väg t Tervajoki gård, säteri från 1600-talet
T.v. väg t. Karppila by /2,0/). 11,3 bro över Terva-
joki. Skog. 18,0 t.v. utsikt över Nisal.ahti, i bak-
grunden Teikarsaari 18,4

26,3 Nisalahti by. Bro över Nisajoki. (2,5 t.v. väg
t. Heinlahti /2,0/). Skog. 7,1 Vilajoki by, t.h. Sh-st.
7,2 bro över Vilajoki. Skog. (11,7 t.h. den gamla
vägen t. Säkkijärvi kyrka) 13,2

39,5 Säkkijärvi kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
Virojoki /29,9/ t. Fredrikshamn (Hamina), t.h. väg t.
kyrkan /1,6/ och t. Tapavainola vägskäl i närheten
av Villmanstrand (Lappeenranta) 151,9/.

(Säkkijärvi kyrka är uppförd av gråsten enligt
C. L. Engels ritningar år 1833; basilikastil.)
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Borgå—Monninkylä, 14,4 km.
God, men delvis smal och krokig landsväg, vackra odlings-

landskap. Bebyggelsen välmående och tät.

0 BORGÅ (PORVOO), Krämartorget Köres i
NV-riktning längs Mellangatan och Ägatan. 0,5 bro
över Borgå å, 0,6 järnvägsnivåövergång 0,8

0,8 Borgå stations vägskäl. Köres t.h. (T.v.
väg t. Helsingfors). 0,1 t.h. Borgå station, 0,2 sta-
tionsbanan. 0,6 Borgå sockengräns. (T.v. vacker
väg t Kiiala gård).

(Kiiala är ett stort säteri och bland vårt lands
äldsta herrgårdar. Gården namnes redan på 1200-
talet. Den var ätten Stålarms stamlägenhet, över-
gick på 1700-talet till ätten Adlercreutz, senare till
ätterna Linderth och Brand. Numera äges gården
av ett aktiebolag. På gården föddes Albert Edel-
felt år 1854).

Köres genom trakter med välmående odlingar. 4,6
Saksi by, t.h. Vägen följer fortfarande Borgå å. 6,5
t.v. Strömsberg gård (var på 1700-talet kungsgård,
tillhörde senare ätterna Berndes och Posse, sedan 1723
Borgå-biskopens tjänstegård. Huvudbyggnaden från
1700-talet) . 6,7 bro över Vahijoki 6,8

7,6 Strömsberg vägskäl. Fortsattes rakt (T.h.
väg t. Kerkkoo by /6,8/). 2,3 Vanhamoisio by. 4,1
Karleby. T.h. St-st (T.v. väg t. Piimäjärvi
/3,0/). 5,0 dallandskap. 6,1 Askola sockengräns. .. 6,8

14,4 Monninkylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t. Mäntsälä kyrka /21,9/, t.h. väg via Mallusjoki
/31,2/ t. Lahti.
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Monninkylä—Borgå, 14,4 km.
God, men delvis smal och krokig landsväg, vackra odlings-

landskap. Bebyggelsen välmående och tät

0 Monninkylä vägskäl. Köres i SO-riktning.
0,7 Borgå sockengräns. 2,7 Karleby, t.v. St-st
(T.h. sidoväg t. Piimäjärvi /3,0/). 4,5 Vanhamoisio
by 6,8

6,8 Strömsberg vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Kerkkoo by /6,8/). 0,1 bro över Vahijöki. 0,3
t.h. Strömsberg gård (var på 1700-talet kungsgård,
tillhörde senare släkterna Berndes och Posse; varit
sedan 1723 Borgå biskopens tjänstegård. Huvud-
byggnaden från 1700-talet). Vägen följer Borgå å.
2,2 Saksi by, man vänder t.v. (5,5 t.h. vacker väg t.
Kiiala gård).

(Kiiala är ett stort säteri och bland vårt lands
äldsta herrgårdar. Gården namnes redan på 1200-
talet. Den var ätten Stålarms stamlägenhet, över-
gick på 1700-talet till ätten Adlercreutz, senare till
ätterna Linderth och Brand. Numera äges gården
av ett aktiebolag. På gården föddes Albert Edel-
felt år 1854).

5,6 Borgå stadsgräns. 6,2 t.v. Borgå såg. 6,6 stations-
banan. 6,7 t.v. Borgå station 6,8

13,6 Borgå stations vägskäl. Köres t.v. (T.h.
väg t. Helsingfors). 0,2 järnvägsnivåövergång. 0,3
bro över Borgå å 0,8

14,4 BORGÅ (PORVOO), Krämartorget. (Se orte-
blad). Till staden längs Agaton och Nikolaigatan.
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Monninkylä—Mallusjoki, 31,2 km.
God, men smal, krokig och backig landsväg, omväxlande

odlings- och skogslandskap. Bebyggelsen tät och välmående.

0 Monninkylä vägskäl. Köres i NO-riktning.
0,7 t.h. Askola andelsmejeri. 3,5 t.h. Borgå å, vars
strand vägen följer. 3,8 t.h. Vakkola fors 4,2

4,2 Vakko la vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Askola kyrka 72,2/ t. Juorna by ,/13,1/ t. Borgå-
Mörskom vägen). 0,2 t.v. Sh-st. (0,3 t.v. väg t. Vahi-
järvi /14,0/). 0,8 th. på andra sidan ån Askola
kyrka (uppförd av trä 1799, altartavlan målad av A.
von Becker). 3,9 bro över Vähäoja. 4,0 Onkimaa
by. 9,5 bro över Sääksjärvenjoki. 12,1 Pukkila
sockengräns. 12,5 th. vackert odlingslandskap. 13,5
Syvänoja by och fors. 15,3 t.h. Naarkoski, såg och
Sh-st., (t.h. väg t Kantele och Kankkila byar). 16,0
t.h. Pukkila andelsmejeri. 16,1 t.h. Sh-st. (T.v. väg

via Torp by t. Monninkylä—Mäntsälä vägen /12,0/). 16,2

20,4 Pukkila kyrka. (Kyrkan uppförd av trä 1814,
altartavlan av Vilho Sjöström). 0,4 tv. resandehem.
0,9 th. Pukkila gamla begravningsplats. (1,9 t.v.
väg t. Hautjärvi by t Mäntsälä—Mallusjoki vägen
/18,0/). 4,3 Orimattila sockengräns. Vägen rakare
och jämnare. (8,8 t.h. väg t. Ruha och Kantele byar). 10,8

31,2 Mallusjoki vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Orimattila Jl2/IJ t. Lahti, t.v. väg via Mäntsälä
/27,0/ t. Helsingfors.
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Mallusjoki—Monninkylä, 31,2 km.
God, men smal, krokig och backig landsväg, omväxlande

odlings- och skogslandskap. Bebyggelsen tät och välmående.

0 Mallusjoki vägskäl. Köres i S-riktning. (2,0
t.v. väg t. Ruha och Kantele byar). 6,5 Pukkila
sockengräns. Vägen blir backig och krokig. (8,9 t.h.
väg t. Hautjärvi by t. Mäntsälä— Mallusjoki vägen
/18,0/). 9,9 t.v. Pukkila gamla begravningsplats. 10,4
t.h. resandehem 10,8

10,8 Pukkila kyrka. (Kyrkan uppförd av trä 1814,
altartavlan av Vilho Sjöström). 0,1 t.v. Sh-®t. (T.h.
väg via Torp by t Monninkylä—Mäntsälä vägen
/12,0/). 0,2 tv. Pukkila andelsmejeri. 0,9 t.v. Naar-
koski i Borgå å, såg och Sh-st (T.v. väg t. Kantele
och Kankkila byar). 2,7 Syväoja by och fors. 4,1

Askola sockengräns. 6,7 bro över Sääksjärvenjoki.
12,0 Onkimaa by. 12,3 bro över Vähäoja, t.v. Borgå
å. 15,4 t.v. på andra sidan ån Askola kyrka (uppförd
av trä år 1799, altartavlan av A. von Becker). 16,0
t.h. Sh-st 16,2

27,0 Vakkola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Askola kyrka /2,2/ t. Juorna by /13,1/ t. Borgå
—Mörskom vägen). 0,4 t.v. Vakkola fors. Vägen
följer Borgå å. 3,5 t.v. Askola andelsmejeri 4,2

31,2 Monninkylä vägskäl. T.h. väg t. Mäntsälä
kyrka /21,9/, t.v. väg t. Borgå /14,4/.
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Lusi—Hartola, 37,7 km.
Vägen i början smal, mycket krokig och backig, från Kalho

vägskäl rak och bred. Omväxlande, frodiga skogslandskap,
steniga odlingar. Bebyggelsen relativt gles.

0 Lusi vägskäl. Köres i V-riktning. 0,3 bro över
Vihuenoja. Vägen slingrar sig genom odlingar och
bergiga betesmarker. 4,5 Sysmä sockengräns. 5,0
t.v. Vihtajärvi. 5,8 vacker björkskog, t.h. Kortelampi.
10,0 t.v. Janattijärvi. 12,8 bro över Tokeenjoki 15,2

15,2 Onkiniemi by. T.h. Sh-st. Välmående gårdar.
2,0 bro över Ilonoja, t.h. Sääksjärvi, vars strand
vägen följer. 3,5 t.v. gästgiveri. 3,8 t.v. Uurajärvi,
yars strand vägen följer. 4,2 Hartola sockengräns.
6,8 tv. Ahvenlampi 7,1

22,3 Kaiho vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Nuoramoinen ,/5,8/ t. Sysmä kyrka och Kalkkinen).
Vägen blir bredare och rakare. Köres längs Hartola
åsen. 6,5 bro över Kilpijoki. Fortsattes vidare
längs Hartola ås. 7,0 t.v. Ahvenlampi. 7,7 th. St-st
(T.v. sidoväg t. Hartola;— Sysmävägen ,/5,0/). 8,2 t.v.
Valaisjärvi. (9,9 t.v. sidoväg via Kirveskoski t. Har-
tola—Sysmävägen /5,0/). 11,5 vacker, välskött skog. 13,2

35,8 Metsäkoski vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Vehkalahti by /13,1/ t. Pertunmaa kyrka).
2,1 bro över Tainiovirta 2,2

37,7 Hartola kyrkby. T.h. väg via Joutsa 723,5/
t Jyväskylä, tv. väg t. Sysmä /22,6/.
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Hartola—Lusi, 37,7 km.
Vägen i början bred, rak och jämn, från Kalho vägskäl

smal, mycket krokig och backig. Omväxlande, frodiga
skogslandskap, steniga odlingar. Bebyggelsen relativt gles.

0 Hartola kyrkby. Köres i S-riktning över
Tainiovirta bro samt längs Hartola ås, tallskogar. .. 2,2

2,2 Metsäkos k i vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Vehkalahti by t. Pertunmaa kyrka /27,8/).
(3,3 t.h. sidoväg via Kirveskoski t. Hartola—Sysmä

vägen /5,0/). 5,0 t.h. Valaisjärvi. 5,5 t.v. St-st. 6,2
t.h. Ahvenlampi. 6,7 bro över Kilpijoki. Fortsattes
vidare längs Hartola ås 13,2

15,4 Kalho vägskäl. Fortsattes t.v. (T.v. väg via
Nuoramoinen ,/5,8/ t. Sysmä kyrka och Kalkkinen).
Vägen blir smal, krokig och backig. 0,3 t.h. Ahven-
lampi. 1,6 t.h. Urajärvi, vars strand vägen senare
följer. 2,9 Sysmä sockengräns. 3,6 t.h. gästgiveri.
4,7 t.v. Sääksjärvi, vars strand vägen följer. 5,1 bro
över Ilonoja 7,1

22,5 Onkiniemi by. T.v. Sh-st. Välmående gårdar.
2,4 bro över Tokeenjoki. 5,2 t.h. Janattijärvi. 9,6
vacker björkskog, t.v. Kortelampi. 10,2 t.h. Vihta-
järvi. 10,7 Heinola sockengräns. Vägen slingrar sig
genom bergiga betesmarker och odlingar. 14,9 bro
över Vihuenoja 15,2

37,7 Lusi vägskäl. T.h. väg t Heinola /12,4/, t.v.
väg via Pertunmaa 738,2/ t. St. Michel (Mikkeli).
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Hartola—Joutsa, 23,7 km.
Relativt god, till största delen nybyggd landsväg, omväxlande

vyer över byar, skogar och sjöar. Bebyggelsen relativt tät och
välmående.

0 Hartola kyrkby. Köres i N O-riktning. 0,4 th.
östra Tavastlands museum, f.d. Koskipää säteri-
rusthåll från 1600-talet Museets samlingar, vilka
avspegla en gammal lokal kultur, förtjäna ett besök
(öppet kl. 13—17). (T.h. väg t. östra Tavastlands
folkhögskola, som är belägen på f.d. Eho säteris
mark). 1,1 t.v. café, 1,3 t.v. Sh-st. och gästgiveri,
t.h. café. 1,5 t.v. begravningsplats 1,7

1,7 Hartola kyrka. (Uppförd .av gråsten år 1913
enligt ark. J. Stenbäcks ritningar). T.h. tvenne St-st
0,4 t.h. matservering 3,3

5,0 Ruskeala by (T.v. sidoväg via Putkijärvi by t.
Joutsa—Luhanka vägen 30,0). T.v. folkskola och
ståtligt kommunalhem,. (0,8 t.v. vacker björkallé t.
Kirkola gård, f.d. rusthåll, huvudbyggnaden över 100
år gammal). 1,0 t.h. Töllinmäki gård, ägare Hartola
kommun. 1,1 t.v. väg t. Hartola prästgård. 4,8 t.v.
Rautavesi, t.h. Hartola ås. 9,5 köres genom ståtlig

kronoskog. 12,2 t.v. Mattilanjärvi 13,9
18,9 Orava k ivi färja. (200 m). T.v. Säynätvesi,

t.h. Jäärjärvi. (3,4 t.h. väg t. Vähäjoutsa by). 3,6
t.h. resandehem. 3,7 Joutsa sund. Genom sundet
utmynna Suonte och Viheri vattnen i Angesselkä
(tv.). 4,1 t.v. café, t.h. St-st. samt matservering och
café. 4,2 tv. Sh-st 4,3

23,2 Joutsa kyrka (uppförd av trä 1813). T.v.
matservering och c,afé. 0,3 t.h. begravningsplats. .. 0,5

23,7 Joutsa kyrkby. T.h. väg t. Pertunmaa kyrka
733,8/, t.v. väg via Leivonmäki /18,0/ t. Jyväskylä.

R 90



537

Joutsa—Hartola, 23,7 km.
Relativt god, till största delen nybyggd landsväg, omväxlande

vyer över byar, skogar och sjöar. Bebyggelsen relativt tät och
välmående.

0 Joutsa kyrkby. Köres i S-riktning. 0,2 t.v.
begravningsplats 0,5

0,5 Joutsa kyrka (tv.). (Uppförd av trä 1813). T.h.
matservering och caféer. 0,1 t.h. Sh-st. 0,2 t.v. St-st
och matservering, t.h. café. 0,6 bro över Joutsa
sund. Genom sundet utmynna Suonte och Viheri
vattnen i Angesselkä (t.h.). 0,7 tv. resandehem.
(0,9 t.v. väg t. Vähäjoutsa by) 4,1

4,6 Or a vak ivi färja. (200 m). T.h. Säynätvesi,
t.v. Jääsjärvi. 1,9 t.h. Mattilanjärvi. 4,6 köres genom
kronoskog. 9,3 t.h. Rautavesi, t.v. Hartola ås. Vägen
går invid åsen och längs åsens sluttningar. (13,0 t.h.
väg t. Hartola prästgård). 13,1 tv. Töllinmäki gård,
ägare Hartola kommun. (13,3 t.h. en björkallé t.
Kirkkola gård, f.d. rusthåll, huvudbyggnaden över 100-
år gammal) 14,1

18,7 Ruskeala by. Svanges t.v. (T.h. sidoväg via
Putkijärvi by t. Joutsa—Luhanka vägen /30,0/). 2,9
t.v. restaurang. 3,2 t.v. tvenne St-st 3,3

22,0 Hartola kyrka. (T.h.) (Uppförd av gråsten
år 1913 enligt ark. J. Stenbäcks ritningar). 0,2 t.h.
begravningsplats med hjältegrav. 0,4 t.v. café och
t.h. gästgiveri och Sh-st. 0,6 t.h. café. (T.v. väg t.
östra Tavastlands folkhögskola, som är belägen på
f.d. Eho säteris mark). 1,3 t.v. östra Tavastlands
museum, f.d. Koskipää rusthåll från 160XKtalet Mu-
seets samlingar, vilka avspegla en gammal lokal
kultur, förtjäna ett besök (kl. 13—17) 1,7

23,7 Hartola vägskäl. T.h. väg t. Sysmä /22,6/,
t.v. väg via Lusi /37,7/ t. Heinola.
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Joutsa—Leivonmäki, 18,0 km.
Relativt god, till största delen nybyggd landsväg, enformiga

skogstrakter, bebyggelsen i Leivonmäki by tät, för övrigt gles.

0 Joutsa kyrkby. Köres i N-riktning. 0,9 t.v.
utsikt över kyrkbyn. Köres längs enformig väg
genom skogstrakter 5,3

5,3 Tammi 1 a h t i vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Tammijärvi ,/19,5/ t. Luhanka kyrka och
Korpilahti). 6,0 Leivonmäki sockengräns. 10,2 Lei-
vonmäki, utsikt över skogar och höjder. Odlingar. .. 12,7

18,0 Leivonmäki vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Toivakka ,/4,9/ t. Jyväskylä, t.h. väg via Hirven-
salmi /47,7/ t. St. Michel (Mikkeli).
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Leivonmäki—Joutsa, 18,0 km.
Relativt god, till största delen nybyggd landsväg, enformiga

skogstrakter, från Leivonmäki mäktig utsikt. Bebyggelsen i
början tät, för övrigt gles.

0 Leivonmäki vägskäl. Köres i S-riktning.
Vägen stiger upp till det höga Leivonmäki. 0,2 utsikt
över Leivonmäki kyrkby och Kuhasenmäki. 2,5 högsta
punkten på Leivonmäki, mäktig utsikt över skogar
och höjder. Odlingar. 6,7 Joutsa sockengräns 12,7

12,7 Tammil a hti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Tammijärvi ,/19,5/ t. Luhanka kyrka och t.
Korpilahti på västra sidan om Päijänne). Åter enfor-
miga skogstrakter. 4,4 t.h. utsikt över Joutsa
kyrkby 5,3

18,0 Joutsa kyrkby. Rakt fortsätter vägen via Har-
tola J23/1./ t. Heinola, t.v. väg t. Pertunmaa kyrka.
733,8/.
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Leivonmäki—Toivakka, 24,9 km.
Jämförelsevis god och rak, men smal och backig landsväg,

ståtliga backar, omväxlande landskap. Bebyggelsen koncentrerad
till byarna.

0 Leivonmäki vägskäl. Köres i N-riktning.
Rak nybyggd väg. 2,0 tv. Leivonmäki kyrka.
(Uppförd av trä enligt ark. Th. Deckerts ritningar
1873) 2,2

2,2 Leivonmäki kyrkby. T.v. St-st, t.h. café.
(T.h. väg via Paappala /21,0/ t. Kangasniemi—
Vihtalahti vägen). 0,1 t.v. gästgiveri. (0,3 t.v. sido-
väg via V.artiamäki t. Joutsa—Luhanka vägen /14,0/).
Vägen stiger upp till Kuhasenmäki, varifrån en
vidsträckt utsikt över omkringliggande skogar och
backar. 1,1 framför ett vidsträckt skogslandskap och
den örika Rutajärvi. Köres genom ståtliga skogar.
(4,8 t.h. sidoväg via Palosenjärvi t. Toivakka kyrka
,/16,0/). 5,6 t.v. Rutajärvi viken. 8,1 t.v. Rutajärvi. 13,1

24,9 Toivakka, Vihijärvi vägskäl. T.h. väg via
Toivakka kyrka ,/3,9/ t. Kangasniemi kyrka och t.
Vihtalahti vägskäl vid Jyväskylä—Luhanka-vägen.
T.v. väg t. Jyväskylä ,/32,5/.

Leppävesi 9,6

15,3 Rutalahti by. Svanges skarpt t.h., t.v. St-st.
och café. (T.v. väg t. Hiekkola by). (0,2 t.v. väg t
Rutalahti ångbåtsbrygga). 0,4 t.v. Rutalahti vik
av Päijänne. 3,4 invid vägen en liten sjö, vägen går
mellan bergväggar. 5,0 Vasa länsgräns, Toivakka
socken börjar. 5,7 t.v. Vihijärvi, vars strand vägen
följer. 7,0 ståtliga odlingar i dalen. 9,4 snett t.v.
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Toivakka—Leivonmäki, 24,9 km.
Jämförelsevis god och rak, men smal och backig landsväg,

ståtliga backar, omväxlande landskap. Bebyggelsen koncentrerad
till byarna.

0 Toivakka, Vihijärvi vägskäl. Köres i
S-riktning. 2,6 köres längs en vacker välodlad dal.
3,6 t.h. Vihijärvi, vars strand vägen följer. 4,6 St.
Michels länsgräns, Leivonmäki socken börjar. 5,9 går
vägen mellan bergväggar. 9,2 t.h. Rutalahti vik av
Päijänne. (9,4 t.h. väg t, Rutalahti ångbåtsbrygga). 9,6

9,6 Rut,alahti by. S vänges skarpt tv, T.h. café och
St-st (T.h. väg t. Hiekkola by). 5,0 t.h. Rutajärvi.
7,5 t.h. vik t. Rutajärvi. (8,3 t.v. sidoväg via Palo-
senjärvi t. Toivakka kyrka /16,0/). Ståtliga skogar.
11,7 stiger vägen upp till Kuhasenmäki. 12,0 utsikt
över vidsträckta skogar med den örika Rutajärvi i mit-
ten. (12,8 th. sidoväg via Vartiamäki t Joutsa—

Luhanka vägen ,/14,0/) 13,1

2,2

22,7 Leivonmäki kyrkby. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Paappala /21,0/ t. Kangasniemi— Vihtalahti
vägen). T.h. St-st, t.v. café. 0,2 t.h. Leivonmäki
kyrka. (Uppförd av trä enligt ark. Th. Deckerts
ritningar 1873) -

24,9 Leivonmäki vägskäl. T.h. väg via Joutsa
718,0/ t. Heinola, tv. väg via Hirvensalmi /47,7/ t.

St. Michel (Mikkeli).
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Toivakka—Jyväskylä, 32,5 km.
Jämförelsevis god, men i början mycket krokig och backig

landsväg, vackra omväxlande vyer över höjder och sjöar. Väl-
mående byar, industrianläggningar, förstadsbebyggelse.

0 Toivakka, Vihijärvi vägskäl. Köres i
N-riktning. 0,4 bro över Vihioja. 1,0 t.h. Leppävesi
sydligaste vik, vars strand vägen följer. 4,9 och 8,6
t.h. utsikt över Leppävesi. 9,0 Jyväskylä sockengräns.
10,3 th. utsikt över Leppävesi. 12,2 t.h. St-st 12,9

12,9 Orava saari by. (T.v. väg t. Uusikartano) . T.h.
vy över Leppävesi. 4,5 går vägen längs Leppävesi
strand. 10,4 det höga berget Kanavuori med utsikts-
torn. 11,0 bro över Naiskoski. T.h. Vaajakoski maskin-
verkstad, t.v. brandstation. 11,2 Vaajakoski broar.
Köres längs bred väg, som kantas av lindar. 11,7
järnvägsnivåövergång. T.h. Vaajakoski fabriker 11,8

24,7 Vaajakoski. T.h. St-st (T.h. väg t. Vaajakoski
station /0,5/). 1,7 t.v. vik av Päijänne. 2,3 följer
vägen Pieksämäki—Jyväskylä järnväg. 3,7 t.v. god
utsikt över Jyväs järvi och mot staden på andra sidan.
Köres genom Tourula förstad. 6,3 järnvägsövergång. 1,4

32,5 JYVÄSKYLÄ. (Se ortsblad). Till staden kommer
man längs Vapaudenkatu och Asemakatu.

järvi. 0,7 bro över Tourujoki 1,4

31,1 Vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Lohikoski
Vägskäl t. Jyväskylä-Vihtalahti vägen /1,1/). T.v.
statens gevärsfabrik. 0,5 t.v. vacker utsikt över Jyväs-
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Jyväskylä—Toivakka, 32,5 km.
I början rak och god, i slutet mycket krokig och backig

landsväg, vackra, omväxlande vyer över höjder och sjöar. För-
stodsbebyggelse, industrianläggningar, välmående byar.

O JYVÄSKYLÄ. Köres i NV-riktning längs Asema-
katu och Vapaudenkatu. 0,6 kurva t.h. och sedan t.v.
0,7 bro över Tourujoki. 0,9 t.h. Jyväsjärvi. T.h. sta-
tens gevärsfabrik 1,4

1,4 Vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t. Lohikoski
vägskäl invid Jyväskylä—Vihtalahti vägen /!,!/).

Järnvägsövergång. Köres genom Tourula förstad.
2,7 t.h. utsikt över Jyväsjärvi och mot staden. Vägen
följer Pieksämäki—Jyväskylä järnväg. 4,7 th. vik
av Päijänne 6,4

7,8 Vaajak o s k i. Fortsattes rakt. (T.v. väg t. Vaa-
jakoski station /0,5/). T.v. Vaajakoski fabriker
och St-st Järnvägsnivåövergång. Köres genom
en lindallé. 0,6 bro över Vaajakoski. 0,7 t.v. maskin-
verkstad, t.h. ny brandstation. 0,8 ny ståtlig bro över
Naiskoski, snett t.v. det höga berget Kanavuori med

32,5 Toivakka, Vihijärvi vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen via Leivonmäki /24,9/ t. Heinola och
Mikkeli, t.v. väg via Toivakka kyrka ,/3,9/ t. Kangas-
niemi kyrka och t, Vihtalahti vägskäl å Jyväskylä—
Laukaa vägen.

19,6 Oravasaari by. (T.h. väg t. Uusikartano). T.v.
vacker utsikt över Leppävesi. 0,7 t.v. St-st 2,6 t.v.
utsikt över Leppävesi. 3,9 Toivakka sockengräns.
4,3 och 8,6 t.v. god utsikt över Leppävesi. 11.9 t.v.
Leppävesi sydligaste vik. 12,5 bro över Vihioja 12,9

utsiktstorn. 7,3 följer vägen Leppävesi strand 11,8
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Laukaa—Konnevesi, 10,2 km.
Smal, mycket krokig och backig landsväg, i allmänhet skogs-

trakter, några sjöar och odlingar. Bebyggelsen koncentrerad till
byarna.

0 Laukaa, Nurmijärvi vägskäl. Köres i
O-riktning. 1,1 odlingar. 1,3 t.h. sjölandskap, i bak-
grunden Nurmijärvi. Invid vägen små sjöar. 3,8 t.v.
St-st. 5,9 bro över Kutemajoki. 7,7 Kuopio läns-
gräns, Konnevesi socken 10,2

10,2 Konnevesi, Kärkkäälä vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen via Rautalampi /49,5/ t. Kuopio, t.v. väg
via Sumiainen kyrka /10,0/ t. Konginkangas kyrka
781,77.
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Konnevesi—Laukaa, 10,2 km.
Smal, mycket krokig och backig landsväg, i allmänhet skogs-

trakter, några sjöar och odlingar. Bebyggelsen koncentrerad till
byarna.

0 Konnevesi, Kärkkäälä vägskäl. Köres i
SV-riktning. 2,5 Vasa länsgräns, Laukaa socken.
4,3 bro över Kutemajoki. 6,4 t.h. St-st. 8,5 invid
vägen små sjöar, odlingar. 8,8 t.v. hänförande sjö-
landskap, i bakgrunden Nurmijärvi 10,2

10,2 Laukaa, Nurmijärvi vägs k a 1. T.h. väg
via Konginkangas /46,8/ t. Viitasaari, t.v. väg via
Vihtalahti /22,9/ t. Jyväskylä.
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Konnevesi—Rautalampi, 49,3 km.
Relativt god och jämförelsevis rak, men smal och backig

landsväg, i allmänhet skogstrakter, men ställvis vidsträckta vyer
och hänförande sjölandskap. Bebyggelsen koncentrerad till
byarna.

0 Konnevesi, Kärkkäälä vägskäl. Köres i
NO-riktning. 0,6 t.h. den långa och smala Jouhtinen.
2,2 på bägge sidorna om vägen små sjöar. 4,9 vid-
sträckta skogar. (5,1 t.h. väg t. Hänninen by). 6,0
th. Vanginvesi. 7,2 t.h. St-st 8,8

8,8 Pukaranmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Hankasalmi kyrka /29,1/). 0,9 och 1,3 t.h.
Liesvesi. 5,1 th. café. (T.v. väg t. Särkisalo). 6,1
th. café och resandehem, t.v. Sh- och St-st 6,4

49,3 Rautalampi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Suonenjoki /21,4/ t. Kuopio, t.v. väg t. Vesanto
kyrka 744,3/.

mäki 21,2

28,1 Istunmäki vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Ahveninen vägskäl invid Vesanto—Viitasaari
vägen /28,0/). 6,6 Kivisalnii motorfärja (250 m).
Rautalampi sockengräns. Fortsattes över Timosen-
saari. 7,5 stenbro över Timosensalmi, t.v. Konnevesi
örika fjärd. Köres över stora Salonsaari. 8,9 bro
över Säkinsialmi. T.v. Lyhinselkä, th. Eteläselkä.
12,5 th. vacker utsikt över Konnevesi. 15,2 t.v. Syvä-
järvi. 17,0 th. vik av Konnevesi. 19,9 tv. Juhannus-

15,2 Konnevesi kyrkby. Svanges t.v. (T.h. väg
t. Konnevesi kyrka ./0,5/ och Sirkkamäki by).
(Kyrkan uppförd av grå diorit 1922 enligt ark. Launis
ritningar). 1,1 th. begravningsplats. 12,8 t.h. St-st 12,9
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Rautalampi—Konnevesi, 49,3 km.
Relativt god och jämförelsevis rak, men smal och backig

landsväg, i allmänhet skogstrakter, men ställvis vidsträckta vyer
och hänförande sjölandskap. Bebyggelsen koncentrerad till
byarna.

0 Rautalampi vägskäl. Köres i V-riktning. 1,2
t.h. Juhannusmäki. 4,2 tv. vik av Konnevesi. 6,0 t.h.
Syväjärvi. 8,7 t.v. utsikt över Konnevesi. 12,3 bro

över Säkinsalmi. T.h. Lyhinselkä fjärd iKonnevesi, t.v.
Eteläselkä. Köres över stora Salonsaari. 13,7 stenbro
över Timosensalmi, t.h. örik fjärd. Köres över Timo-
sensaari. 14,3 Kivisalmi motorfärja (250 m). Konne-

49,3 Konnevesi, Kär kk a älä vägskäl. Rakt
fortsätter vägen via Laukaa ,/10,2/ t. Jyväskylä, th.
väg via Sumiainen kyrka /10,0/ t. Konginkangas
kyrka 731,7/.

40,5 Puk aran mäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Hankasalmi kyrka ,/29,1/). 1,6 t.v. St-st 2,8
t.v. Vanginvesi. (3,7 t.v. väg t. Hänninen by), 6,5
små sjöar. 8,2 t.v. den långa och smala Jouhtinen. .. 8,8

vesi 6,4

34,1 Konnevesi kyrkby. T.h. (T.v. väg t. kyr-
kan ,/0,5/ och Sirkkamäki by). (Kyrkan uppförd
av grå diorit 1922 enligt ark. Launis ritningar). 0,3
t.v. café och resandehem, t.h. St- och Sh-st. 1,3 t.v.
café. (T.h. väg t. Särkisalo). 5,1 och 5,5 t.v. Lies-

gravningsplats . 12,9

21,2 Istunmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Ahveninen vägskäl invid Vesanto-—Viitasaari
vägen /28,0/). 0,1 t.v. St-st. 11,8 t.v. Konnevesi be-

vesi sockengräns 21,2
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Rautalampi—Suonenjoki, 21,4 km.
God, till största delen nybyggd landsväg, vackra skogs- och

sjölandskap, välmående byar.

1,9 Rautalampi kyrka. (Av trä, uppförd år 1844).
T.h. Sh-st, i bakgrunden Hankavesi vik. T.v. bakom
kyrkan Äijävesi. 0,1 t.h. café 0,7

2,6 Lasti n m a k i vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Hankasalmi kyrka /49,7/). 0,6 bro över To-
holahti i Äijävesi. Fortsattes längs Äijävesi strand.
3,3 t.h. väg t. hälsokälla. 4,1 Suonenjoki sockengräns.
6,3 Tyyrinmäki, t.v. vidsträckt utsikt över skogar.

0 Rautalampi vägskäl. Köres i O-riktning. 1,4
t.h. St-st. 1,5 två caféer. 1,7 t.v. begravningsplats,

12,5 bro över Sikosalmi 13,2

t.h. tvenne caféer och St-st 1,9

15,8 Sikosalmi vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Surnunmäki Jll/lJ t. Pieksämäki). 1,7 t.h. Jauho-
järvi, i bakgrunden kommunalhem. Många små sjöar.
4,8 Suonenjoki ås. 5,5 järnvägsnivåövergång 5,6

21,4 SUONENJOKI köping. (Se ortsblad). Rakt fort-
sätter vägen t. Kuopio. T.v. väg via lisvesi /6,3/ t.
Tervo kyrka. Invid vägskälet Sh-st.
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Suonenjoki—Rautalampi, 21,4 km.
God, till största delen nybyggd landsväg, vackra skogs- och

sjölandskap, välmående byar.

0 SUONENJOKI köping. Köres i SV-riktning. 0,1
järnvägsnivåövergång. 0,8 stiger vägen till Suo-
nenjoki ås. 3,0 invid vägen små sjöar. 3,9 tv. Jauho-
järvi, i bakgrunden Suonenjoki kommunalhem 5,6

5,6 Sikosalmi vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
via Surnunmäki /17,2/ t. Pieksämäki). 0,7 bro över
Sikosalmi. 6,9 Tyyrinmäki, Suonenjokis bästa
utsiktsplats. 0,1 Rautalampi sockengräns. 9,9 t.v.
väg t. hälsokälla. Fortsattes längs Äijävesi strand.
12,6 bro över Toholahti i Äijävesi 13,2

18,8 Lastinmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Hankasalmi kyrka /49,7/). 0,6 t.v. café 0,7

19,5 Rautalampi kyrka. (Av trä, uppförd år 1844).
T.v. Sh-st., i bakgrunden en vik Hankavesi. T.h.
bakom kyrkan Äijävesi. 0,2 t.h. begravningsplats, t.v.
tvenne caféer och St-st 0,4 tvenne caféer. 0,5 t.v.
St-st 1,9

21,4 Rautalampi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Konnevesi ,/49,3/ t. Jyväskylä, t.h. väg t. Vesanto
kyrka /44,3/.
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Suonenjoki—Lempyy, 14,9 km.
God, relativt rak landsväg, sjöar och byar. Bebyggelsen

gles.

0 Suonenjoki köping. Köres i NO-riktning.
Järnvägsnivåövergång. T.v. hotell. (0,1 t.h. väg t.
stationen /0,4/). 0,2 bro över Suonenjoki 0,5

0,5 Kopola vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Etelälahti vägskäl invid Karttula—Tervo vägen
731,7/, t.h. väg t. Jalkala by). 1,6 t.h. Lylyjärvi.
3,0 går vägen längs Pirttiselkä. 8,1 t.h. Viitasen-
järvi. 9,7 Lyytilänmäki. 13,9 t.v. Saitojärvi 14,4

14,9 Lempyy vägskäl. T.h. väg t. Palokangas
vägskäl invid Vehmasmäki—Varkaus vägen /11,4/,
t.v. väg via Vehmasmäki 716,6/ t. Kuopio.
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Lempyy—Suonenjoki, 14,9 km.
God, relativt rak landsväg, sjöar och byar. Bebyggelsen

gles."

0 Lempyy vägskäl. Köres i S V-riktning. 0,5
th. iSaitajärvi. 4,7 Lyytilänmäki. 6,3 t.v. Viitasen-
järvi. 9,3 stiger vägen till Pirttiselkä. 12,8 t.v. Lyly-
järvi 14,4

14,4 Kopola vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Etelälahti vägskäl å Karttula—Tervo vägen
131,1/, t.v. väg t. Jalkala by). 0,3 bro över Suonen-
joki. (0,4 t.v. väg t. Suonenjoki station /0,4/). 0,4
t.h. hotell. Järnvägsnivåövergång 0,5

14,9 Suonenjoki köping. (Se ortsblad). Rakt
fortsätter vägen via Rautalampi 721,4/ t. Jyväskylä,
tJh. väg via lisvesi ,/6,3/ t. Tervo kyrka. — Invid
vägskälet Sh-st.
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Lempyy—Vehmasmäki, 16,6 km.
Relativt god, men backig och till största delen mycket krokig

landsväg, höjder och sjöar. Bebyggelsen gles.

0 Lempyy vägskäl. Köres i N-riktning genom
byn 1,0

1,0 Lautala vägs k a 1. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Salminen station ,/5,6/). 1,0 bro över Kutunjoki. 3,5
tv. väderkvarn. 4,4 odlad höjd, t.v. den örika
Kutunjärvi och t.h. Tuikkanen. 7,5 små sjöar. 10,9
Kuopio sockengräns 15,6

16,6 Vehmasmäki vägskäl. T.h. väg via Kota-
lahti 724,8/ t. Varkaus, t.v. väg via Pitkälahti /14,6/
t. Kuopio.
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Vehmasmäki—Lempyy, 16,6 km.
Relativt god, men backig och till största delen mycket krokig

landsväg, höjder och sjöar. Bebyggelsen gles.

0 Vehmasmäki vägskäl. Köres i V-riktning.
4,7 Suonenjoki sockengräns. 8,1 små sjöar. 11,2
odlad höjd, t.h. det örika Kutunjärvi, t.v. Tuikka-
nen. 12,0 t.h. väderkvarn. 14,6 bro över Kutun-
joki 15,6

15,6 Lautala vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg
t. Salminen station ,/5,6/). Köres genom byn. 1,0

16,6 Lempyy vägskäl. T.h. väg via Suonenjoki
114,9/ t. Jyväskylä, t.v. väg t. Palokangas vägskäl
å Vehmasmäki—Varkaus-vägen /17,4/.
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lisalmi—Valkeiskylä, 15,7 km.
God, relativt rak gammal landsväg, historiska minnesmärken,

vackra vyer över lijärvis stränder. Bebyggelsen tät och
välmående.

0 lISALMI. Köres i NV-riktning längs Pohjolankatu.
0,6 t.v. lisalmi andelsmejeri, ett av de största i
Savolax. 1,0 t.v. Kirkkosalini. (1,9 t.h. väg via
Hernejärvi by t. Sonkajärvi kyrka /32,4/). 2,0 t.h.
statens skogsvårdsnämds stora granplantskola 2,4

2,4 lisalmi landskommuns kyrka (tv.).
(Kyrkan av trä, uppförd 1779. Invid kyrkan
författarna Juhani Ahos och Kauppis-Heikkis
gravvårdar).

0,7 t.v. lisalmi prästgård, känd för sina kulturminnen
(se ortsblad). 0,8 järnvägsnivåövergång, t.v. ståtlig
järnvägsbro (lisalmi—Ylivieska banan) 1,7

4,1 Koljonvirta vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg via Vänninmäki 115,1/ t. Kajaani). 0,4 t.h.
furst Dolgorukis minnesstod. 0,7 bro över Koljon-
virta, känd från finska kriget 1808—09. Från bron
utsikt th. över lijärvi. 2,3 t.h. lisalmi landskommuns
kommunalhem. 2,5 t.h. väg t. Sandels' minnesstod
/0,2/. Fortsattes längs lijärvis strand. Strandod-
lingar. 7,0 glest bebodd sträcka. 11,5 Vieremä
sockengräns 11,6

15,7 Valkeiskylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Nissilä vägskäl /38,3/ t. Uleåborg (Oulu), t.v. väg
t. Kiuruvesi kyrka 131,5/ och Runni /16,0/.
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Valkeiskylä—lisalmi, 15,7 km.
God, relativt rak gammal landsväg, historiska minnesmärken,

vacki;a vyer över lijärvis stränder. Bebyggelsen tät och
välmående.

O Valkei s k y 1 a vägskäl. Köres i SO-riktning.
0,1 lisalmi sockengräns. Gles bebyggelse. 4,6
strandodlingar. Vägen följer sjöstranden. 9,1 t.v.
väg t. Sandels' minnesstod /0,2/. 9,3 tv. lisalmi
landskommuns kommunalhem. 10,9 bro över Koljon-
virta, känd från finska kriget 1808—09. Från bron
utsikt över lijärvi. T.h. ståtlig järnvägsbro, (lisalmi
—Ylivieska banan). 11,2 t.v. furst Dolgorukis min-
nesstod 11,6

11,6 Köl jon virta vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Vänninmaki ,115,1/ t. Kajana (Kajaani). 0,9
järnvägsövergång. 1,0 t.h. lisalmi prästgård, känd
för sina kulturminnen (se ortsblad) 1,7

13,3 lisalmi landskommuns kyrka (t.h.).
(Kyrkan av trä, uppförd 1779. Invid kyrkan
författarna Juhani Ahos och Kauppis-Heikkis
gravvårdar) .

0,1 t.v. statens skogsvårdsnämds stora granplantskola.
(0,5 t.v. väg via Hernejärvi by t. Sonkajärvi kyrka
/82,4/). 1,3 t.h. Kirkkosalini. 1,8 t.h. lisalmi andels-
mejeri, ett av de största i Savolax 2,4

15,7 lISALMI. (Se ortsblad). Till staden kommer man
längs Pohjolankatu.
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Valkeiskylä—Nissilä, 38,3 km.
God, relativt rak och jämn gammal landsväg, vidsträckta

skogar men ställvis vackra sjölandskap och bebyggelse.

0 Valkeiskylä vägskäl. Köres i N V-riktning.
0,5 t.h. Valkeisjärvi, odlade stränder. 6,9 bro över
Vieremänjoki 8,2

8,2 Vieremä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Kauppilanmäki t. Ryhälänmäki invid lisalmi—
Vänninmäki vägen /19,2/). 0,8 synes Vieremä kyrka.
1,5 t.v. Vieremäjärvi 1,8

10,0 Vieremä kyrkby. (T.h. väg t. kyrkan /0,8/.
Kyrkan uppförd av trä 1919, ark. I. Launis). 0,3 t.h.
gästgiveri. 0,7 t.v. utmynnar Murennusjoki i Viere-
mäjärvi. (T.h. väg t. kyrkan). 1,3 t.v. Sh- och St-st.
(1,4 t.h. sidoväg t. Karankamäki /18,0/ invid Kainuru
mäki—Marttisen järvi vägen). 2,0 t.v. Murennusjoki.
3,2 börjar öde skogssträcka. 8,4 bro över Kotvakon-
joki 9,5

Salahmi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Luupavesi by ,124 fil t. Kiuruvesi kyrka). T.v.
Ahlström Oy:s ståtliga lantgård, på stranden invid
forsen existerade under senaste århundrade ett järn-
bruk. 3,5 Salahmijärvi, vars strand vägen följer.
(9,4 t.h. sidoväg via Marttisenjärvi och Kaarakkala
t. Kainunmäki /35,0/). 9,5 bro över Marttisenjoki.

19,5

Lång skogssträcka. 17,4 bro över Rotimojoki 17,5

Rotimojoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Koskenjoki vägskäl invid Kiuruvesi— Pyhäntä

37,0

vägen /37,1/). 1,2 t.h. gästgiveri 1,3

38,3 Nissilä vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Pyhäntä /34,3/ t. Uleåborg (Oulu), t.h. väg t. Vuoli-
joki kyrka /29,5/.
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Nissilä—Valkeiskylä, 38,3 km.
God, relativt rak och jämn gammal landsväg, vidsträckta

skogar men ställvis vackra sjölandskap och bebyggelse.
0 Nissilä vägskäl. Köres i SO-riktning längs

en hög åssluttning. 0,1 t.v. gästgiveri 1,3

1,3 Rotimojoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Koskenjoki vägskäl invid Kiuruvesi— Pyhäntä
vägen /37,1/). 0,1 bro över Rotimojoki. Lång
skogssträcka. 8,0 bro över Marttisenjoki. (8,1 t.v.
sidoväg via Marttisenjärvi och Kaarakkala t. Kainun-

, mäki /35,0/). 9,2 t.h. Salahmijärvi, vars strand vä-
gen följer. Efter byn kort sträcka över moimarker. 17,5

18,8 Salahmi vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Luupavesi by 724,6/ t. Kiuruvesi kyrka). T.h.
Ahlström Oy:s ståtliga lantgård, på stranden invid
forsen låg under senaste århundrade ett järnbruk.
1,1 bro över Kotvakonjoki, varefter öde skogs-
sträcka. 7,5 th. Murennusjoki. (8,1 t.v. sidoväg t.
Karankamäki /18,0/ invid Kainunmäki—Marttisen-
järvi vägen). 8,2 t.h. St- och Sh-st 8,8

27,6 Vieremä kyrkby. (T.v. väg längs en björkallé
till kyrkan, uppförd av trä 1919, ark. I. Launis). T.h.
utmynnar Murennusjoki i Vieremäjärvi. 0,4 t.v. gäst-
giveri. (0,7 t.v. väg t. kyrkan). 1,0 t.h. utsikt
över Vieremäjärvi 2,5

30,1 Vieremä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg

via Kauppilanmäki t. Ryhälänmäki invid lisalmi—
Vänninmäki vägen J19,2J). 1,3 bro över Vieremän-
joki. Skog. 7,7 t.v. Valkeisenjärvi, odlade stränder.

38,2 Valkeiskylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t. lisalmi /15,7/, t.h. väg t. Kiuruvesi kyrka /37,5/
och Runni ,/16,0/.

8,2
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Nissilä—Pyhäntä, 34,3 km.
God, rak och jämn landsväg, enformiga skogs, och kärrtrak-

ter, gles bebyggelse.

0 Niss i 1a vägs k a 1. Köres i V-riktning längs en
torr sandmo, 4,6 bro över Luvejoki. Frodiga strand-
ängar. Vägen fortsätter genom ödemarker. 10,6 en
grupp gårdar i Pirttimäki. 13,1 Uleåborgs länsgräns,
Pyhäntä sockengräns 16,7

16,7 Aho by. (T.h. väg t. Juutistenperä 710,0/). Byns
högsta punkter befinna sig över 200 m över havsytan.
Från byn fortsattes genom stora kärrtrakter. 17,4
t.h. Pyhäntä kyrka 17,6

34,8 Pyhäntä kyrkby. T.h. väg t. Kestilä kyrka
/33,0/, t.v. väg via Piippola /23,6/ t. Uleåborg (Oulu).
— Invid vägskälet St-st.

(Pyhäntä kyrka, invid Kestilä vägen, uppförd av
trä 1908, ark. V. A. Tötterström. Altartavlan av
K. Metsävainio).
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Pyhäntä—Nissilä, 34,3 km.
God, rak och jämn landsväg, enformiga skogs- och kärrtrak-

ter, gles bebyggelse.

0 Pyhäntä kyrkby. Köres i NO-riktning. 0,2 t.v.
Pyhäntä kyrka. Från byn fortsattes genom mo- och

34,3 Nissilä väg s k al. Rakt fortsätter vägen via
Valkeiskylä /38,3/ t. lisalmi, t.v. väg t. Vuolijoki
kyrka /29,5/.

kärrmarker 17,6

16,6 Aho by. (T.v. väg t. Juutistenperä /10,0/). Byns
högsta punkter äro över 200 m över havsytan. 3,6
Kuopio länsgräns, Vieremä sockengräns. 6,1 en grupp
gårdar i P;rttimäki, sedan öde trakter. 12,1 bro över
Luvejoki. Frodiga strandängar. Fortsattes över en
torr sandmo 16,7
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Pyhäntä—Piippola, 23,6 km.
Förhållandevis god, men smal gammal landsväg, moar, några

byar. Bebyggelsen, frånsett kyrkbyarna, gles.

0 Pyhäntä kyrkby. Köres i S-riktning. 0,1 t.h.
Pyhännänjärvi 0,7

0,7 Kamula vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Kiuruvesi kyrka /56,6/). Vägen går runt Pyhännän-
järvi. 8,0 Piippola sockengräns. 9,0 vacker tallskog.
14,2 synes Piippola kyrktorn. 15,0 bro över Oulaisen-
joki. 16,8 t.h. Viitalampi, Piippola kyrkby. 18,8 t.h.
begravningsplats. 22,4 t.h. gästgiveri. 22,8 t.v. La-
mujoki 22,9

23,6 Piippola kyrka. T.h. väg via Pulkkila /12,2/
t Uleåborg (Oulu), t.v. väg via Kärsämäki 740,1/ t
Jyväskylä.

(Piippola kyrka, uppförd av trä 1770 under ledning
av byggmästaren Simo Jylkkä. Altartavlan av
K. Metsävainio).
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Piippola—Pyhäntä, 23,6 km.
Förhållandevis god, men smal gammal landsväg, moar, några

byar. Bebyggelsen, frånsett kyrkbyarna, gles.

0 Piippola kyrka. Köres i O-riktning. 0,1 t.h.
Lamujoki. 0,5 t.v. gästgiveri. 4,1 t.v. begravnings-
plats. 6,1 t.v. Viitalampi. 7,9 bro över Oulaisenjoki.
13,7 vacker tallskog. 14,9 Pyhäntä sockengräns. 20,4
t.v. Pyhännänjärvi, på andra .-idan sjön synes kyrk-
byn. Vägen går runt sjön 22,9

22,9 Kamula vägskäl. Fortsattes tv. (T.h. väg t
Kiuruvesi kyrka /56,6/) 0,7

23,6 Pyhäntä kyrkby. T.h. väg via Nissilä 734,3/
t. lisalmi, t.v. väg t. Kestilä kyrka ,/33,0/.

(Pyhäntä kyrka, invid Kestilä vägen, uppförd :av
trä 1908, ark. V. A. Tötterström. Altartavlan av
K. Metsävainio).
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Uleåborg (Oulu)—Kiiminki, 21,7 km.
God och rak, nybyggd landsväg, förstadsbebyggelse, skogar,

några by- och sjölandskap. Bebyggelsen relativt tät.

0 ULEÅBORG (OULU), Societetshuset. Köres
i NO-riktning längs Kirkkokatu, Asemakatu och Oiko-
katu. 0,4 bro över Merikoski. 0,5 Linnansaari, t.v.
lottornas café. 0,6 bro över till Raatinsaari, t.v.
skyddskårshus. 0,9 bro, utsikt t.h. mot Merikoski. 1,2

1,2 Tuira vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Haukipudas /23,8/ t. Kemi). Köres längs Koskitie,
Ouluntie och Valtatie. 1,3 järnvägsnivåövergång.
1,4 Oulujoki sockengräns. 2,0 t.h. Ule älv 2,8

4,0 Hint ta vägskäl. Fortsattes t.v. (T.v. väg t
Oulujoki kyrka /3,1/). 5,1

9,1 Korpi by. Fortsattes t.v. (T.h. väg via Laniu-
kangas 718,7/ t. Ylikiiminki kyrka) . 0,3 bro över
Kalimenjoki. 1,8 Kiiminki sockengräns. 6,7 och 7,1
th. Jäälinjärvi. 7,6 t.h. god simstrand. 8,0 t.v. Kii-
minki begravningsplats. Köres genom enformiga
skogstrakter 12,6

21,7 Kiiminki kyrkby. T.h. väg via Pudasjärvi
777,0/ t Kuusamo, tv. väg via kyrkan /0,4/ t. Hauki-
pudas ,/21,0/.

(Kiiminki kyrka är uppförd av trä 1760. Altar-
väggen prydes av Mikael Toppelivs' freskomålnin-
gar. Invid kyrkan klockstapel, uppförd 1777).
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Kiiminki—Uleåborg (Oulu), 21,7 km.
God och rak, nybyggd landsväg, skogar, några by. och

landskap, förstadsbebyggelse. Bebyggelsen relativt tät.

0 Kiiminki kyrkby. Köres i S-riktning. Enfor-
mig skogstrakt. 4,6 t.h. begravningsplats. 5,0 t.v.
Jäälinjärvi, god simstrand. 5,9 t.v. Jäälinjärvi. 10,8
Oulujoki sockengräns. 12,3 bro över Kalimenjoki. ..

12,6 Korpi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg via
Lamukangas /13,7/ t. Ylikiiminki kyrka). Rak väg.

17,7 Hintta vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t
Oulujoki kyrka /3,1/). 0,8 t.v. Ule älv. 1,4 Uleåborgs
stadsgräns. 1,5 järnvägsnivåövrergång. Köres genom
Tuira stadsdel längs Valtatie, Ouluntie och Koski-
tie 2,8

20,5 Tuira vägskäl. Svanges t.v. (Rakt fortsätter
vägen via Haukipudas 723,8/ t. Kemi). 0,2 Uleåborgs
största bro, från bron t.v. god utsikt över Merikoski.
Raatinsaari, t.h. skyddskårshus. 0,5 åter en bro, t.h.
Oulu Oy:s nya fabriker. Linnansaari, 0,7 t.h. lottor-
nas café. 0,8 bro 1,2

21,7 ULEÅBORG (OULU), Societets huset (Se orts-
blad). Till staden kommer man längs Oikokatu, Ase-
makatu och Kirkkokatu.
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Kiiminki—Pudasjärvi, 77,0 km.
God och rak, nybyggd landsväg, huvudsakligen mo.ar och

kärr, delvis nyodlingar. Bebyggelsen gles, några gårdar särdeles
välmående.

Kiiminki kyrkby. Köres i O-riktning. 0,9 t.h.
Sh-st. 1,0 bro över Kiiminkijokis sidogren. 1,1 t.v.

0

gästgiveri 1,2

1,2 Ukkola vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg
via Lamukangas /11,5/ t. Ylikiiminki kyrka). 0,1
järnbro över Kiiminkijoki. 4,6 bro över Jolosjoki. 6,0
Vähälampi på bägge sidorna om vägen. (10,6 t.v. väg
t. Loukkojärvi). 11,8 Ylikiiminki sockengräns. 13,8
t.h. Mannisenjärvi, omkring vilken vägen går 16,0

17,2 Kaarela vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Ylikiiminki kyrka /24,0/). 3,1 t.h. Lapinlampi. 13,8
Pudasjärvi sockengräns. T.v. Hirvisuo kärr,

t.h. Liejulampi. 16,3 t.v. Ritolanlampi. 20,3 bro över
Juurikkaoja. (23,9 t.v. väg t Panuma by /3,0/).
25,2 t.v. Materilampi 28,1

Väkkyr a vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Yli-Ii kyrka /37,9/). 0,7 t.v. i bakgrunden
lijoki. 0,9 t.h. gästgiveri. (4,6 t.v. väg t. Kollaja by

45,3

77,0/). (5,9 t.h. väg t. Hetekylä ,/18,0/) 15,9

61,2

väg t. Ruottistenharju by /14,0/) 14,6

Kurenialus vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.

Sankala gästgiveri. T.v. Taipale. 2,4 bro
över Korvenoja. Köres genom kärrmarker. (10,9 t.h.

75,8
väg t Jongunjärvi /12,0/). T.h. Sh- och St-st. 0,7
ståtlig järnbro över lijoki, utsikt över Pohjolan virta. 1,2

Pudasjärvi, Ke 11 okan g a s vägsk a 1. Rakt
fortsätter vägen via Taivalkoski /73,1/ t. Kuusamo,

t.v. väg via Siurua /29,5/ t. Ii och Rovaniemi.

77,0
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Pudasjärvi—Kiiminki, 77,0 km.
God och rak, nybyggd landsväg, huvudsakligen moar och

kärr, delvis nyodlingar. Bebyggelsen gles, några gårdar särdeles
välmående.

0 Pudasjärvi, Kellok ang as vägskäl. Köres
i V-riktning. 0,5 ståtlig järnbro över lijoki, utsikt
över Pohjolan virta 1,2

1,2 Kurenalus vägskäl. Fortsattes längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Jongunjärvi /12,0/). T.v. St-
och Sh-st. (3,7 t.v. väg t. Ruottistenharju by /14,0/).
Köres genom kärrmarker. 12,2 bro över Korvenoja. 14,6

15,8 Sankala gästgiveri. T.h. Taipale. 5,0
vidsträckt kärr. (10,0 t.v. väg t. Hetekylä ,/18,0/).
(11,3 th. väg t. Kollaja by /7,0/). 15,0 t.v. gästgiveri.
15,1 th. St-st., i bakgrunden lijoki 15,9
Väkkyrä vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg
t. Yli-Ii kyrka /37,9/). 2,9 t.h. Materilampi. (4,2
t.h. väg t. Panuma by /3,0/). 7,9 bro över Juurikka-
oja. 11,8 t.h. Ritolanlampi. 14,0 th. Hirvisuo kärr,
t.v. Liejulampi. 14,3 Ylikiiminki sockengräns. 26,0

31,7

tv. Lapinlampi 28,1

59,8 Kaarela vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Ylikiiminki kyrka /24,0/). 1,0 t.v. Mannisenjärvi,
omkring vilken vägen löper. 4,3 Kiiminki sockengräns.
(5,4 th. väg t. Loukkojärvi). 10,0 Vähälampi på
bägge sidorna om vägen. 11,4 bro över Jolosjoki.
15,9 ståtlig järnbro över Kiiminkijoki 16,0

75,8 Ukkola vägskäl. Fortsattes th. (T.v. väg via
Lamukangas /11,5/ t. Ylikiiminki kyrka). 0,1 th.
gästgiveri. 0,2 bro. 0,3 t.v. Sh-st 1,2

Kiiminki kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
kyrkan /0,4/ t. Haukipudas /21,0/, t.v. väg t. Uleå-
borg (Oulu) /21,7/.

77,0

(Kiiminki kyrka är uppförd av trä 1760. Altar-
väggen prydes av Mikael Toppelivs' freskomålnin-
gar. Invid kyrkan klockstapel, uppförd 1777).
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Pudasjärvi—Siurua, 29,5 km.
Relativt god, delvis nybyggd, ställvis krokig och backig lands-

väg, vackra moar och kärr, av vilka endel odlade. Bebyggelsen
gles.

0 Pudasjärvi, Keli o k angås vägskäl. Köres
i N-riktning. 0,4 t.h. Pudasjärvi skyddskårshus. 1,9
bro över Kivarinjoki. 5,4 tv. Pudasjärvi. 5,7 t.v. en
utomordentlig sandstrand och lägerplats. 6,8 t.v.
St-st. 7,2 t.h. begravningsplats 7,4

7,4 Pudasjärvi kyrka.

(Kyrkan uppförd av trä 1781, altartavlan av
J. G. Hedman 1825).

Från kyrkan god utsikt över det ödemarksbetonade
Pudasjärvi 0,2

7,6 Pudasjärvi vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg utmed Livojoki t. Sarakylä /67,3/). Vägen fort-
sätter längs Pudasjärvi strand. 2,0 köres över tallmo.
5,0 Livojoki färja (100 om, bro under byggnad). 13,5
t.v. liten sjö. 19,7 tv. träsk. Köres längs ett näs
med kärr 21,9

29,5 Siurua, Ritva vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Ranua /74,7/ t. Rovaniemi, t.v. väg t. Ii
/70,1/.
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Siurua—Pudasjärvi, 29,5 km.
Relativt god, delvis nybyggd, ställvis krokig och backig lands-

väg, vackra moar och kärr, av vilka endel äro odlade. Bebyggel-
sen gles.

0 Siurua, Ritva vägskäl. Köres i S-riktning.
2,0 köres längs ett näs med kärr på bägge sidorna.
8,4 th. en liten sjö. 16,9 Livojoki färja (100 m, bro
under byggnad). 19,8 köres längs en vacker tallmo. 21,9

21,9 Pudasjärvi vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg längs Livojoki t. Sarakylä /67,3/). 0,1 t.h.

utsikt över det ödemarksbetonade Pudasjärvi 0,2

22,1 Pudasjärvi kyrka.
(Kyrkan uppförd av trä 1781, altartavlan målad

av J. G. Hedman 1825).
0,2 t.v. begravningsplatsen. 0,6 t.h. St-st 1,7 t.h. en
utomordentlig sandstrand' och lägerplats. 5,5 bro över
Kivarinjöki. 7,0 tv. Pudasjärvi skyddskårshus 7,4

29,5 Pudasjärvi, Kel lo kan ga s vägskäl. T.h.
väg via Kiiminki 777,0/ t. Uleåborg (Oulu), t.v. väg
via Taivalkoski /73,1/ t. Kuusamo.
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Siurua—Ranua, 74,7 km.
Relativt god, men ställvis mycket krokig och smal landsväg,

vägen under reparation. Huvudsakligen moar och kärr, några
sjö- och älvlandskap. Bebyggelsen gles, koncentrerad till byarna.

0 Siurua, Ritva vägskäl. Köres i N-riktning.
0,1 bro över Ritvajoki. 2,8 Siuruankylä, t.v. Siuruan-
joki, vars strand (gårdar) vägen följer. 3,3 t.v. Sh-st
22,8 tallskog. 24,1 bro över Hankilammenoja. 27,0
Ranua sockengräns 27,6

27,6 Ha ar a-H il lun e n gästgiveri. 4,3 bro över
Siuruanjoki. 13,0 köres längs den ödsliga Pohjola
mon. (15,0 th. väg t. Kela by /15,0/)- 15,6 th. Pe-
täjäjärvi, vars strand vägen följer. 17,6 Petäjäsalmi
färja (30m) 22,0

49,6 Kuha vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h, väg t.

Simojärvi ,/32,2/). 8,4 t.h. Ranuanjärvi. 8,9 kyrktorn,
t.v. Ranuanjärvi 9,8

59,4 Ranua kyrka,
(Kyrkan uppförd av trä 1914 enligt Harald
Andersens ritningar).

0,1 tv. St-st och café. 0,4 th. gästgiveri och St-st.
0,7 bro över Kirkkosalini i Ranuanjärvi. (3,8 t.h.
väg t. Toljamojärvi /10,0/). 4,2 t.h. invid vägen ett
gärde, där renarna märkas och skiljas. 7,1 t.v. Kivi-
järvi. 10,4 t.h. vidsträckt kärr. 15,0 th. Nuupaan-
järvi. 15,1 t.h. gästgiveri. 15,3

74,7 Ranua, Nuupa vägskäl. Rakt fortsätter vä-
gen t. Simo station 792,57, t.h. väg t. Rovaniemi /69,5/.
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Ranua—Siurua, 74,7 km.
Relativt god, men ställvis mycket krokig och smal landsväg,

vägen under reparation. Huvudsakligen moar och kärr, några
sjö- och älvlandskap. Bebyggelsen gles, koncentrerad till byarna.

0 Ranua, Nuu p a vägskäl. Köres i O-riktning.
0,2 t.v. gästgiveri. 0,3 t.v. Nuupaanjärvi. 4,9 tv.
stort öppet kärr. 8,2 t.h. Kivijärvi. 11,1 t.v. invid
vägen ett gärde, där renarna märkas och skiljas.
(11,5 tv. väg t. Toljamojärvi /10,0/). 14,6 bro över
Kirkkosalini i Ranuanjärvi. 14,9 t.v. gästgiveri och
St-st 15,2 t.h. St-st och café 15,5

15,5 Ra nu a kyrka.
(Kyrkan uppförd av trä 1914 enligt Harald
Andersens ritningar).

0,5 t.h. Ranuanjärvi och 1,4 t.v. Ranuanjärvi 9,8

25,1 Kuha vägskäl. Fortsattes rakt (T.v. väg t.
Simojärvi J32,2j). 4,4 Petäjäsalmi färja (30 m).
Vägen följer Petäjäjärvis strand. (7,0 t.v. väg t.
Kela by /15,0/). 9,0 köres längs den ödsliga Pohjola
mon. 17,7 bro över Siuruanjoki, vägen följer älvens
stränder 22,0

47,1 Haara-Hiltunen gästgiveri. 0,6 Pudasjärvi
sockengräns. 3,5 bro över Hankilammenoja. 4,8
ståtlig tallskog. 9,4 köres längs stranden genom en
grupp gårdar i Siuruankylä. 24,3 Siuruankylä, t.h.
Sh-st. 27,5 bro över Ritvaoja 27,6

74,7 Siurua, Ritva vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Pudasjärvi /29,5/ t. Uleåborg (Oulu), t.h.
väg t. Ii /70,1/.
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Ranua —Rovaniemi, 69,5 km.
Jämförelsevis god och rak, men ställvis smal, nybyggd

landsväg, omväxlande skogs- och sjölandskap. Bebyggelsen i
trakten av köpingen tät, för övrigt gles.

0 Ranua, Nuupa vägskäl. Köres i N-riktning.
0,2 t.h. gästgiveri, i bakgrunden Nuupaanjärvi. (6,2
t.h. väg t. Saukkojärvi /5,0/). 10,0 t.v. gästgiveri,
i bakgrunden Portimojärvi 10,7

10,7 Po rt im o s alm i färja. (50 m). Genomsundet
strömma Simojoki vattnen. (8,6 t.v. väg t. Palo-
vaara /lfl/) . 9,7 t.h. Saukkojärvi, vars strand vägen
följer. 11,4 Rovaniemi sockengräns. (12,5 t.h. väg t.
Särkimänjärvi /9,0/) 12,7

23,4 Saarijärvi gästgiveri. T.v. Saarijärvi, t.h.
Säkkijärvi. T.v. Sh-st. och skidbacke, från backens
plattform synes i V-riktning Kivalo höjderna. 4,9
t.h. Pieni-Peräjärvi. 9,7 köres längs Jokilammin-
kivalos sluttning. 10,5 bro över Narkausjoki, t.h.
Narkaiusjärvi. 13,8 t.h. Rakkamaanlaompi. 18,9 th.
Lintulampi. 20,8 bro över Välijoki, t.h. Jokilampi.
22,0 t.h. vidsträckt naturäng 22,3

45,7 Taipale gästgiveri. 2,2 bro över Konttijoki.
3,4 t.v. invid vägen Konttijoki. 17,0 t.h. Pöyliöjärvi.
19,1 t.v. stor skidbacke på Pöyliövaara. (T.v. väg t.
Paavalniemi by /5,0/, som är en av cfe äldsta boplat-
serna i norra Finland). 19,8 anländer man t Kemi-
jokis istrand. 20,1 t.v. på andra sidan floden Rova-
niemi köping, rakt framför Ounasvaara. 20,5 Rova-
niemi gräns, köres längs ett näs mellan Kemijokis
gamla fåror. 20,8 bro över Salmenoja. 22,1 köres
längs Ounasvaaras sluttning, (t.h. väg t. Ounasvaa-
ra). 22,5 Kemijärvibanan 22,6

68,3 Hervia vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg via
Suutarinkorva /1,9/ t. Kuusamo, Salla och Petsamo).
Hotell Pohjanhovi rakt framför. 0,7 ståtlig kombine-
rad lands- och järnvägsbro över Kemijoki., 1,0 t.v.
Rovaniemi kyrka och nya sjukhus 1,2

69,5 Rovaniemi. (Se ortsbladet).
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Rovaniemi—Ranua, 69,5 km.
Jämförelsevis god och rak, men ställvis smal, nybyggd

landsväg, omväxlande skogs, och sjölandskap. Bebyggelsen i
trakten av köpingen tät, för övrigt gles.

0 Rovaniemi. Köres i O-riktning. 0,2 th. nytt
sjukhus och kyrka. 0,3 ståtlig lands- och järnvägsbro
över Kemijoki 1,2

1,2 H e rva vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Suutarinkorva /1, 9/ t. Kuusamo, Salla och Petsamo).
0,1 järnväg. Köres längs Ounasvaaras sluttningar.
(0,5 tv. väg t. Ounasvaara). 1,8 bro över Salmenoja.
Köres längs ett näs mellan Kemijokis gamla fåror.
2,1 Rovaniemi isockengräns. 2,5 t.h. god utsikt över
köpingen, rakt bakom Ounasvaara. 3,5 t.h. stor skid-
backe på Pöyliövaara., (T.h. väg t. Paavalniemi by
/5,0/, som är en av de äldsta boplatserna i norra Fin-
land). 5,3 t.v. Pöyliöjärvi. 19,2 t.h. invid vägen
Konttijoki. 20,4 bro över Konttijoki 22,6

23,8 Taipale gästgiveri. 0,3 t.v. vidsträckt na-
turäng. 1,5 bro över Välijoki, t.v. Jokilampi., 3,4 t.v.
Lintulampi. 8,5 t.v. Rakkamaanlampi. 11,8 bro över
Nkrkausjoki, t.v. Narkausjärvi, vägen följer Jokilami-
minkivalos sluttning. 17,4 t.v. Pieni-Peräjärvi 22,3

46,1 Saarijärvi gästgiveri. T.h. Saarijärvi, t.v.
Särkijärvi. T.h. Sh-st och skidbacke, från backens
plattform synes i V-riktning Kivalo höjderna. (0,2
t.v. väg t. Särkimänjärvi /9,0/). 1,3 Ranua socken-
gräns. 3,0 t.v. Saukkojärvi, vars strand vägen följer.
(4,1 t.h. väg t. Palovaara /7,0/) 12,7

58,8 Portini o salmi färja (50 m). Genom sundet
strömma Simojoki vattnen. 0,7 th. gästgiveri, i
bakgrunden Ala-Portimojärvi. (4,5 t.v. väg t. Sauk-
kojärvi /Bfl/). 10,5 t.v. gästgiveri, i bakgrunden
Nuupaanjärvi 10,7

69,5 Ranua, Nuu p a vägskäl. T.h. väg t. Simo
station /92,5/, t.v. väg via Siurua 114,1/ t. Uleåborg
(Oulu).
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Kuotsjärvi—Kolttaköngäs, 19,6 km.
Ny och rak, välbyggd landsväg, vackra vyer över Valasjärvi

sjö och Pasvik älv, en storslagen fjällnatur. Ifråga om natur-
skönhet en av Finlands vackraste vägar. Bebyggelse saknas
nästan fullständigt.

0 Kuotsjärvi vägskäl. Färden går i N-riktning.
0,6 t.v. Markkinajärvi sjö. 2,6 t.v. Kuivalahti bil- och
motorreparationsverkstad, St-st. 4,1 några stora aspar
invid vägen, tv. Töllevi el. Kuivalahti vik av Valas-
järvi sjö. 4,6 t.v. utsikt över Töllevi 6,4

6,4 Töllevi by, bro över Töllevi älv. 0,6 tv. Valas-
järvi sjö, vars strand vägen följer ända Jänisköngäs.
3,3 rakt framme det steniga Toropinpahta. 5,5 t.v. en
vacker sandstrand, vars »sand» består av musselskal.
7,2 löper vägen alldeles utmed stranden, rakt framme
synes Jänistunturi bakom en vik. 9,0 vägen blir
smalare. 10,4 Pasvik älv tar vid, bakom älven synes
de norska fjällen 11,0

17,4 Jänisköngäs (t.v.). T.v. Turistföreningens fiske-
stuga, framför stugan dragbana för båtar. Vidare
genom Pasvik älvdal. 0,3 utsikt över älven, strän-
derna omgivas av mäktiga branter 2,2

19,6 Valin iv a. Den färdiga vägen tar slut. Vid forsen
på norska sidan berget Korpikallio. På backen Savo-
lainens gård, där motorbåt för överfarten till Koltta-
köngäs erhålles.
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Kolttaköngäs—Kuotsjärvi, 19,6 km.
Ny och god, välbyggd landsväg, vackra vyer över Pasvik älv

och Valasjärvi sjö och den storslagna fjällnaturen. I fråga om
naturskönhet en av Finland vackraste vägar. Bebyggelse saknas
nästan fullständigt.

0 Väliniva. Vid strömmen på norska sidan berget
Korppikallio. Väg från Kolttaköngäs under byggnad.
Färden går i S-riktning längs stranden av Pasvik älv.
Vägen följer denna strand och är delvis insprängd i
berget 2,2

2,2 Jänisköngäs (t.h.). Turistföreningens fiske-
stuga, framför stugan dragbana för båtar. 0,6 t.h.
Valas- eller Töllevijärvi sjö, vars strand vägen följer.
2,0 vägen blir bredare. 3,7 invid vägen en brant
klippvägg. 5,5 t.h. en vacker sandstrand, vars »sand»
består av musselskal. 8,8 ett särdeles vackert land-
skap, Petsamo-f jällen i fjärran. 10,5 Töllevi by 11,0

13,2 Tö 11evij o k i bro. 1,8 t.h. vacker utsikt över
Valasjärvi. 2,3 några stora aspar invid vägen. 3,8
t.h. Kuivalahti bil- och motorreparationsverkstad,
St-st. 5,8 t.h. Markkinajärvi sjö 6,4

10,6 Kuotsjärvi vägskäl. T.h. väg via Nautsi
781,0/ t. Ivalo, tv. väg via Yläluostari /44,1/ t.
Petsamo.
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Kaamanen—Enare, 27,4 km.
Relativt smal och backig landsväg, vackra utsikter

ödemarkssjöar och -skogar. Gles bosättning.

0 Thule gästgiveri. Köres i S V-riktning. 2,3

th. över kärret vacker utsikt mot Vastusjärvi och
fjällandskap. 11,1 t.h. Pitkävuono vik av Muddus-
järvi, i bakgrungen Tuorbumoaivi (440 m ö.h.). 15,1
t.v. storslagen utsikt över Vuontisjärvi. 18,3 t.v.
Luosmatunturi, t.h. Leutolahti vik av Muddusjärvi.
19,5 t.h. bakom Leutolahti Lehtivaara och Kaunis-
vaara. 21,1 bakom kärr Otsamo fjäll (418 m ö.h.).
22,9 en vacker ödemarkss. 25,1 t.v. Luosmatunturis
kala hjässa (343 m ö.h.). 27,1 färja över Juutua älv
(70 m). T.h. Alakoski och därinvid Turistföreningens
i Finland turiststation

27,4 Enare vägskäl. T.h. väg t. turiststationen och
t. Jäniskoski, t.v. väg t. Ivalo /40,6/.
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Enare—Kaamanen, 27,4 km.
Relativt smal och backig landsväg, vackra utsikter över

ödemarkssjöar och -skogar. Gles bosättning.

0 Enare vägskäl. Köres i NO-riktning. 0,2
färja över Juutua älv (70 m). T.v. Alakoski och
därinvid Turistföreningens i Finland turiststation.
2,3 t.h. Luosmatunturis kala hjässa (343 m ö.h.).
6,3 t.v. bakom kärr Otsamo (418 m ö.h.). 7,9 t.v.
Leutolahti vik av Muddusjärvi, i bakgrunden Lehtivaa-
ra och Kaunisvaara. 9,1 t.h. Luosmatunturi. 11,0
Vuontisjärvi. 16,3 t.v. Pitkä vuono vik av Muddus-
järvi, i bakgrunden Tuorbumoaivi (440 m ö.h.). 20,0
t.v. Vastusjärvi. 25,1 t.v. vackert fjällandskap bakom
myrar

27,4 Thule gästgiveri. Väg t. Syysjärvi under
byggnad. Poststig, längs vilken man kan cykla, forts,
t. Utsjoki.

27,4
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Simo—Ranua, 92,5 km.
God, men smal och småbackig landsväg, som följer Simojoki.

Frodiga marker och vackra älv. och odlingslandskap. Bebyg-
gelsen vid älven relativt tät. — God cykelväg.

0 Simo station. Köres i N-riktning, järnvägs-
nivåövergång. 0,1 t.v. Sh-st. 5,1 sandmo. 10,0 bro
över Martimo-oja. 24,0 t.h. Harrikoski. 24,7 Ala-
kärppä färja (170 m) 25,0

25,0 Alakärppä gästgiveri. 6,2 tv. Kalmakoski.
(14,6 tv. väg t. Tainijofci /13,0/). 15,2 t.v. Viherin-
koski. 19,5 t.v. Saarikoski såg och kvarn 28,1

48,1 Kärppä gästgiveri. 7,5 Simo sockengräns.
10,4 t.v. Saunanäverryksenkoski. 13,4 köres genom
ståtlig skog 15,5

63,6 Hosio gästgiveri, 1,0 t.v. Könkää fors, vägen
löper vid forsens strand. 13,7 t.h. folkskola 14,9

78,5 Rovastina h o gästgiveri. Utsikt över älv-
stränderna (gårdar) ,

8,8 Simojoki t.v 14,0

92,5 Ranua, Nuupas vägskäl. Rakt fortsätter vä-
gen via Ranua kyrka /15,3/ t. Pudasjärvi och Uleå-
borg (Oulu), t.v. väg t, Rovaniemi /69,5/.
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Ranua—Simo, 92,5 km.
God, men smal och småbackig landsväg, som följer Simojoki.

Frodiga marker och vackra älv- och odlingslandskap. Bebyg-
gelsen vid älven relativt tät — God cykelväg.

0 Ranua, Nuu p a s vägskäl. Köres i V-riktning.
5,2 t.h. Simojoki, vars strand vägen följer 14,0

14,0 Rovastinaho gästgiveri. Utsikt över älv-
stränderna (gårdar). 0,2 t.v. folkskola. 14,0 t.h.
Könkää fors, vägen löper vid forsens strand 14,9

28,9 Hos i o gästgiveri. 2,2 skog. 5,2 t.h. Sauna-
näverryksenkoski. 8,1 Simo sockengräns 15,5

44,4 Kärppä gästgiveri. 3,6 t.h. Saarikoski såg och
kvarn. 8,0 t.h. Viherinkoski. (8,6 t.h. väg t. Taini-
joki /13,0/). 17,0 th. Kalmakoski 23,1

67,5 Alakärppä gästgiveri. 0,1 Alakärppä färja
(170 m). 1,0 t.v. Harrikoski. 15,1 bro över Martimo-
oja. 20,0 sandmo. 24,9 t.h. Sh-st. 25,0 järnvägs-
nivåövergång. 25,0

92,5 Simo station. Rakt fortsätter vägen t. Kemi
/32,1/, t.v. väg via Ii /59,0/ t. Uleåborg (Oulu). T.h.
väg t. Simo station.
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Kemi—Torneå (Tornio), 21,1 km.
Ny, rak och bred allmän landsväg, by- och skogslandskap.

Bebyggelsen i början gles, i slutet tät och välmående.

0 KEMI, Lautiosaari vägskäl. 0,2 kombine-
rad lands- och järnvägsbro över Kemi älv. Mäktiga
vyer th. över Pohjola ström och t.v. över Bottniska
vikens fjärd, där virket, som flottas längs Kemi älv,
sorteras. 0,4 köres över Lautiosaari. 0,6 åter en bro
över Kemi älv. Fortsattes t.v. längs ny, rak väg. (T.h.
väg t. Laurila station /0,8/, Kemi landskommuns
kyrka och längs Kemi älvs västra strand t. Koivu —

under byggnad). 4,2 Alatornio sockengräns. 5,8 t.h.
Kaakamo haltpunkt 6,0

6,0 Kaakamo by. (T.h. väg via Kemi landskommuns
kyrka /6,5/ t. Laurila station). 0,2 bro över Kaaka-
mojoki. (T.v. väg t. havsstranden). 4,0 lång
raksträcka. (5,6 t.v. biväg t. Laivaniemi). 6,9 kö-
res över Torne älvs östligaste mynningsgren. 8,3
.järnvägsnivåövergång, t.v. Kyläjoki haltpunkt. 10,0
t.h. vidsträckta ängar. 10,8 kombinerad lands- och
järnvägsbro över Torne älvs mynningsgren. 12,1
järnvägsnivåövergång. 12,3 bro över Torne älvs myn-
ningsgren. 12,9 Torneå stadsgräns. (14,6 t.v. väg
t. Alatornio kyrka och Pirkkiö by, belägen vid havs-
stranden).

(Alatornio kyrim, på Pirkkiö, är uppförd av
sten på 1400-talet, utvidgad till korskyrka 1797.
Kyrkan anses som den vackraste i norra Finlands
landsförsamlingar. Altartavlan målad av den
rikssvenska konstnären Carl Strömbäck).

14,7 järnvägsundergång (Röyttä- och Haparanda-ba-
norna) . 15,0 t.v. Sh-st. 15,1

TORNEÅ (Tornio), station. Rakt fortsätter
vägen via Alavojakkala /8,6/ t. Torne älvdal och
Enontekiö, tv. väg över Torne älv t. staden (se orts-
blad) och t. Haparanda på svenska sidan. — Invid
vägskälet St-service och Sh-st.

21,1
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Torneå (Tornio)—Kemi, 21,1 km.
Ny, rak och bred allmän landsväg, by- och Skogslandskap

Bebyggelsen i början tät och välmående, i slutet glesare.

0 TORNEÅ (TORNIO), station. Köres i S-riktning
utmed Torne älvs strand. 0,1 t.h. Sh-st 0,4 järnväg-
sundergång (Röyttä- och Haparanda-banorna). (0,5
t.h. väg t. Alatornio kyrka och Pirkkiö by, belägen vid
havsstranden).

(Alatornio kyrka, på Pirkkiö, är uppförd av
sten på 1400-talet, utvidgad till korskyrka 1797.
Kyrkan anses som den vackraste i norra Finlands
landsförsamlingar. Altartavlan målad av den
rikssvenska konstnären Carl Strömbäck).

2,2 Alatornio sockengräns. 2,8 bro över en mynnings-
gren till Torne älv. 3,0 järnvägsnivåövergång. 4,3
kombinerad lands, och järnvägsbro över Torne älvs
mynningsgren. 5,1 t.v. vidsträckta ängar.
6,8 järnvägsnivåövergång, t.h. Kyläjöki haltpunkt.
8,2 köres över Torne älvs östligaste mynningsgren..

(9,1 th. biväg t. Laivaniemi). (14,9 t.h. byväg t.
havsstranden). 14,9 bro över Kaakamojoki 15,1

15,1 Kaakamo by. (T.v. väg via Kemi landskom-
muns kyrka /6,5/ t. Laurila station). 0,2 t.v. Kaa-
kamo haltpunkt. 1,8 Kemi sockengräns. (5,3 t.v. väg
via Laurila station /0,8/ t. Kemi landskommuns kyrka
och längs Kemi älvs västra strand t. Koivu — under
byggnad). 5,4 kombinerad lands- och järnvägsbro
över Kemi älv. Mäktiga vyer t.v. över Pohjola ström
och t.h. över Bottniska vikens fjärd, där virket, som
flottas längs Kemi älv, sorteras. 5,5 köres över Lautio-
saari. 5,8 åter en bro över Kemi älv 6,0

21,1 KEMI, Lautiosaari vägskäl. T.h. väg t.
Kemi /7,1/, tv. väg via Koivu 765,0/ t. Rovaniemi.
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Torneå (Tornio) —Alavojakkala, 8,6 km.
God1, men ställvis krokig landsväg, som följer Torne älv och

Kauliranta-banan, vackra vyer över floden och välskötta strand,
odlingar. Bebyggelsen mycket tät och välmående, gårdarna
statliga.

0 Torneå (Tor ni o), station. Köres i N-riktning
längs Torne älv. På andra sidan floden Torneå stad.
0,7 Alatornio sockengräns. 1,6 t.v. virkessortering, t.h.
Alatornio folkhögskola. 2,2 t.v. laxpator. 2,8 bro över
en biflod till Torne älv. 6,2 utsikt över Torne älv,
i bakgrunden gårdar på svenska sidan. 7,4 t.h. St-st. 7,6

7,6 Alavojakkala by. (T.h. väg t Alavojakkala
haltpunkt) . 0,1 t.v. såg 1,0

8,6 Alavojakkala vägskäl. Rakt fortsätter vägen

via Aavasaksa /63,0/ t. Enontekiö, t.h. väg t. Paakkola
by invid Kemi älv /33,0/.
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Alavojakkala—Torneå (Tornio), 8,6 km.
God, men ställvis krokig landsväg, som följer Torne älv och

Kauliranta-banan, vackra vyer över älven och välskötta strand-
odlingar. Bebyggelsen mycket tät och välmående, gårdarna,
ståtliga.

0 Alavojakkala vägskäl. Köres i S-riktning.
0,3 th. utsikt över älven. 0,9 t.h. såg 1,0

1,0 Alavojakkala by. (T.v. väg t. Alavojakkala
haltpunkt). 0,2 t.v. St-st 1,4 utsikt över Torne
älv, i bakgrunden gårdar på svenska sidan. 4,8 bro
över en biflod till Torne älv. 5,4 t.h. laxpator. 6,0
t.h. virkessortering, t.v. Alatornio folkhögskola. 6,9
Torneå stadsgräns, på andra sidan floden Torneå stad. 7,6

8,6 Torneå (Tor nio), station. Rakt fortsätter
vägen t. Kemi /11,1/jtJi. väg över Torne älv t. staden
(se ortsblad) och t Haparanda på svenska sidan. —

Invid' vägskälet St-service och Sh-st.
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Alavojakkala—Aavasaksa, 63,0 km.
God, men smal och ställvis krokig landsväg, som följer Torne

alv och Kauliranta banan, vackra vyer över älven, höjder och
välskötta odlingar. Bebyggelsen mycket tät och välmående,
gårdarna ståtliga.

0 Alavojakkala vägskäl. Köres i N-riktning
längs Torne älv. (1,7 th. biväg t. Haapajoki). 3,8
ståtlig vy över älven. 5,0 nedre delen av Kukkolan-
koski. 5,6 Karunki sockengräns. 7,2 tv. Kukkolan-
koski, rik på sik 9,6

9,6 Kukkola station (t.h.). 3,5 kombinerad lands-
och järnvägsbro över den östligaste mynningsgrenen
av Torne älv. (4,5 t.h. förenar sig en biväg från
Haapajoki med huvudvägen) 7,5

17,1 Karunki kyrkby. (T.v. väg t. kyrkan /0,2/.
Kyrkan, vid älvstranden på Ulkuniemi, är uppförd av
trä 1817, altartavlan av J. G. Hedman 1829). 0,1 th.
Sh-st 0,9 t.v. på andra sidan floden Karunki kyrka
på svenska sidan. (1,4 t.h. biväg t. Aapajärvi
/9,0/). (2,3 th. biväg via Martimo /27,0/ t. Yli-
tornio—Rovaniemi vägen). 2,4 t.v. St-st. 9,7 t.h.
Nivavaara, från berget vidsträckt utsikt över älvdalen.
11,6 th. Korpikylä haltpunkt. (13,1 t.v. stig t. Matka-
koski). 16,6 bro över Martimojoki. 16,7 Ylitornio
sockengräns 16,8

33,9 Martimo by. (T.h. väg t. Martimo haltpunkt
/0,3/). 4,9 snett t.v. vacker äng omgiven av höjder.
(5,3 t.h. väg t. Pekanpää haltpunkt /0,4/). 7,7 skog.
10,6 th. Kainuunkylä haltpunkt. 14,9 t.h. Armassaari
haltpunkt. 18,5 t.v. matservering och café, t.h. Nuo-
tioranta haltpunkt. 19,8 t.v. St-st. 20,4 t.h. Ylitornio
kristliga folkhögskola. 21,3

55,2 Ylitornio kyrka. (Kyrkan är en av landets
största träkyrkor. Altartavlan av J. G. Hedman).
0,1 t.h. Sh-st. 1,3 t.h. Ylitornio station. 2,4 t.h.
St-st. (2,7 t.h. den gamla vägen t. Aavasaksa—
Rovaniemi vägen). 3,5 snett t.h. Aavasaksa. 6,8 t.v.
såg. 7,1 järnvägsnivåövergång 7,8

63,0 Aavasaksa vägskäl. T.h. väg t. Aavasaksa
/3,4 och via Sinettä /99,4/ t. Rovaniemi, tv. väg via
Pello /53,1/ t. Enontekiö.
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Aavasaksa—Alavojakkala, 63,0 km.
God, men smal och ställvis krokig landsväg, som följer Torne

älv och Kauliranta banan, vackra vyer över älven, höjder och
välskötta odlingar. Bebyggelsen mycket tät och välmående,
gårdarna ståtliga.

0 Aavasaksa vägskäl. Köres i S-riktning. 0,7
järnvägsnivåövergång, t.h. såg. (5,1 t.v. väg t Aava-
saksa,—Rovaniemi vägen). 5,4 tv. St-st. 6,5 Ylitornio
station. 7,7 t.v. Sh-st 7,8

7,8 Ylitornio kyrka. (Kyrkan är en av landets
största träkyrkor. Altartavlan av J. G. Hedman 1827).
0,9 tv. Ylitornio kristliga folkhögskola. 1,5 t.h. St-st.
2,8 t.h. matservering och café 21,8

29,1 Martimo by. (T.v. väg t. Martimo haltpunkt
/0,3/). 0,1 Karunki sockengräns. 0,2 bro över Mar-
timojoki. 3,7 t.h. stig t. Matkakoski. 7,1 t.v. Niva-
vaara, från berget vidsträckt utsikt över älvdalen. 14,4
t.h. St-st (14,5 t.v. biväg via Martimo /27,0/ t.
Aavasaksa—Rovaniemi vägen). (15,4 t.v. biväg t.
Aapajärvi /9,0/). 15,9 t.h. på andra sidan älven
Karunki kyrka på svenska sidan. 16,7 t.v. Sh-st . .

45,9 Karunki kyrkby. (T.h. väg t. kyrkan /0,2/.
Kyrkan, vid älvstranden på Ulkunienii, är uppförd av
trä 1817, altartavlan av J. G. Hedman 1829). (3,0
t.v. biväg t Haapajoki). 4,0 kombinerad lands- och
järnvägsbro över den östligaste mynningsgrenen 'av

16,8

Torne älv 7,5

53,4 Kukkola station. 2,4 t.h. Kukkolankoski, rik
på sik. 4,0 Alatornio sockengräns. 4,6 nedre delen av
Kukkolankoski. 5,8 ståtlig vy över älven. (7,9 t.v.
biväg från Haapajoki förenar sig med huvudvägen).
9,5 vägen går invid älvstranden 9,6

63,0 Alavojakkala vägskäl. T.h. väg t. Torneå
(Tornio) /8,6/, t.v. väg t. Paakkola by invid Kemi älv
/33,0/.
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Aavasaksa—Pello, 53,1 km.
Relativt god, men delvis krokig och backig landsväg, vackra

vyer över Torne älv, odlade stränder och höjder. Bebyggelsen
relativt tät och välmående.

0 Aavasaksa vägskäl. Köres i NO-riktning. 0,1
t.h. 1 St-st 0,6 t.h. Aavasaksa station. Vägen följer
Kauliranta banan. 2,8 kombinerad 1 lands, och järn-
vägsbro över Portimojöki, från bron utsikt mot Aava-
saksa. (3,8 t.v. väg t. Kuivakangas by) 8,0

8,0 Kauliranta station. T.v. St- och Sh-st T.h.
Himovaara. Stationsrestaurang. 0,9 t.h. Sh-st.
(T.v. väg t. Kauliranta by). 1,4 t.h. St-st 1,7 t.h.
Sh-st. 2,9 vacker vy över Torne älv. 8,3 vägen går
tätt intill älvstranden, 10,0 t.v. vacker utsikt över
älvdalen. 10,5 Turtola sockengräns. 13,7 bro över
Ratasjoki 15,1

28,1 Polcirkeln. (0,2 th. väg t. Ratasjärvi). 8,1 går
vägen invid älvstranden, ståtliga höjder på svenska
sidan. 10,7 börjar Turtola kyrkby 12,2

35,3 Turtola kyrka. T.h. begravningsplats. (Kyrkan
uppförd av trä 1818. Altartavlan av den ryska konstn.
Nikolai Grigorjeff 1831). 0,6 tv. ny begravningsplats.
15,2 t.v. St-st. (15,3 t.v. väg t. Nivanpää gårdar).
15,5 bro över Pellonsalmi. Fortsattes genom den tätt
bebodda byn. 17,7 t.v. St-st 17,8

58,1 Pello by. Rakt fortsätter vägen via Kolari /69,0/
t. Enontekiö, t.h. väg t. Konttajärvi 127,0/.
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Pello—Aavasaksa, 53,1 km.
Relativt god, men delvis krokig och backig landsväg, vackra

vyer över Torne älv, odlade stränder och höjder. Bebyggelsen
relativt tät och välmående.

O Pello by. Köres i S-riktning. 0,1 t.h. St-st.
Köres genom den tätt bebodda byn. 2,3 bro över Pel-
lonsalmi. (2,5 t.h. väg t. Nivanpää gårdar). 2,6 t.h.
St-st. 3,2 t.v. utsikt över Pellonjärvi. 17,2 t.h. Tur-
tola nya begravningsplats 17,8

17,8 Turtola kyrka. T.v. gamla begravningsplatsen.
(Kyrkan uppförd av trä 1818. Altartavlan av den ryska
konst. Nikolai Grigorjeff 1831). Köres genom Tur-
tola kyrkby. 4,1 vägen går invid stranden, ståtliga
höjder på svenska sidan. (12,0 t.v. väg t. Ratasjärvi). 12,2

30,0 Polcirkeln. 1,4 bro över Ratasjoki. 4,6 Ylitornio
sockengräns, 6,8 vägen går invid älvstranden. 12,2
vacker utsikt över Torne älv. 13,4 t.v. Sh-st 13,7
t.v. St-st. 14,2 tv. Sh-st. (T.h. väg t. Kauliranta by). 15,1

45,1 Kauliranta station. T.h. St- och Sh-st, t.v.
Himovaara. Stationsrestaurang. (4,2 t.h. väg t Kui-
vakangas by). 5,2 kombinerad lands- och järnvägsbro
över Portimojoki, från bron utsikt mot Aavasaksa.
Vägen följer järnvägen. 7,4 tv. Aavasaksa station.
7,9 tv. St-st • 8,0

53,1 Aavasaksa vägskäl. Rakt fortsätter vägen

via Alavojakkala /63,0/ t. Torneå (Tornio), t.v. väg t.
Aavasaksa /3,4/ och via Sinettä vägskäl /99,4/ t
Rovaniemi.

R
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Pello—Kolari, 69,0 km.
Relativt god och rak landsväg, huvudsakligen moar och kärr.

trakter, några höjd- och sjölandskap. Bebyggelsen gles.

0 Pel lo by. Köres i N-riktning längs Torne älvs
strand genom byn. (3,2 t.v. väg längs älven t. Jar-
hoinen /19,Ö/ och Kolari kyrka). 12,4 en grupp gårdar
i Orajärvi, utsikt över Orajärvi. .

.... 15,2

15,2 Oraj a r vi by. Bro över Orajoki. Köres över 1110-
nlarker. 2,2 bro över Lakkijoki. 10,3 bro över Olos-
jöki. 10,8 Kolari sockengräns. (16,3 t.v. väg t. Väy-
länpää); 20,3 bro över Naalastenjoki. (25,5 t.h. vag
t. Pasmajärvi by /20,0/). 25,6 bro över Naamijöki.
27,7 t.h. St-st., i bakgrunden Alinen Sieppijärvi. .'... 27,8

43,0 Sieppijärvi by. T.h. St-st. 0,4 t.v. begravnings-
plats. 3,3 t.h. Ylinen Sieppijärvi. (7,8 t.h. väg t.
Venejärvi 718,0,7). 15,8 Pohjoisénvaara, Yilästunturi
(740mö.h.) synes. ......'.........v ..." 22,8

65,8 Kolari kyrkby. Svänges t.h. (Rakt fortsätter
vägen t. Kolari kyrka och Kolarinsaari, t.v. väg längs
Muonio och Torne älv S-vt). (0,3 t.v. på andra sidan
älven Kolari anspråkslösa kyrka, uppförd av trä 1819
i gammal nordsvensk bönehusstil. Altartavlan av J. G.
Hedman). Snett t.v. Yllästunturi. Vägen följer Muo-
nio älvs östra gren 3,2

69,0 Kolari, Yl läs joki vägskäl. T.h. väg yra
Kurtakko /20,0/ t. Ylläsjärvi, t.v. väg via Muonio
'80,3/ t. Enontekiö.
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Kolari—Pello, 69,0 km.
Relativt god och rak landsväg, huvudsakligen skogiga moar

och kärrtrakter, några höjd- och sjölandskap. Bebyggelsen gles.

0 Kolari, Ylläsjoki vägskäl. Köres i S-rikt-
ning. Vägen följer Muonio älvs östliga gren. (2,9
t.h. på andra sidan floden Kolari anspråkslösa kyrka,
uppförd av trä 1819 i gammal nordsvensk bönehusstil.
Altartavlan av J. G. Hedman) 3,2

3,2 Kolari kyrkby. Svanges t.v. (Rakt fortsätter
vägen längs Muonio och Torne älv S-vt, th. väg t.

Kolari kyrka och Kolarinsaari). 7,0 Pohjoisenvaara,
bakom höjden Yilästunturi (740 m ö.h.). (15,5 t.v.
väg t. Venejärvi /18,0/). 19,5 tv. Ylinen Sieppijärvi.
22,4 t.h. begravningsplats 22,8.

26,0 Sieppijärvi by. T.v. St-st 0,1 t.v. St-st, i

bakgrunden Alinen Sieppijärvi. 2,2 bro över Naami-
joki. (2,3 tv. väg t. Pasmajärvi by /20,0/). 7,5 bro
över Naalastenjoki. (11,5 t.h. väg t Väylänpää). 17,0

Turtola sockengräns. 17,5 bro över Olosjoki. 25,6 bro

över Lakkijoki. Köres över moar 27,8

53,8 Orajärvi by. Bro över Orajoki. 2,8 en grupp

gårdar i Orajärvi, t.v. Orajärvi. (12,0 t.h. väg t.
Jarhoinen /19,0/ och Kolari kyrka). Köres längs
Torne älv 15,2

69,0 Pello by. Rakt fortsätter vägen via Aavasaksa
/53,1/ t. Torneå (Tornio), t.v. väg t. Konttajärvi

/22,0/.
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Kolari—Muonio, 80,3 km.
Relativt god och rak, men delvis smal och backig landsväg,

mö- och skogstrakter, vackra vyer över höjder och fjäll. Bebyg-
gelsen relativt gles, många nybyggen.

0 Kolari, Yll äsj o k i vägskäl. Köres i NV-
riktning över Ylläsjoki. 1,0 följer vägen Muonio älv.
(7,5 t.v. väg t Kolarinsaari). 8,0 t.v. Muonio älv. 8,8
bro över Niesajoki. 14,6 bro över Äkäsjoki 14,7

14,7 Äkäsjoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Äkäslompolo /30,0/). 3,0 t.h. Mannajärvi. 6,0
Muonio sockengräns. 7,6 t.v. Valkiajärvi. 8,8 t.h.
bakom kärret Kiuaskero (449 m). 10,6 Tapojärvi
gårdar, t.h. Tapojärvi. (16,5 t.v. väg t. gårdarna i
Kihlanki /5,0/). 18,0 tv. Muonio älv, vars strand
vägen följer. 22,4 bro över Pakajoki 32,8

47,5 Eskelinen (kaffestuga). T.h. bortom skogarna
reser sig det mäktiga Yilästunturi (740 m ö.h.). 1,5
framåt i fjärran Pallastunturi. 9,5 synes Nivunki-
tunturi. 12,7 utsikt över Kangasjärvi, i bakgrunden
Olostunturi (524 m ö.h.), t.h. från Olostunturi Pal-

lastunturis ståtliga toppar (821 m ö.h.). 14,1 följer
vägen sjöstranden. 17,5 t.h. vik till Kangasjärvi.

19.2 t.v. Rahusenlampi. 23,0 bro över Kangasjoki.
24,1 t.v. Muonioälv. 26,1 tv. Saarikoski. 27,1 snett
tv. Muonio kyrka. 29,9 Muonio kyrkby. 30,5 t.v.
Muonionkoski. 31,8 t.h. gästgiveri. 32,1 t.h. St-st.

32.3 th. väg t. kyrkan. (Kyrkan uppförd av trä
1817, ark. C. Bass. Altartavlan målad av Knobblock). 32,8

80,3 Muonio kyrkby. T.h. väg via Sirkka vägskäl
/62,3/ t. Rovaniemi, t.v. väg via Palojoensuu /50,5/
t. Enontekiö.
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Muonio—Kolari, 80,3 km.
Relativt god ooh rak, men delvis smal och backig landsväg,

mo- och skogstrakter, vackra vyer över höjder och fjäll. Bebyg-
gelsen relativt gles, många nybyggen.

0 Muonio kyrkby. Köres i SV-riktning längs
Jerisjokis strand. 0,5 tv. väg t. kyrkan. (Kyrkan
uppförd av trä 1817, ark. C. Bass. Altartavlan
målad av Knobblock). 0,7 t.v. St-st 1,0 t.v. gäst-
giveri. 2,3 t.h. Muonionkoski i Muonio älv. 2,9
Muonio kyrkbys sista gårdar. 6,7 th. Saarikoski.
8,7 t.h. Muonio älv. 9,8 bro över Kangasjoki.
13.6 t.h. Rahusenlampi. 15,3 t.v. vik till Kangasjärvi.
18.7 följer vägen sjöstranden. 20,1 bakåt vacker
utsikt över Kangasjärvi, i bakgrunden Olostunturi,
t.h. från Olostunturi Pallastunturis ståtliga toppar.
Köres genom öde trakter, typisk lappländsk tallskog. 32,8

32,8 Eskelinen (kaffestuga). T.v. bortom skogarna
höjer sig det mäktiga Yllästunturi (740 m ö.h.). 10,4
bro över Pakajoki. 14,8 Muonio älv t.h. (16,3 t.h. väg
t. gårdarna i Kihlanki ,/5,0/). 22,2 Tapojärvi går-
dar, t.v. Tapojärvi. 24,0 t.v. bortom kärret Kiuas-
kero (449 m). 25,2 t.h. Valkiajärvi. 26,8 Kolari soc-
kengräns. 29,8 t.v. Mannajärvi 32,8

65,6 Äkäsjoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t Äkäslompolo /30,0/). 0,1 bro över Äkäsjoki. 5,9
bro över Niesajoki. 6,7 t.h. Muonio älv, som vägen
följier. (7,2 t.h. väg t. Kolarinsaari). 14,7 bro över
Ylläsjoki 14,7

80,3 Ylläsjoki vägskäl. T.h. väg via Pello /69,0/
t. Torneå (Tornio), t.v. väg via Kurtakko /20,0/ t.
Ylläsjärvi.
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Muonio—Palojoensuu, 50,5 km.
Relativt god, men smal och delvis krokig landsväg, vackra

vyer över blånande fjäll och Muonio älv; vackra momarker.
Bebyggelsen gles.

0 Muonio kyrkby. Köres i N-riktning över Jeris-
joki. 0,2 t.h. Sh-st 0,5 t.v. utsikt över kyrkbyn,
på andra sidan floden på svenska sidan Muoniovaara.
T.h. synas Pallastunturis toppar. 2,0 t.v. Sh-st. 7,4
t.v. Nalusjärvi 10,3

10,8 Utku järvi färja (350 m). Från sjön ser man
t.h. Ounastunturi (738 m ö.h.). Framåt Utkuvaara.
(0,7 t.h. väg t gårdarna i Kajanki /12,0/). Köres
längs Utkujärvis strand. 2,0 köres genom Ylämuonio
by. 2,6 t.v. St-st. 6,2 t.h. Mielmukkavaara. Vägen
löper tätt intill stranden av Muonio älv. 12,8 köres
över ett stort kärr. 16,5 t.v. folkskola 16,7

27,0 Kätkäsuvanto by. T.v. gästgiveri. Fortsattes
över en vacker mo. 4,4 granskogsregionen upphör.
5,6 Enontekiö sockengräns, t.h. Sonkavaara. 6,2 t.v.
vacker utsikt över Muonio älv. 6,8 th. Sonkajärvi, i
bakgrunden Sonkavaara. Följer en lång, obebodd
sträcka 23,5

50,5 Palojoensuu. T.h. väg t. Enontekiö /30,2/, t.v.
väg (under byggnad) t. Karesuanto.
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Palojoensuu—Muonio, 50,5 km.
Relativt god, men smal och delvis krokig landsväg, vackra

vyer över blånande fjäll och Muonio älv; vackra momarker.
Bebyggelsen gles.

0 Palojo e ns u u. Köres i SV-riktning längs Palo-
jokis strand. Efter byn följer obebodd sträcka. 16,9
tv. Sonkajärvi, i bakgrunden Sonkavaara. 17,5 t.h.
vacker utsikt över Muonio älv. 18,1 Muonio socken-
gräns, t.v. Sonkavaara. Köres över en vacker mo.
19,1 granskogsregionen vidtager 23,5

23,5 Kätkäsuvanto by. T.h. gästgiveri. 0,2 t.h.
folskola. 4,2 köres över ett stort kärr, framåt Miel-
mukkavaara. 9,7 löper vägen tätt intill stranden av
Muonio älv. 14,1 t.h. St-st Köres genom Yli-Muonio
by, framåt Olostunturi. 15,5 köres längs Utkujärvis
strand. 15,8 snett t.h. Pallastunturi. (16,0 t.v. väg
t. gårdarna i Kajanki /12,0/) 16,4

39,9 Utku järvi färja (350 m). Från sjön ser
man t.v. Outakka (738möJi.), Ounastunturis högsta
topp samt Könkäsentunturi och Ruototunturi. Bakåt
Utkuvaara. 3,3 th. Nalusjärvi. 8,6 t.h. Sh-st. 10,1 th.
utsikt över Muonio kyrkby, på andra sidan älven
(svenska sidan) Muoniovaara, t.v. synas Pallastunturis
toppar (821 mö.h.). 10,5 t.v. Sh-st 10,6 bro över
Jerisjoki 10,6

50,5 Muonio kyrkby. T.h. väg via Kolari ,/80,3/ t.
Torneå (Tornio), t.v. väg via Silkka vägskäl /62,3/
t. Rovaniemi.
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Palojoensuu—Enontekiö (Hetta), 30,2 km.
Relativt god, delvis backig och krokig landsväg, storartade

vyer över fjäll Samt vackra sjölandskap, kärrmarker och lav-
moar. Bebyggelsen gles.

0 Palojoensuu vägskäl. Köres i O-riktning.
0,2 tv. gästgiveri. Vägen följer Palojoki. 6,3 rakt
fram storartad vy över Ounastunturi (738 m öJi.).
Köres över moar och kärr, bevuxna med låga tallar
och björkar. 9,0 tv. Sotkajärvi på vars stränder
vidsträckta naturängar 12,4

12,4 Muotkajärvi. T.h. telefonstation. 0,3 t.v. Metsä-
järvi. 1,1 löper vägen längs Muotkajärvis strand, i
bakgrunden Ounastunturi. 11,0 bro över Suontajoki.
13,4 rakt framåt Enontekiö kyrka, t.h. Ounasjärvi,
i bakgrunden Ounastunturi. 13,8 bro över Närpistö-
joki 14,9

27,3 Enontekiö kyrka. T.h. gästgiveri. (Kyrkan,
på en kulle benämnd Kirkkotieva, är uppförd av trä
1864. Altartavlan fanns redan i den gamla kyrkan,
av okänd konstnär). 0,1 t.h. prästgård1. 0,4 tv.
Sh-st. 0,7 th. god utsikt över Ounasjärvi. 1,7
mkt framför Jyppyrävaara, t.h. sjukhus. (1,9 t.v.
stig t. Jypipyrä, från höjden vacker utsikt över omgiv-
ningarna). Köres längs Ounasjärvis strand, ibakgrun-
den Ounastunturis topp Pyhäkero (725 m ö.h.) 2,9

30,2 Enontekiö (Hetta), Turistföreningens

turiststuga. Rakt fortsätter vägen t. Peltovuoma
/26,6/. På andra sidan sjön en utprickad stig Ounas-
tunturi t. Pallastunturi.

118R



569

Enontekiö (Hetta)—Palojoensuu, 30,2 km.
Relativt god, delvis backig och krokig landsväg, storartade

vyer över fjäll samt vackra sjölandskap, kärrmarker och lav-
moar. Bebyggelse endast i byarna.

0 Enontekiö (Hetta), Turistföreningens
turiststuga. Köres i V-riktning längs Ounasjärvis
strand, i bakgrunden Ounastunturis topp Pyhäkero
(725 m ö.h.). (1,0 t.h. stig t. Jyppyrävaara, från
höjden god utsikt över omgivningarna). 1,2 t.v. sjuk-
hus. 2,2 t.v. utsikt över Ounasjärvi. 2,5 t.h. Sh-st,
2,8 prästgård 2,9

2,9 Enontekiö kyrka. T.v. gästgiveri. (Kyrkan,
på en kulle benämnd Kirkkotieva, är uppförd av trä
1864. Altartavlan fanns redan i den gamla kyrkan,
av okänd konstnär). 1,1 bro över Närpistöjoki.
3,9 bro över Suontajoki. 9,7 t.v. Muotkajärvi,
vars strand vägen följer, i bakgrunden Ounastunturi.
14,6 th. Metsäjärvi 14,9

17,8 Muotkajärvi. T.v. telefonstation. 1,6 kommer
man till Muonionjokis vattenområde, th. Sotkajärvi,
på stränderna vidsträckta naturängar. Köres över
moar och kärr, bevuxna med låga tallar och björkar.
6,1 bakåt storartad utsikt mot Ounastunturi. 11,4
th. Palojoki, vars strand vägen följer. 12,2 t.h. gäst-
giveri 12,4

30,2 Palojoensuu. T.h. väg t. Karesuanto (under
byggnad), t.v. väg t Muonio 750,0/.
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Enontekiö (Hetta)—Peltovuoma, 26,6 km.
Relativt god, men delvis krokig och backig byväg, vackra

vyer över Ounastunturi, sjölandskap och forsrika älvar, stora
kärr och lavmoar.

0 Enontekiö, Turistföreningens turist-
stuga. Köres i O-riktning längs Ounasjärvis
strand. 0,4 t.h. Tervaniemi, god sandstrand. 3,0 t.v.
Sammalvaara. 4,9 bro över Näkkälänjoki. 11,9 bro
över Vuontisjoki, th. ovanligt hög sandbrant. 13,3
t.v. Vuontisjärvi. 13,7 th. vidsträckt kärr 15,2

15,2 Vuontisjärvi by. Från byn ståtlig utsikt mot
Ounastunturi, t.v. flygsandsvallar. 2,8 t.h. bortom
kärret Ounastunturi. 7,2 bro över Käkkälänjoki. 11,0
bro över Lainijöki 11,4

26,6 Peltovuoma by. Landsvägen .slut. Snett t.h.
Pallastunturi. Från byn stig t. Nunnanen by och t.
Ounasjoki.
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Peltovuoma—Enontekiö (Hetta), 26,6 km.
Relativt god, men delvis krokig och backig byväg som nybyg-

ges för tillfället, vackra vyer mot Ounastunturi, sjölandskap och
forsrika älvar, stora kärr och lavmoar.

0 Peltovuoma by. Köres i NV-riktning genom
byns ängar. 0,4 bro över Lainijoki. Köres över en
lavmo. 4,2 bro över Käkkälänjoki. 8,6 t.v. bortom
kärret Ounastunturi 11,4

11,4 Vuontisjärvi by. Från byn ståtlig utsikt över
Ounastunturi. T.h. Vuontisjärvi och vid dess östra
ända flygsandsvallar. 1,5 t.v. vidsträckt kärr. 3,3
bro över Vuontisjoki, t.h. ovanligt hög sandbrant. 10,3
bro över Näkkälänjoki. 12,2 t.h. Sammalvaara. 12,8
t.v. Ounasjärvi. 14,8 t.v. Tervaniemi, god sand-
strand 15,2

26,6 Enontekiö, Turistföreningens turist-
stuga. Rakt fortsätter vägen via Palojoensuu /30,2/
t. Muonio. På andra sidan sjön en utprickad stig över

Ounastunturi t. Pallastunturi.
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Muonio—Sirkka, 62,7 km.
Relativt god och rak, i början smal landsväg, mäktiga vyer

över fjäll och sjöar. Bebyggelsen gles.

0 Muonio kyrkby. Köres i S-riktning. T.v. Je-
risjoki. 0,4 rakt fraim Olostunturi. 1,6 t.v. Pallas-
tunturi (821 m ö.h.), köres över ett stort kärr. 4,0
stiger vägen upp på Olostunturi. 7,0 t.h. stig t. Olos-
tunturi (524 m ö.h.). 7,5 utsikt över ödemarkerna,
vägen går ned 1från Olostunturi. 8,3 t.v. Junkijärvi, i
bakgrunden Keimiötunturi (626 m ö.h.). 11,2 framåt
Särkijärvi, t.h. Särkilompolo, snett t.h. Särkitunturi. 11,8

11,8 Särkijärvi vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Pallastunturi /22,2/ och Pallasjärvi /18,6/, se
blad 121). 0,1 bro över Särkijoki, tv. Särkijärvi,
vars strand vägen följer. Bortom sjön Keimiötunturi.
1,9 t.v. bakom höjderna Pallastunturi. 7,0 t.v. Jeris-
järvis holmrika fjärd. 9,3 bro över Äkäsoja. 10,6 kö-

res över Muotkavaara, t.h. Äkäsjärvi. 11,8 går
vägen tätt intill Äkäsjärvi, snett t.h. Mustakero, ba-
kom sjön Äkäskero. T.v. Muotkavaara gård. 13,8
Kittilä sockengräns. 15,7 t.v. ståtligt fjällandskap,
i bakgrunden Pallastunturis toppar. 17,8 t.v. utsikt
över Jerisjärvi med omgivande fjäll 18,0

29,8 Rauhala by. T.v. gästgiveri. 5,1 t.h. Kulkujärvi.
5,5 t.h. på andra sidan viken Kulkukero. Köres över
moar. 12,3 bro över Kulkujoki. 14,9 t.v. Kulku-
lompolo, rakt framåt Levi- och Kätkätunturi. 15,5
bro över Kulkujoki, snett bakåt Pallastunturi. 26,6
framåt Levitunturi (531 m ö.h.), vid fjällets fot
Sirkka by. (31,1 tv. vägt gästgiveri ,/0,7/). 31,3
bro över Kulkujoki. 32,2 bro över Levijoki 32,9

62,7 Sirkka vägskäl. T.h. väg via Kaukonen /39,1/
t. Rovaniemi, t.v. väg t. Köngäs by /10,0/.
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Sirkka—Muonio, 62,7 km.
Relativt god och rak, i början smal landsväg, mäktiga vyer

över fjäll och sjöar. Bebyggelsen gles.

0 Sirkka vägskäl. Köres i V-riktning genom
byn. 0,7 bro över Levijoki. 1,6 bro över Kulkujoki.
(1,8 t.h. väg t gästgiveri /0,7/). 17,4 bro över Kulku-
joki, snett t.h. Pallastunturi (821 m ö.h.). 17,9 th.

Kulkulompolo. 20,6 bro över Kulkujoki. Fortsattes
över moar. 27,4 t.v. vik till Kulku järvi, på andra
sidan viken Kulkukero 82,9

32,9 Rauhala by. T.h. gästgiveri. 0,2 t.h. utsikt
över Jerisjärvi med omgivande fjäll, i bakgrunden
Pallastunturis toppar. 2,3 t.h. ståtligt fjäll-landskap.
4,2 Muonio sockengräns. 6,7 t.v. Äkäsjärvi, vars
strand vägen följer. Bakom sjön Äkäskero, t.h. Muot-
kavaara gård. 7,4 går vägen över Muotkavaara.
8,7 bro över Äkäsjoki. 11,0 t.h. Jerisjärvis holmrika
fjärd. 13,8 th. Särkijärvi, vars strand vägen följer.
16,1 t.h. bakom höjderna Pallastunturi. 17,9 bro över
Särkijoki, t.h. bakom sjön Keimiötunturi (626 m ö.h.). 18,0

50,9 Särkijärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Pallastunturi /22,2/ och Pallasjärvi 718,6/, se
blad 121). 0,6 tv. Särkilompolo. 3,5 t.h. Junki-
järvi. 4,3 stiger vägen upp till Olostunturi (524 m

ö.h.). 4,8 tv. stig t. Olostunturi. 7,8 går vägen ned
från fjället. 10,2 köres över ett stort kärr, t.h. Pal-
lastunturi. 11,7 th. Jerisjoki 11,8

82,7 Muonio kyrkby. T.h. väg via Palojoensuu /50,5/
t Enontekiö, tv. väg via Kolari /80,3/ t, Torneå
(Tornio).
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Pallastunturi—Särkijärvi, 22,2 km.
I början dålig, efter Kutuniva god, men smal och mycket

backig landsväg, mo- och fjälltrakter, mäktiga ödemarks-
landskap.

0 Pallastunturi, Turistföreningens tu-
ris tstat i o n. Köres i SO-riktning över fjällplatå.
1,0 passeras trädgränsen. 5,5 framåt t.h. Lommol-
tunturi (574 m ö.h.). 6,2 bro över Pyhäjoki 7,1

7,1 Pallasjärvi vägskäl. Svanges t.h. (T.v. väg
t. Pallastunturi /3,5/). 1,3 Mustavaara, framåt Sam-
maltunturi (576 m ö.h.) och Keimiötunturi (626 m
ö.h.), t.v. Lommoltunturi samt Pallasjärvi. 3,3 går
vägen på Sammaltunturi ovanom trädgränsen, th.
mäktig utsikt över fjällen. 3,5 t.v. utprickad stig över
fjället. 5,0 går vägen ned från Sammaltunturi. 7,7
t.v. väg t. gårdarna i Keimiöniemi 8,8

15,9 Kutuniva, Jeris j o k i bro. T.v. Jerisjärvi,
på andra sidan sjön Keimiötunturi, t.h. Törmäsen-
lompolo. 3,6 t.h. vik till Torasjärvi. Vägen går genom
ödemarker 6,3

22,2 Särkijärvi vägskäl. T.h. väg t. Muonio
/11,8/, t.v. väg via Sirkka /50,9/ t. Rovaniemi.
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Särkijärvi—Pallastunturi, 22,2 km.
I början god, efter Kutuniva sämre, smal och mycket backig

landsväg, mo- och fjällandskap.

0 Särkijärvi vägskäl. Köres i NO-riktning.
2,2 ståtliga ödemarker, Pallastunturi synes. 2,7 t.v. vik
av Torasjärvi. 5,0 framåt ståtligt fjällandskap,
t.v. Pallastunturi (821 m ö.h.), rakt framåt Sammal-
tunturi (576 m ö.h.) och t.h. Keimiötunturi (626 m
ö.h.) 6,3

6,3 Kutuniva, Jer is jok i bro. T.h. Jerisjärvi,
t.v. Törmäsenlompolo. 1,1 th. väg t. gårdarna i Kei-
miöniemi. 3,8 börjar stigning mot Sammaltunturi.
5,3 t.h. utprickad stig över Sammaltunturi. 5,5 löper
vägen ovanför trädgränsen, t.v. ståtlig vy mot Pallas-
tunturi. 7,5 Mustavaara, rakt framåt Pallasjärvi,
t.h. Lommoltunturi (574 m ö.h.) 8,8

15,1 Pallasjärvi vägskäl. Svanges t.v. (T.h. väg
t. Pallasjärvi /3,5/). 0,9 bro Över Pyhäjoki. 2,7 fram-
åt Pallastunturis toppar, från höger räknat Pallas-
kero bakom den Palkaskero, Pyhäkero, Taivaskero och
Laukukero. 3,2 börjar stigning upp till fjället. 6,1
passeras trädgränsen 7,1

22,2 Pallastunturi, Turistföreningens tu-
riststation. Från hotellet utprickad stig över
Pallas- och Ounastunturi t. Enontekiö (Hetta).
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Sirkka—Kaukonen, 39,1 km.
Relativt god, till stor del nybyggd landsväg, skogs- och

kärrtrakter. I fjärran blåna mäktiga, fjäll. Byarna välmående,
bebyggelsen gles.

0 Sirkka vägskäl. Köres i S-riktning. 1,1 th.
det för sin skönhet berömda Immeljärvi, bakom sjön
Kätkätunturi (483 m ö.h.), t.v. Levitunturis (531 m
ö.h.) branta sluttning. Vägen löper tätt intill stran-
den. 8,3 köres genom vacker björkskog. 10,7 t.h. på
andra sidan kärret Aakenustunturi (555 m ö.h.) 15,3

15,3 Aakenu s j o k i vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg t. byarna Kuivasalmi och Kiistala samt t.
Jesiöjärvi /28,0/ i närheten av Kumputunturi). 0,1
bro över Aakenusjoki, t.h. Aakenustunturi. 0,8 börjar
Kittilä kyrkby 2,3

17,6 Kittilä kyrka. (Kyrkan uppförd av trä 1831,
utvidgad 1887, klockstapeln från 1896. Altartavlan
målad av J. G. Hedman, gåva år 1831). 0,6 t.v. Ou-
nasjoki. 0,9 t.h. gästgiveri. 1,2 t.h. Sh-st. 1,4 th.
resandehem och café. 1,7 t.v. Sh-st. och matservering.
3,1 tv. Ounasjoki. 3,8 t.v. bakom skogen synes Kum-
putunturis topp (581 m ö.h.). 6,0 t.v. vidsträckt kärr.
8,0 köres över Marjavaara, lång rak sträcka. 13,6
Tiukuvaara, t.h. bakom skogarna Yllästunturi (740 m
ö.h.). 16,1 bro över Venejoki 21,5

39,1 Kaukonen by. Rakt fortsätter vägen via Meltaus
/78,1/ t. Rovaniemi, t.h. väg t. Kallo by /23,0/.
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Kaukonen—Sirkka, 39,1 km.
Relativt god, till stor del nybyggd landsväg, skogs- och

kärrtrakter. I fjärran blåna mäktiga, fjäll. Byarna välmående,
bebyggelsen gles.

0 Kaukonen by. Köres i N-riktning genom byn.
5,4 bro över Venejoki. 7,9 Tiukuvaara, t.v. bortom
skogarna Yilästunturi (740 mö.h.). Lång raksträcka.
13,5 köres över Marjavaara. 15,5 th. vidsträckt kärr.
17,2 börjar Kittilä kyrkby. 17,7 t.h. bortom skogen
Kumputunturis topp. 18,4 t.h. Ounasjoki. 19,8 th.
Sh-st. och café. 20,1 tv. resandehem och café. 20,2
t.h. Sh-st 20,3 t.v. St-st. 20,6 t.v. gästgiveri. 20,9
t.h. Ounasjoki. 21,5

21,6 Kittilä kyrka. (Kyrkan uppförd av trä 1831,
utvidgad 1887, klockstapeln från 1896. Altartavlan
målad av J. G. Hedman, gåva år 1831). 2,2 bro över
Aakenusjoki, t.v. Aakenustunturi (555 m ö.h.) 2,3

23,8 Aakenusjoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. byarna Kuivasalmi och Kiistala samt t. Jesiö-
järvi /28,0/ i närheten av Kumpu tunturi). 2,7 framåt
Levi- och Kätkätunturi. 4,0 t.v. bortom kärret Aake-
nustunturi. 7,0 köres genom vacker björkskog. 9,3
framåt Levitunturi (531 m ö.h.). 13,4 t.v. det för sin
skönhet berömda Immeljärvi, bakom sjön Kätkätunturi
(483 m ö.h.), t.v. Levitunturis branta sluttning. Vägen
går tätt intill stranden. 15,3

39,1 Sirkka vägskäl. T.v. väg via Muonio /62,7/ t.
Enontekiö och Torneå (Tornio), t.h. väg t. Köngäs
by /10,0/.
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Kaukoinen—Meltaus, 78,1 km.
God, till största delen rak landsväg som följer Ounasjoki.

Vackra moar, hänförande älv- och odlingslandskap. Bebyggelsen
tät och relativt välmående.

0 Kaukonen by. Köres i S-riktning genom den
välmående byn. 0,9 t.v. gästgiveri. 1,0 Kaukonen
färja över Ounasjoki (40 m). 1,1 t.h. café. 3,2 en
grupp gårdar i Kumpu. 6,9 bro över Maunujoki.
Fortsattes genom mo- och kärrmarker 18,0

18,0 Alakylä. T.h. gästgiveri. 0,2 t.h. St-st och kaffe-
stuga. 0,4 t.h. matservering och café samt Sh-st. 6,0
t.h. Neitikoski i Ounasjoki. 9,5 bro över Pahtajoki,
t.h. Ounasjoki, vars strand vägen följer. 10,2 t.h.
Patokari. 13,6 rak väg över en vacker mo 16,0

34,0 Help p i gästgiveri. 0,8 t.h. utsikt över
Ounasjoki, som vägen fortfarande följer. 7,4 Rova-
niemi sockengräns. 9,8 t.h. Metliskoski 10,4

44,4 Lohiniva by. (T.h. väg t. Taapajärvi/18,0/, t.v.
väg t. Kinisjärvi /14,0/). Invid vägskälet kaffestuga
Fortsattes längs Ounasjoki strand. Vackra vyer över
älven, odlade stränder. 10,3 bro över Molkojoki. 12,3
t.h. Sh-st. och café. 13,6 t.h. ståtliga Könkäänkoski
i Ounasjoki. 16,7 th. Jalkakoski. 17,0 th. utsikt
över älven 17,8

62,2 Jää s k ö gästgiveri. 4,2 th. på andra sidan
floden Äijänvaara. 8,5 Korintte färja över Ounasjoki
(120m). 8,7 th. St-st (café). 9,1 th. skidbacke. .. 15,9

78,1 Meltaus vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Rovaniemi /59,6/, t.v. väg t. Sodankylä /103.6/.
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Meltaus—Kaukoinen, 78,1 km.
God, till största delen rak landsväg som följer Ounasjoki.

Vackra moar, hänförande älv- och odlingslandskap. Bebyggelsen
tät och relativt välmående.

0 Meltaus vägskäl. Köres i NV-riktning. 6,8
tv. skidbacke. 7,2 t.v. St-st (café). 7,3 Korintte
färja över Ounasjoki (120 m). 11,7 t.v. bakom floden
Äijänvaara 15,9

15,9 Jää s k ö gästgiveri. 0,8 t.v. utsikt över
älven. 1,1 t.v. Jalkakoski. 4,2 t.v. ståtliga Könkään-
koski. 5,5 t.v. Sh-st. och café. 7,5 bro över Molko-
joki. Fortsattes längs Ounasjoki. Vackra vyer över
älven meå dess odlade stränder 17,8

33,7 Lohiniva by. (T.h. väg t. Kinisjärvi /14,0/, t.v.
väg t. Taapajärvi /18,0/). Invid vägskälet kaffestuga.
0,6 t.v. Meltiskoski. 3,0 Kittilä sockengräns. 7,1 t.v.
Ounasjoki, vars strand vägen åter följer. 9,6 t.v.
utsikt över älven 10,4

44,1 Help p i gästgiveri. 2,4 rak väg över en vacker
mo. 5,8 t.v. Patokari, vägen följer Ounasjoki. 6,5
bro över Pahtajoki. 10,0 tv.Neitikoski i Ounasjoki.
15,6 t.v. matservering och café samt Sh-st. 15,8 t.v.
St-st. och kaffestuga 16,0

60,1 Alakylä. T.v. gästgiveri. Efter byn fortsattes
genom mo- och kärrmarker. 11,1 bro över Maunujoki.
14,8 en grupp gårdar i Kumpu. 16,9 t.v. café. 17,0
Kaukonen färja över Ounasjoki (40 m). 17,1 t.h.
gästgiveri 18,0

78,1 Kaukonen by. Rakt fortsätter vägen via Sirkka
/39,1/ t. Muonio, t.v. väg t. Kallo by /23,0/.
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Vikajärvi—Kemijärvi, 58,7 km.
God, till största delen nybyggd landsväg, mo. och kärrtrakter.

Bebyggelsen relativt gles.

0 Vikajärvi vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,2
bro över Raudanjoki, Vikaköngäs. 2,2 t.v. Vikajärvi.
4,6 bro över Vikajoki 5,0

5,0 Unhola vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Vika station /!,%/). Vägen stiger mot Lautavaara
(220 m). 2,1 t.h. vidsträckt skogslandskap. 6,0 köres
över en vacker mo. 8,7 Jokilampi, vackra stränder. 12,1

17,1 Hietala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Misi station /8,2/). 2,8 bro över Inkijoki. 7,7
Kemijärvi sockengräns. 8,4 bro över Kalliosalmi.
8,8 th. vik till Kalliojärvi. 13,0 tv. Rovajärvi. (15,0
t.v. väg t. Enijärvi /13,8/). 16,0 köres över ett stort
kärr 20,6

37,7 Hyypiön j a r v i. Vägen går över tvenne sund, vac-
kert ödemarkslandskap. T.h. Hyypiövaara (340m)... 3,3

41,0 Laukkanen vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Kuusivaara haltpunkt 11,3/). 7,5 t.h. vackert
höjdlandskap. 8,6 bro över Hopsanoja 9,2

50,2 Ketola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Hanhikoski haltpunkt /1,7/). 4,2 köres över vackra
tallmoar 8,5

58,7 Kemijärvi kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
Joutsijärvi 128,1/ t. Salla, t.v. väg t. Pelkosenniemi
/54,4/. — T.h. synes Pöyliöjärvi.

R 124



581

Kemijärvi—Vikajärvi, 58,7 km.
God, till största delen nybyggd landsväg, mo- och kärrtrakter.

Bebyggelsen relativt gles.

0 Kemijärvi kyrkby. Köres i SV-riktning över
vackra tallmoar 8,5

8,5 Ketola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Hanhikoski haltpunkt /!,!/). 0,6 bro över Hopsanoja. 9,2

17,7 Laukkanen vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Kuusivaara haltpunkt 11,31). 2,3 t.v. Hyypiön-
järvi, vars strand vägen följer 3,8

21,0 Hyypiönjärvi. Vägen går över tvenne sund,
ödemarkslandskap. T.v. bakom sjön Hyypiövaara
(340 m) .

4,8 köres över ett stort kärr. (5,7 t.h. väg
t. Enijärvi /13,8/). 7,7 t.h. Rovajärvi. 12,0 t.v. vik
till Kalliojärvi. 12,3 bro över Kalliosalmi. 13,0 Rova-
niemi sockengräns. 17,9 bro över Inkijoki 20,6

41,6 Hietala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Misi station /8,2/). 3,5 t.v. Jokilampi. 6,2 köres över
en vacker mo. 10,0 går vägen över Lautavaara (220 m) . 12,1.

53,7 Unhola vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Vika station /7,6/). 0,4 bro över Vikajoki. 2,2 t.h.
Vikajärvi. 4,8 bro över Raudanjoki, Vikaköngäs 5,0

58,7 Vikajärvi vägskäl. T.h. väg via Sodankylä
/102,8/ t. Petsamo, t.v. väg t. Rovaniemi 121,3/.
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Kemijärvi—Pelkosenniemi, 54,4 km.
God, rak landsväg som följer Kemi älv, vackra by- och älv-

landskap, vyer över höjder och fjäll. Bebyggelsen relativt tät,
välmående byar. '

0 Kemijärvi kyrkby. Köres i N-riktning. 0,6
th. Kemijoki. 3,6 bro över Peltojoki. 5,4 Tohmo by.
(T.h. väg längs Kemijokis strand, t.v. väg t. gårdarna
i byn). 5,6 t.v. Peltojärvi 9,3

9,3 Tohmo la vägskäl. (T.v. väg t. Javarrus by
/21,0/). 1,4 bro över Outijoki. 8,2 köres över ett stort
kärr, t.h. Varriovaara, t.v. Outitunturi och längre bort
Pyhätunturi. 15,7 Ylikylä, t.h. Kemi älv, t.v. Pyhä-
tunturi (540 m Ö.h.). 17,3

26,6 Jav arrusj o k i bro. Snett t.v. storartad utsikt
över Pyhätunturi. 4,3 t.h. Kemijoki. 5,7 ståtlig vy
över älvdalen. (T.v. stig via Vuostimojärvi ,/8,0/ t.
Pyhätunturi /16,0/). 6,1 bro över Pyhäjoki. Köres
genom Vuostimo by. 9,4 följer vägen Kemijoki. 12,0
Pelkosenniemi sockengräns. 17,9 Saunavaara by, i
fjärran kyrkbyn. 20,8

47,4 'Mair i j o k i vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t Pyhäjärvi by /13,0/, från byn båtförbindelse till
foten av Pyhätunturi; inkvarteringsmöjligheter). 0,1
bro över Mairijoki. 1,8 utsikt över kyrkbyn 3,7

51,1 Pelkosenniemi kyrka. (Kyrkan uppförd av
trä 1929, ark. Y. Sadeniemi). 0,1 t.h. St-st 0,2 t.h.
gästgiveri samt St- och Sh-st Fortsattes genom byn
längs Kemijoki 3,3

54,4 Pelkosenniemi, Kitinen vägskäl. T.h. väg

t. Savukoski /38,7/, t.v. väg t Kairala by /10,0/.
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Pelkosenniemi—Kemijärvi, 54,4 km.
God, rak landsväg som följer Kemi älv, vackra by- och älv-

landskap, vyer över höjder och fjäll. Bebyggelsen relativt tät,
välmående byar.

0 Pelkosenniemi, Kitinen vägskäl. Köres i
S-riktning längs Kemi älv. 2,0 utsikt över kyrkbyn.
3,1 t.v. gästgiveri samt St- och Sh-st 3,3

3,3 Pelkosenniemi kyrka. (Kyrkan uppförd av
trä 1929, ark. Y. Sadeniemi). 3,6 hro över Mairijoki. 3,7

7,0 Mairijoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Pyhäjärvi by /13,0/, från byn båtförbindelse till
foten av Pyhätunturi; inkvarteringsmöjligheter). 2,9
Saunavaara by. 8,8 Kemijärvi sockengräns. Köres
genom Vuostimo by. 14,7 bro över Pyhäjoki. 15,1
utsikt över älvdalen. (T.h. stig via Vuostimojärvi
/8,0/ t Pyhätunturi 716,0/). 16,5 tv. Kemi älv 20,8

27,8 Javarr u s j o k i bro. Bakåt snett th. storartad
utsikt mot Pyhätunturi (540 m ö.h.). 1,6 Ylikylä, t.v.
Kemi älv. 9,1 köres över ett stort kärr, t.v. Varrio-
vaara, t.v. Outitunturi och längre bort Pyhätunturi.
15,9 bro över Outijoki 17,3

45,1 Tohmola vägskäl. (T.h. väg t. Javarrus by
/21,0/). 3,7 t.h. Peltojärvi. 3,9 Tohmo by. (T.v. väg
längs stranden av Kemi älv, t.h. väg t. gårdarna
i byn). 5,7 bro över Peltojoki. 8,7 gårdar i Kemi-
järvi kyrkby, tv. Kemi älv 9,3

54,4 Kemijärvi kyrkby. T.h. väg via Vikajärvi
/58,7/ t. Rovaniemi, t.v. väg via Joutsijärvi /28,7/ t.
Salla.
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Kemijärvi—Joutsijärvi, 28,7 km.
God, i början nybyggd, bred landsväg, ståtliga vyer över byar

och höjder. Bebyggelsen i början tät, i slutet gles.

0 Kemijärvi kyrkby. Köres i O-riktning. 0,1
th. Sh-st (0,2 t.v. väg t. Kemijoki station /0,2/).
0,3 järnvägsövergång. (0,4 t.v. väg t. gårdarna i
Rantaniemi). 0,5 t.h. Pöyliöjärvi. 1,0 bro över Pöy-
liösalmi. 1,4 t.h. flyghall, invid hallen god sand-
strand. 1,5 t.v. biiremontverkstad. 1,6 t.v. Sh- och
t.h. St-st (T.h. väg t. gårdarna i byn. Invid vägen
tvenne resandehem.) 1,7 t.v. begravningsplats 1,9

1,9 Kemijärvi kyrka. (T.h. väg t. gårdarna i byn) .
(Kyrkan uppförd av trä 1832, senast rep. 1929
enligt arkitekt A. Aaltos ritningar. Altartavlan
av okänd konstnär.) Invid 1 kyrkan vackert minnes-
märke över de i frihetskriget stupade.

0,3 färja över Kemijärvi. (1500 m, färjan avgår var
heltimme mellan kl. 7—24). 2,5 t.h. god utsikt över
älvens odlade stränder, i bakgrunden höjden. (4,1 t.v.
väg t. Kostamus by /9,9/). 5,6 t.v. Kotavaara. 6,6
bro över Kotasadmi, t.v. Kotajärvi 6,8

8,7 Isokylä. (T.h. väg t. gårdarna i byn). (1,4 t.v.
väg t. Puikkolia by /5,0/). 1,6 t.h. Karsimusjärvi.
2,4 går vägen över Tasasenvaara. 2,8 t.v. Tasasen-
järvi. 8,6 bro över Lautavaaranoja. 14,0 köres längs
Mäntyvaaras sluttningar, th. det ståtliga Untamovaa-
ra. Köres genom statens kolonisationsområde. 19,6
synes Joutsijärvi by, bakom byn Joutsijärvi 20,0

28,7 Joutsijärvi vägskäl. T.h. väg via Niskala
/26,9/ t. Kuusamo, t.v. väg via Märkäjärvi 141,3/
t. Salla.
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Joutsijärvi—Kemijärvi, 28,7 km.
God, i slutet bred nybyggd landsväg, ståtliga by. och höj-

landskap. Bebyggelsen i början gles, i slutet tät.

0 Joutsijärvi vägskäl. Köres i SV-riktning.
6,0 Mäntyvaaras sluttningar, tv. det ståtliga Untamo-
vaara. Köres genom statens kolonisationsområde. 11,4
bro över Lautavaaranoja. 17,2 t.h. Tasasenjärvi.
17,6 går vägen över Tasasenvaara. 18,4 t.v. Karsi-
musjärvi. (17,8 t.h. väg t. Puikkola by /5,0/) 20,0

20,0 Isokylä. (T.v. väg t. gårdarna i byn). 0,2 bro
över Kotasalmi, t.h. Kotajärvi, i bakgrunden Kota-
vaara. (2,7 t.h. väg t. Kostamus by /9,0/). 4,3 t.v.
utsikt över Kemi älvs odlade stränder, i bakgrunden
höjder. 5,0 färja över Kemijärvi. (1500 m., färjan
avgår var halvtimme mellan kl. 7,30—0,30) 6,8

26,8 Kemijärvi k yr'k a. (T.v. väg t. gårdarna i byn) .

(Kyrkan uppförd av trä 1832, rep. senast 1929
enligt ark. A. Aaltos ritningar. Altartavlan av
okänd konstnär.) Invid kyrkan vackert minnes-
märke över de i frihetskriget stupade.

0,2 th. begravningsplats. 0,3 t.h. Sh. och t.v. St-st
(T.v. väg t. gårdarna i byn. Invid vägen tvenne re-
sandehem). 0,4 t.h. biiremontverkstad. 0,5 t.v. flyg-
hall, invid hallen god sandstrand. 0,9 bro över Pöy-
liönsalmi. 1,4 tv. Pöyliönjärvi. (1,5 t.h. väg t. går-
darna i Rantaniemi). 1,6 järnvägsövergång. (1,7 t.h.
väg t. Kemijärvi station 70,2/). 1,8 t.v. Sh-st. 1,9

28,7 Kemijärvi kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
Vikajärvi /58,7/ t. Rovaniemi, t.h. väg t. Pelkosen-
niemi /54,4/.
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Joutsijärvi—Märkäjärvi, 41,3 km.
God, men smal och till största delen krokig och backig lands-

väg, moar och kärr, några vackra by- och sjölandskap. Bebyg-
gelsen gles.

0 Joutsijärvi vägskäl. Köres i NO-riktning.
1,2 bro över Käsmäjoki. 5,3 Salla sockengräns. 9,6
bro över Kursunjoki. 12,5 tv. Pääjärvi, vackert by-
landskap 13,9

13,9 Kursu by. (T.v. väg t. gårdarna i byn). 0,3 tv.
Kursunjärvi. 7,0 köres längs Kuusivaaras sluttning.
12,4 framåt Toinenjärvi, bakom sjön Salmijärvi by.
12,9 vägen går tätt intill stranden 14,2

28,1 Salmijärvi by. (T.v. väg t. gårdarna i byn).
T.h. Ukerovaara. 1,7 tv. Ruohoaava. 3,0 bro över
Salmi joki. 3,7 t.v. Aapolampi. 4,8 t.v. Salmivaara.
7,5 går vägen längs Paikanselkä. 8,5 t.v. vidsträckta
kärr- och höjdlandskap. 12,5 Märkäjärvi by, t.v. Mar-
käjärvi. 12,8 th. Sh-st 13,0 th. St-st 13,2

41,3 Märkäjärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t. Salla /31,3/, t.h. väg via Hautajärvi /45,6/ t. Kuu-
samo.
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Märkäjärvi—Joutsijärvi, 41,3 km.
God, men smal och till största delen krokig och backig lands-

väg, moar och kärr, några vackra byar och sjöar. Bebyggelsen
gles.

O Märkä järvi vägskäl» Köres i V-riktning.
0,3 t.v. St- och 0,5 t.v. Sh-st. 0,8 t.h. Märkäjärvi. 4,7
t.h. vidsträckt kärr. och sjölandskap. 5,7 går vägen
längs Paikanselkä. 8,4 t.h. bakom Ruohoaapa Salmi-
vaara. 9,5 t.h. Aaipolampi. 10,2 bro över Salmijoki. 13,2

13,2 Salmijärvi by. (T.v. väg t. gårdarna i byn) .

T.v. Ukerovaara. 0,5 t.h. Toinenjärvi, vars strand
vägen följer. 1,8 utsikt över sjön och byns odlingar.
7,2 köres längs Kuusiviaaras sluttning. 13,9 t.h. Kur-
sunjärvi 14,2

27,4 Ku ris u by. (T.h. väg t. gårdarna i byn). 1,4 t.h.
Pääjärvi, i bakgrunden vackert bylandskap. 1,7 bro
över Kursunjoki. 4,4 bro över Varpuoja. 8,6 Kemi-
järvi sockengräns. 12,7 bro över Käsmänjoki. Köres
genom Joutsijärvi by 13,9

41,3 Joutsijärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t. Kemijärvi 128,1/, t.v. väg via Niskala /26,9/ t.
Kuusamo.
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Märkäjärvi—Salla, 31,3 km.
God, delvis krokig och backig landsväg, huvudsakligen

och kärr, några odlings, och sjölandskap samt vidsträckta
Bebyggelsen gles.

0 Märkäjärvi vägskäl. Köres i NO-riktning,
0,5 bro över Ruuhijoki. 1,6 tv. Ruuhijärvi. 2,5 Portto-
aapa, t.h. Porttolampi. 6,4 bro över Pata-oja. 15,8
Kelloselkä by, vidsträckt utsikt över höjder. 16,2
Sallatunturi. 18,5 bro över Aatsinkijoki 20,3

20,3 Hanhikangas vägskäl. (T.h. väg t. Aatsinki
by 11,2/). 1,3 bro över Pekeloja. 4,5 t.h. synes Roh-
moivas topp. 8,1 kyrkbyn synes. 8,9 t.h. storartad
vy över Sallatunturi, topparna från v. räknat Salla,
Välitunturi och Rohmoiva (656 m. ö.h.). 9,0 bro över
Särkioja 11,0

31,3 Salla kyrk b y. Rakt fortsätter vägen t. Alakurtti
/59,4/, tv. väg via Savukoski t. Pelkosenniemi (under
byggnad). T.h. väg t. gårdarna i kyrkbyn samt stig
t. Sallatunturi. Invid byvägen resandehem och Sh-
och St-st.

(Salla kyrka -— invid vägen t. Alakurtti —är
uppförd av trä 1838, ark. C. L. Engel.)
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Salla—Märkäjärvi, 31,3 km.
God, delvis krokig och backig landsväg, moar och kärr, några

odlings- och sjölandskap samt vidsträckta vyer. Bebyggelsen
gles.

0 Salia kyrkby. Köres i S V-riktning. 1,6 t.v.
utsikt mot Sallatunturi, topparna räknade från v. Sal-
la, Välitunturi och Rohmoiva (656 m. ö.h.). 2,0 bro
över Särkioja. 3,0 tv. Keskimmäinen Särkivaara. 6,5
t.v. synes Rohmoivas topp. 9,7 bro över Pekeloja. .. 11,0

11,0 Hanhik a n g a s vägskäl. (T.v. väg t. Aatsinki
by /7,2/). 1,8 bro över Aatsinkijoki. 4,5 Kelloselkä
by. T.h. vidsträckta vyer över höjder. 13,9 bro över
Paita-oja. 17,9 Porttoaapa, t.v. Porttolampi. 18,7 t.h.
Ruuhijärvi. 19,8 bro över Ruuhijoki 20,3

31,3 Märkäjärvi by, Märkäjärvi vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen via Joutsijärvi /41,3/ t. Kemijärvi, t.v.
väg via Hautajärvi /45,6/ t. Kuusamo.
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Märkäjärvi—Hautajärvi, 45,6 km
God, men delvis backig och krokig landsväg, moar och

några fjäll och sjöar. Några byar.

0 Märkäjärvi vägskäl. Köres i SO-riktning
genom byn. 0,7 Pyhätunturi fjällen. 2,6 bro över
Ruuhijoki. 5,7 tv. Pyhäjärvi samt Iso. och Pieni-
Pyhätunturi. 9,6 t.v. Pieni Pyhätunturis branta
sluttning. 12,5 t.h. Ruuhitunturi. 14,2 börjar den
mäktiga Kolmiloukkosenvaara-nejden. 16,1 hög grusås.

19,6 Hanhivaara vägskäl. (T.v. väg t Onkamo by
/10,0/). 2,3 t.h. Ipojärvi. 5,2 bro över Hevosoja,
t.v. Kallunkijärvis vida fjärd 7,4

27,0 Kallunki jär vi by. (T.v. väg t. Selkälä by
/12,3/). T.v. bortom skogen Kieskis. och Ahventun-
turi. 4,5 bro över Jystämöoja. 5,7 t.v. vik till Näsrnä-
järvi, bakom sjön Niemelä by. 7,3

34,3 Niemelä by. (T.v. väg t. gårdarna i byn). 1,8
bro över Palo-oja. 6,8 Vantturimpi kärret. 9,1 utsikt
över Hautajärvi by. 9,3 bro över Koutiajoki. Köres
genom byn. 10,7 tv. Halijärvi 11,8

45,6 Hautajärvi vägskäl. T.h. väg via Niskala
/38,5/ t Kemijärvi, t.v. väg via Käylä /27,1/ t. Kuu-

samo. — Invid vägskälet Sh-st.
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Hautajärvi—Märkäjärvi, 45,6 km.
God, men delvis backig och krokig landsväg, moar och kärr,

några fjäll och sjöar. Några byar.

0 Hautajärvi vägskäl. Köres i NV-riktning
genom byn. T.h. Halijärvi, vars strand vägen följer.
2,0 bro över Kouitajoki. 4,5 t.v. Vantturimpi kärr.
9,5 bro över Palo.oja 11,3

11,3 Niemelä by. (T.h. väg t. gårdarna i byn) . 1,2
t.h. Näsmäjärvi, bakom sjön Niemelä by. 1,6 t.h. vik
t. sjön. 2,8 bro över Jystämöoja. 6,3 th. livanan-
lahti i Kallunkijärvi 7,3

18,6 Kallunkijärvi by. (T.h. väg t Selkälä by
/12,3/). T.h. bortom skogen synas Kieskis. och Ah-
ventunturi. 2,2 bro över Hevosoja, t.h. Kallunkijärvis
vida fjärd. 5,1 t.v. Ipojärvi 7,4

26,0 Hanhivaara vägskäl. (T.h. väg t. Onkamo by
/10,0/). Den mäktiga Kolmiloukkosenvaara-nejden
börjar. 3,3 hög grusås. 7,1 t.v. Ruuhitunturis kala
topp. 7,4 th. Pieni Pyhätunturi, vägen går omkring
fjället. 13,9 t.h. Pyhäjärvi samt Pieni och Iso Pyhä-
järvi. 17,0 bro över Ruuhijöki. Fortsattes genom
Märkäjärvi by 19,6

45,6 Märkäjärvi vägskäl. T.h. väg t. Salla /31,3/,
t.v. väg via Joutsijärvi 741,3/ t. Kemijärvi.
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Hautajärvi—Käylä, 27,1 km.
God, men delvis krokig och backig landsväg, moar och kärr

några vackra sjöar. Bebyggelsen gles, ödemark.

0 Hautajärvi vägskäl. Köres i S-riktning. 6,6
bro över Oulanfcajoki, på andra sidan bron stockstuga
och goda lägerplatser. 8,9 Kuusamo sockengräns.
14,9 bro över Maaninkiajoki. 17,2 t.h. Kutkulampi.
18,2 t.v. Suorajärvi, vars strand vägen följer 18,9

18,9 Suorajärvi, Suker i j o k i bro. Fortsattes
förbi gårdarna. 2,7 bro över Inginjoki. (5,6 t.v. väg
t. Kallunkijärvi) 8,2

27,1 Käylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Kan-
tojoki 12,8/ t. Kuusamo, t.v. väg via Sovajärvi /36,0/
t. Paana järvi.
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Käylä—Hautajärvi, 27,1 km.
God, men delvis krokig och backig landsväg, moar och kärr

några vackra sjöar. Bebyggelsen gles.

0 Käylä vägskäl. Köres i N-riktning. (2,6 t.h.
väg t. Kallunkijärvi). 5,5 bro över Inginjoki. 7,5 t.h.
utsikt över Suorajärvi 8,2

8,2 Suorajärvi, Suker i j o k i bro. 1,7 tv. Kut-
kulampi. 4,0 bro över Maaninkajoki. 10,0 Salla soc-
kengräns. 12,3 bro över Oulankajöki, invid bron stock-
stuga och goda lägerplatser. 18,3 utsikt över Hauta-
järvi by 18,9

27,1 Hautajärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Märkäjärvi /45,6/ t. Salla, t.v. väg via Joutsi-
järvi /65,4 t. Kemijärvi. — Invid vägskälet Sh-st.
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Käylä—Kantojoki, 12,8 km.
God, fastän smal och delvis krokig landsväg, moar, några

vackra sjöar och höjder. Bebyggelsen gles.

0 Käylä vägskäl. Köres i S-riktning. 0,3 första
bron över Käylänkoski i Kitkajoki. 0,5 andra bron
över forsen, t.v. statens fiskodlingsanstalt samt såg
och kvarn. T.v. väg t. Käylä gästgiveri. 0,8 t.v. väg
t. gästgiveri. 1,6 t.h. Hietalanipi. 4,4 t.h. litet träsk,
längre bort Kurtinjärvi. 7,8 t.v. Taivallampi 8,8

8,8 Taivallampi vägskäl. (T.v. väg t. Juuma-
järvi /13,0). T.v. Kumpuvaara. 0,8 t.h. rengärde,
där renarna skiljas och märkas, t.v. Kantojärvi 4,0

12,8 Kantojoki vägskäl. T.h. väg via Niskala
/54,4/ t. Kemijärvi, tv. väg t. Kuusamo 135,1/.
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Kantojoki—Käylä, 12,8 km.
God, fastän smal och delvis krokig landsväg, moar, några

vackra sjöar och höjder. Bebyggelsen gles.

0 Kantojoki vägskäl. Köres i N-riktning över
moar. 3,2 t.h. Kantojärvi, t.v. rengärde, där renarna
skiljas och märkas 4,0

4,0 Taivallampi vägskäl. (T.h. väg t. Juuma-
järvi /13,0/). T.h. Kumpuvaara. 1,0 th. Taivallaimpi.
4,4 t.v. litet träsk, längre bort Kurtinjärvi. 7,2 t.v.
Hietalampi. 8,0 t.h. väg t. Käylä gästgiveri. 8,3 t.h.
väg t. gästgiveri, första bron över Käylänkoski i
Kitkajoki, t.h. statens fiskodlingsanstalt samt såg och
kvarn. 8,5 andra bron över forsen 8,8

12,8 Käylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Hautajärvi J2l/1/ t. Salla och Kemijärvi, t.h. väg via
Sovajärvi /36,0/ t. Paanajärvi och Tuutijärvi.
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Kantojoki—Kuusamo, 35,1 km.
God, men delvis krokig och backig landsväg. Ståtliga

fjällandskap, sjöar och träsk. Bebyggelsen gles.

Kantojoki vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,3
bro över Kantojoki. 2,8 t.v. Viipusjärvi, vars strand
vägen följer. 7,0 ödemarkslandskap, t.v. Talvijärvi,
bakom sjön Rukatunturi. 7,5 börjar stigning mot Ru-
katunturi. 8,5 vidsträckt skogslandskap, snett t.h.
Pyfaätunturis bara topp, t.v. Rukatunturis branta

0

bergvägg 9,7

9,7 Rukatunturi. (T.v. väg t fjället /1,0/). T.h.
kaffestuga. 1,8 går vägen längs Rukajärvis strand.
3,1 t.v. Autiolahti i Rukajärvi. 4,2 synes Pyhäjärvi,
vars strand vägen senare följer. 5,0 bro över Ruka-
joki. (7,3 t.h. väg t. gårdarna i Kuonttivaara) . 9,9
går vägen över Ronnivaara. 11,8 t.v. Nissinjärvi. 12,0
bro över Nissinoja 14,0

23,7 Nissinjärvi by. Svanges skarpt t.h. 1,4 t.v.
Rääpyslampi 1,8

Rantalahti vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg

via Posio /49,9/ t. Rovaniemi). Rantalahti vik i Oi-
vankijärvi synes. 2,8 th. Syvälampi. 3,6 t.h. Sauna-
lampi. 4,6 vackert näs mellan träsken, t.h. Sauna-
lampi och t.v. Petäjälampi. (6,9 t.h. väg t. gårdarna

25,5

i Meskusvaara /10,0/) 7,3

Nilonkangas vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg via Paanajärvi /58,0/ t. Tuutijärvi). Köres
över en jämn mo. Gårdar i kyrkbyn synas. 1,0 t.h.
niy begravningsplats. 1,2 t.v. sportplan och skydds-
kårshus. 1,3 bro över Nilojoki. 1,4 t.v. Kuusamo-
järvi. 1,6 th. folkhögskolans härbärge, St-st 2,0 t.h.

32,8

Sh-st 2,3

35,1 Kuusamo kyrkby. T.h. väg via Taivalkoski
/67,7/ t. Uleåborg (Oulu), rakt fortsätter vägen t.
kyrkan /0,4/. — Invid vägskälet Sh-service.
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Kuusamo—Kantojoki, 35,1 km.
God, men delvis krokig och backig landsväg. Ståtliga

fjällandskap, sjöar och träsk. Bebyggelsen gles.

0 Kuusamo kyrkby. Köres i NV-riktning genom
byn. 0,3 t.v. Sh-st. 0,5 t.v. Kuusamojärvi. 0,7 t.v.
folkhögskolans härbärge, St-St. 1,0 bro över Nilojoki.
1,1 t.h. sportplan och skyddskårshus. 1,3 t.v. ny be-

gravningsplats 2,3

2,3 Nilokangas vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Paanajärvi 758,0/ t. Tuutijärvi). (0,4 tv.
väg t. gårdarna i Meskusvaara /10,0/). 2,7 vackert
näs mellan träsken, t.v. Saunalampi och t.h. Petäjä-
lampi. 3,7 t.v. Saunalampi. 4,5 t.v. Syvälampi. 7,1
t.v. Rantalahti i Oivankijärvi 7,3

9,6 Rantalahti vägskäl. Fortsattes t.h. (Rakt
fortsätter vägen via, Posio /49,9/ t Rovaniemi). 0,4
t.h. Rääpyslampi 1,8

11,4 Nissinjärvi by. Svanges skarpt t.v. 1,3 t.h.
utsikt över Nissinjärvi. 2,0 bro över Nissinoja. 4,1
köres över Ronnivaara, vyer över Pyhätunturi och
Valtavaara. (6,7 t.v. väg t. gårdarna i Kuonttivaara) .

8,8 t.v. utsikt över Pyhäjärvi, i bakgrunden Pyhätun-
turi. 9,0 bro över Rukajoki, t.v. Pyhäjärvi. 10,9 t.h.
Autiolahti i Rukajärvi. 11,8 th. Rukajärvi, vars
strand vägen följer, Rukatunturi synes. 12,6 börjar
stigning mot Rukatunturi 14,0

25,4 Rukatunturi. (T.h. stig t fjället /1,0/). T.v.
kaffestuga. 1,2 tv. vidsträckt skogslandskap, t.h. Ru-
katunturis branta bergvägg. 2,7 th. Talvijärvi, ba-
kom sjön Rukatunturi. 6,6 th. Viipusjärvi, vars
strand vägen följer. 9,4 bro över Kantojoki 9,7

35,1 Kantojoki vägskäl. T.h. väg via Käylä /12,8/
t. Salla, t.v. väg via Niskala /54,4/ t. Kemijärvi.
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Pudasjärvi—Taivalkoski, 73,1 km.
God, till största delen nybyggd landsväg som i slutet följer

lijoki. Moar, hänförande älv- och sjölandskap. Bebyggelsen
jämförelsevis tät, byarna välmående.

i) Pudasjärvi, Ke 11 okan g as vägskäl. Kö-
res i O-riktning längs lijoki. 0,2 älven t.h. 0,9
t.v. lottornas kiosk. 2,9 th. vidsträckt kärr. 3,3
t.v. Kivarijärvi. 14,5 köres längs rak väg över jämn
Mo 17,0

17,0 Sotkajärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Puolanka kyrka /Ilfl/). 1,7 t.h. Korentojärvi,
vars strand vägen följer. 2,1 bro över Naamangan-
joki. 2,4 t.v. St-st (10,6 t.v. väg t. linattijärvi och
Naamanka by /30,0/, från byn stig t. Isosyötte
brandtorn). Vackra moar. 18,3 th. Pintamojärvi,
vars strand vägen följer. (T.h. väg t. Kurenkyla
/15,0/). 18,6 t.v. St-st. och kaffestuga 20,0

Pintamojärvi, Pintamojoki bro. T.h. god
utsikt över sjön. 7,9 Taivalkoski sockengräns. 9,7
vackert näs mellan träsk, t.v. Tutulampi. 15,0 th.

37,0

Sh-st, lijoki 15,7

52,2 Jurmu by. T.h. St-st 1,1 th. Jurmunlampi i
lijoki, branta stränder. 1,9 th. Jurmunkoski, branta
stränder. 4,5 går vägen över en hög grusås. 4,9 bro
över Pirinoja. 7,1 th. lijoki, Pirttikoski, ståtlig utsikt
över älven. 7,9 bro över Loukusanjoki. Fortsattes
över skogiga moar 12,3

Kariniemi vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Posio kyrka /72,4/). 0,7 t.v. Kostonlampi. 1,2

64,5

t.v. gästgiveri. 2,4 bro över Ohtaoja 8,1

73,1 Taivalkoski, Isosuo vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen t. Kuusamo /68,4/, t.h. väg via Näljänkä
/54,7/ t Kajana (Kajaani).
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Taivalkoski—Pudasjärvi, 73,1 km.
God, till största delen nybyggd landsväg som i början följer

lijoki. Vackra moar, älv- och sjölandskap. Bebyggelsen jäm-
förelsevis tät, byarna relativt välmående.

0 Taivalkoski, Isosuo vägskäl. Köres i SV-
riktning. 5,7 bro över Ohtaoja. 6,9 t.h. gästgiveri.
7,4 t.h. Kostonlampi 8,1

8,1 Kariniemi vägskäl. Fortsattes rakt (T.h.
väg t. Posio kyrka /72,4/). Köres över skogiga moar.
4,4 bro över Loukusanjöki. 5,0 tv. lijoki, Pirinkoski,
utsikt över älven. 7,4 bro över Pirinoja. 7,8 går vä-
gen över en hög grusås, tv. lijoki, Jurmunkoski. 9,3
t.v. Jurmunkoski, branta stränder. 11,2 tv. Jurmun-
lampi i lijoki, branta stränder 12,3

20^ Jurmu by. T.v. St-st 0,7 tv, Sh-st lijoki blir
t.v. 6,0 vackert näs mellan träsk, t.h. Tutulampi.
7,8 Pudasjärvi sockengräns. 14,2 t.v. Pintamojärvi. 15,7

36,1 Pintamojärvi, Pintam o jo k i bro. T.v.
utsikt över sjön. Vägen följer fortfarande stranden.
1,4 t.h. St-st och kaffestuga. (1,7 tv. väg t, Kuren-

kyla /15,0/). Vackra momarker i Pitkälamminaho.
(9,4 t.h. väg t. linattijärvi och Naamanka by /30,0/,
från byn stig t. Isosyötte brandtorn). 17,6 t.v. Ko-
rentojärvi, t.h. St-st 17,9 bro över Naamanganjoki. 20,0

Sotkajärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v,
väg t. Puolanka kyrka /71,0/). Köres längs rak väg
över jämna moar. 12,7 t.h. Kivarijärvi. 14,1 t.v.
vidsträckt kärr. 16,1 t.h. lottornas kiosk. 16,8 t.v.

56,1

lijoki 17,0

73,1 Pudasjärvi, Kello k angås vägskäl. Rakt
fortsätter vägen yia Kiiminki /Ilfl/ t. Uleåborg
(Oulu), t.h. väg via Siurua /29,5/ t. Ii och Rova-
niemi.
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Uleåborg (Oulu)— Muhos, 35,0 km.
God), fastän i slutet krokig och smal landsväg, vackra vyer

över älvar och odlingar. Bebyggelsen tät och välmående.

O ULEÅBORG (OULU) Societetshuset Köres
i NO-riktning längs Kirkkokatu, Kajaaninkatu och
Rautatiekatu. 0,7 järnvägsundergång. 0,9 t.v. begrav-
ningsplats. 1,3 t.v. stadens vattentorn. 2,9 Oulu-
joki sockengräns. 3,0 t.v. café. 3,6 t.v. Oulujoki
kyrka. (4,3 t.v. väg t. Oulujoki kyrka. Kyrkan upp-
förd av trä 1908, ark. J. Sucksdorff. Altartavlan av
okänd konstnär). (4,5 t.h. väg t. skidstuga). 8,0 t.v.
Ule älv, som vägen följer. 8,3 t.h. Maikkula gamla
reservistkaserner. 9,1 bro över mynningsgren t. Ule
älv. 11,0 t.v. Madekoski 13,4

13,4 Madekoski vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Madekoski haltpunkt /0,3/). 1,5 köres genom
Määttä gårds ståtliga skogar. 4,3 utsikt över
älven och dess odlade stränder. (7,3 t.v. väg t. vägen
på älvens norra sida) 7,4

20,8 Pikkarala vägskäl. (T.h. väg t. Pikkarala
haltpunkt /0,7/). Köres över en vacker tallmo. 1,4
järnvägsövergång. 2,5 Muhos sockengräns. 4,7
vidsträckta odlingar, i bakgrunden Päivärinne
lungsotssanatorium. (6,8 tv. väg t. sanatoriet). 7,2
går vägen tätt intill stranden 7,5

28,3 Rova vägskäl. (T.h. väg t. Rova haltpunkt
/1,5/). Fortsattes längs älven genom byn. (3,0 t.v.
väg t. Ylikiiminki kyrka /24,8/). 6,4 vy över Muhos
kyrkby med omgivningar 6,7

35,0 Muhos, Korp i vaara vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Utajärvi J2lfl/ t. Kajana (Kajaani),
t.h. väg via Tyrnävä 111,2/ t. Liminka.
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Muhos—Uleåborg (Oulu), 35,0 km.
God, fastän i slutet krokig och smal landsväg, vackra vyer

över älvar och odlingar. Bebyggelsen tät och välmående.

0 Muhos, Korpivaara vägskäl. Köres i V
riktning. (3,7 t.h. väg t. Ylikiiminki kyrka /24,8/),
Köres längs Uleälv genom Rova by 6,7

6,7 Rova vägskäl. (T.v. väg t. Rova haltpunkt
/1,5/). 0,3 går vägen tätt intill älvstranden. (0,7 t.h.
väg t. Päivärinne lungsotssanatorium). 2,3 vidsträck-
ta odlingar, t.h. på andra sidan älven sanatoriet. 5,0
Oulujoki sockengräns. 6,1 järnvägsövergång. Fort-
sättes över en vacker tallmo 7,5

14,2 Pikkarala vägskäl. (T.v. väg t. Pikkarala
haltpunkt /0,7/). (0,1 t.h. väg t. vägen på älvens
norra sida). 3,1 utsikt över älven och dess odlade
stränder. 5,4 köres genom Määttä gårds skogar 7,4

21,6 Madekoski vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Madekoski haltpunkt ,/0,3/). 2,0 t.h. Madekos-
ki. 4,3 bro över mynningsgren till Ule älv. 5,1 t.v.
Maikkula gamla reservistkaserner. 5,4 t.h. Ule älv,

vars strand vägen följer. 6,2 th. på andra sidan flo-

den på en kulle Oulujoki kyrka* (8,9 t.v. väg t.
skidstuga). (9,1 t.h. väg t. kyrkan. Kyrkan uppförd
av trä 1908, ark. J. Sucksdorff. Altartavlan av okänd
konstnär). 10,4 t.h. café. 10,5 Uleåborgs (Oulu)
stadsgräns. 12,1 t.h. stadens vattentorn. 12,5 t.h.
begravningsplats. 12,8 järnvägsundergång 13,4

35,0 ULEÅBORG (OULU) Societet s h u s e t. (Se
ortsblad). Till staden kommer man längs Rautatien-
katu, Kajaaninkatu och Kirkkokatu.
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Muhos—Utajärvi, 27,0 km.
Relativt god, jämn och jämförelsevis rak landsväg, vackra

by. och odlingslandskap, moar. Bebyggelsen i älvdalarna tät
och välmående, för övrigt gles.

0 Muhos, Korpivaara vägskäl. Köres i 0-
riktning. 2,1 t.v. Koivikko kreaturskötarskola. 2,3
tv. Muhos kyrka.

(Kyrkan uppförd av trä 1634. I sakristian finnes
målningar av kyrkomålaren Emanuel Granberg
1773. Under stora ofreden plundrade ryssarna

kyrkan på klockorna och annat lösöre samt an-
vände kyrkan som stall. Klockstapeln uppförd
1762).

Fortsattes längs gammal strandsluttning 2,9
2,9 Vägskäl. (T.v. väg t. Muhos hamn /0,7/).

Invid vägskälet Sh-st. 0,5 t.v. St-st. (T.h.
väg t. stationen /0,3/). (0,8 t.v. stig t. Turistföre-
ningens brygga för forsbåtar). 0,9 t.v. Sh-st. (T.v.
väg t. Leppiniemi /6,4/ och längs Pyhäkoskis strand
t. Pyhänsivu hållplats). 1,1 järnvägsnivåövergång. .. 1,3

Muhos vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Veneheitto vägskäl invid Kestilä— Säräisniemi-vägen
750,5/). (4,0 t.h. väg t Suokylä /5,0/). 5,6 bro

4,2

över Muhosjoki 7,7

11,9 Hyrkäs vägskäl. (T.v. väg t. Hyrkäs
haltpunkt 70,6/). 0,9 går vägen längs Oulu—Vaala-
banan. 5,0 Utajärvi sockengräns. (5,1 t.v. väg t.
Turistföreningens brygga för forsbåtar och väg längs
stranden t. Muhos) 7,3

Sotka vägskäl. (T.v. väg t Sotka haltpunkt
/1,2/). 0,2 th. vidsträckt kärr. 2,0 järnvägsnivå-
övergång (Ronila hållplats). (3,7 t.v. väg t Merilä,
uthyrning av forsbåtar). (6,3 t.h. väg t. Murronkylä

19,2

/6,0/). 6,5 tv. Utajärvi kyrka.
(Kyrkan uppförd av trä 1672, rep. 1893. Klocksta-
peln från år 1764).

6,8 t.v. Ule älv, som vägen följer 7,8

27,0 Utajärvi kyrkby. T.h. väg via Vaala /35,7/
t Kajana (Kajaani), tv. väg t. Puolanka kyrka /72,7/.
Invid vägskälet Sh-st och café.
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Utajärvi—Muhos, 27,0 km.
Relativt god, jämn och jämförelsevis rak landsväg, vackra

by- och odlingslandskap, moar. Bebyggelsen i älvdalarna tät
och välmående, för övrigt gles.

Utajärvi vägskäl. Köres i V-riktning längs
Ule älv. 1,3 t.h. Utajärvi kyrka.

0

(Kyrkan uppförd av trä 1672, rep. 1893. Klocksta-
peln från år 1764).

(1,5 t.v. väg t. Murronkylä /Bfl/). (4,1 t.h. väg t.
Merilä, uthyrning av forsbåtar). 5,8 järnvägsnivå-
övergång (Ronila hållplats). 7,6 t.v. vidsträckt kärr.

7,8 Sotka vägskäl. (T.h. väg t. Sotka haltpunkt
/1,2/). (2,2 th. väg t. avgångsplatsen för Turist-
föreningens forsbåtar och väg längs stranden t. Mu-
hos). 2,3 Muhos sockengräns. 6,4 vägen följer Vaala

7,8

—Oulu-banan 7,3

15,1 Hyrkäs vägskäl. (T.h. väg t Hyrkäs halt-
punkt /0,6/). Utsikt över Muhos odlade slätter. 2,1
bro över Muhosjoki. (3,7 t.v. väg t. Suokylä /5,0/). 7,7

Muhos vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Veneheitto vägskäl /50,0/ invid Kestilä—Säräisniemi-
vägen). 0,2 järnvägsnivåövergång. 0,4 t.h. Sh-st.
(T.h. väg t. Leppiniemi /6,4/ och längs Pyhäkoskis
strand t. Pyhänsivu hållplats). (0,5 t.h. stig t. Tu-

ristföreningens brygga för forsbåtar). 0,8 t.h. St-st.

22,8

(T.v. väg t. stationen /0,3) 1,3

24,1 Vägskäl. (T.h. väg t. Muhos hamn /0,7/). 0,6
t.h. Muhos kyrka.

(Kyrkan uppförd av trä 1634. I sakristian finnes
målningar av kyrkomålaren Emanuel Granberg
1778. Under stora ofreden plundrade ryssarna
kyrkan på klockorna och annat lösöre samt an-
vände kyrkan som stall. Klockstapeln uppförd
1762).

0,8 t.h. Koivikko kreaturskötarskola 2,9

27,0 Muhos, Korpivaara vägskäl. T.h. väg t.
Uleåborg (Oulu) /35,0/, t.v. väg via Tyrnävä /17,2/
t. Liminka.
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Utajärvi—Vaala, 35,7 km.

0 Utajärvi kyrkby. Köres i SO-riktning. 0,2 t.h.
St-st. (T.h. väg t. Utajärvi station /0,2/). (1,1 th.
väg t. Kormu by). 1,7 th. ny begravningsplats. 1,9
t.v. gamla begravningsplatsen. 2,4 tv. Utajärvi. 4,4
t.v. Utakoski. (6,4 t.v. väg t. Naamankylä). 9,7 t.v.
Ule älv 12,5

12,5 Ahmas k y 1a. (T.h. väg t. Ahmas haltpunkt 73,3/
och t Kylmälä by /20,0/ invid Muhos—Veneheitto-
vägen). 0,5 t.h. begravningsplats. Köres över en
jämn mo. (3,9 t.h. väg t. Ahmas haltpunkt) 7,9

20,4 Niska by. (T.h. väg t Niska haltpunkt /0,1/).
2,2 går vägen över jämna moar. 4,7 t.v. god utsikt
över Ule älv 6,6

27,0 Nuojua haltpunkt (t.h. /0,1/). (T.h. väg t.
Pohja vägskäl 718,1/ invid Säräisniemi—Kestilä-
vägen). Fortsattes över ett skogbevuxet kärr. (7,1 t.v.
väg t. Uutela resandehem ,/1,6/). 8,2 t.v. Ule älv. 8,6
t.v. väg t. Turistföreningens hotell i Vaala 8,7

35,7 Vaala vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Kie-
himä /58,4/ t. Kajana (Kajaani), t.h. väg t Säräis-
niemi kyrka /13,4/. — T.v. Turistföreningens hotell
i Vaala.

R

God, men smal landsväg, jämna moar och kärrmarker,
några vackra älv- och odlingslandskap. Bebyggelsen relativt
gles, koncentrerad till byarna.
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Vaala—Utajärvi, 35,7 km.
God, men smal landsväg, jämna moar och kärrmarker,

några vackra flod- och odlingslandskap. Bebyggelsen relativt
gles, koncentrerad till byarna.

0 Vaala vägskäl. Köres i NV-riktning. 0,1 t.h.
hotell. (1,6 th. väg t. Uutela resandehem /1,6/).
Fortsattes över ett skogbevuxet kärr 8,7

8,7 Nuo ju a ha It punk t (t.v. /0,1/). (T.v. väg t.
Pohja vägskäl /18,1/ invid Säräisniemi—Kestilä-
vägen). 1,9 th. Ule älv. 4,4 jämna moar 6,6

16,3 Niska by. (T.v. väg t. Niska haltpunkt /0,1/).
(4,0 t.v. väg t. Ahmas haltpunkt). 7,4 t.v. begrav-
ningsplats 7,9

23,2 Ahmask y 1 a. (T.v. väg t. Ahmas haltpunkt /3,3/
och t. Kylmälä by /20,0/ invid Muhos—Veneheitto-
vägen). 2,8 th. Ule älv. (6,1 t.h. väg t. Naaman-
kylä). 8,1 th. Utakoski. 9,5 t.h. Utajärvi. 10,6 t.h.
gamla begravningsplatsen. 10,8 t.v. ny begravnings-
plats. (11,4 t.v. väg t. Kormu by). 12,3 t.v. St-st.
(T.v. väg t. Utajärvi station /0,2/). 12,5

35,7 Utajärvi kyrkby. T.v. väg via Muhos /27,0/ t.
Uleåborg (Oulu), th. väg t. Puolanka kyrka J12,1J. —

Invid vägskälet Sh-st och café.
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Vaala—Kiehimä, 58,4 km.
Smal, i början dålig, i slutet något bättre, backig landsväg;

moar och kärr, några vackra sjö. och bylandskap. Bebyggelsen
relativt gles.

0 Vaala vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,2 kom-
binerad lands, och järnvägsbro över Ule älv. 0,5 t.v.
Sh. och St-st. 1,2 t.h. resandehem 1,3

1,3 Vaala station (t.h.). Fortsattes över ett kärr
och en vacker tallmo 4,1

5,4 Ote r m a vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Puolanka kyrka /60,8/). 0,1 järnvägsnivåövergång
(Laajalampi hållplats). 0,2 Säräisniemi sockengräns.
Köres genom en vacker tallskog. 4,1 t.h. Kankarilahti
i Ule träsk, vägen går längs vikens strand 5,7

11,1 Kank a r i vägskäl. (T.v. väg t. Kankari halt-
punkt /0 ,2/). Efter byn följa vackra moar. (4,1 t.h.
väg t. Lassilanniemi /5,0/) . 6,5 t.h. vacker utsikt över
Jaalanka-viken 6,6

17,7 Jaalanka vägskäl. (T.v. väg t. Jaalanka halt-
punkt /O/T/). Fortsattes genom byn. 0,8 bro över
Aittojoki. (0,9 t.v. väg t. Kaihlastenkylä 77,0/). (6,7
t.v. väg t. Liminpuro haltpunkt 70,6/ och t. Kongas-
järvi /15,0/). 6,7 bro över Liminpuro. 10,4 Paltamo
sockengräns. 15,1 t.h. Kivesjärvi. Köres genom Kives-
järvi by. 19,2 bro över Kongasjoki. Köres längs med
banan. 20,1 järnvägsnivåövergång. T.h. Kivesjärvis
vidsträckta fjärd 20,2

37,9 Kivesjärvi haltpun kt. 0,2 t.h. båtbrygga.
1,2 järnvägsnivåövergång. 2,6 köres över Kivesvaara.
(9,0 t.v. väg t. Raappananmäki /10,0/) 10,9

48,8 Melalahti vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Melalahti haltpunkt /1,5/ och t. båtbryggan /3,0/).
(1,3 t.v. väg t. Vaarankylä /4,0/, t.h. väg t. gårdarna
i Melalahti). 4,0 och 6,1 järnvägsnivåövergång. 6,2

t.h. Kokonlahti i Ule träsk. (9,3 t.v. väg t. Vaaran-
kylä). 9,4 t.v. gästgiveri och café. (T.v. väg t. Puo-
lanka vägen) 9,6

58,4 Kiehimä vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Kontiomäki t. Kajana (Kajaani), t.v. väg t. Puolanka
kyrka ,/64,3/. —- Invid vägskälet St- och Sh-st.
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Kiehimä—Vaala, 58,4 km.
Smal, i början relativt god, men backig landsväg, i slutet

sämre, moar och kärr, några vackra sjö- och bylandskap. Bebyg-
gelsen relativt gles.

0 Kiehimä vägskäl. Köres i NV-riktning genom
byn. 0,2 t.h. gästgiveri och café, (T.h. väg t. Puo-
lanka vägen). (0,3 tli. väg t Vaarankylä). 3,5 järn-
vägsnivåövergång, t.v. Kokonlahti i Ule träsk. 5,6
järnvägsnivåövergång. (8,3 th. väg t. Vaarankylä
/4,0/, t.v. väg t. gårdarna i Melalahti) 9,6

9,6 Melalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Melalahti haltpunkt /1,5/ och t. båtbryggan
/3,0/). (1,9 th. väg t. Raappananmäki ,/10,0/). 4,6
t.h. Kivesvaara. 8,3 köres över Kivesvaara. 9,7 järn-
vägsnivåövergång, tv. Kivesjärvi. 10,7 t.v. båtbrygga. 10,9

20,5 Kivesjärvi h altpunkt. 0,1 järnvägsnivåöver-
gång. 1,0 bro över Kongasjoki. Köres genom Kives-
järvi by. 5,1 tv. Kivesjärvi. 9,8 Säräisniemi socken-
gräns. 13,5 bro över Liminpuro. (T.h. väg t. Limin-
puro haltpunkt /0,6/ och t. Kongasjärvi ,/15,0/). (19,3
t.h. väg t. Kaiblastenkylä /lfl/). 19,4 bro över Aitto-
joki. Köres genom Jaalanka by. 19,8 t.v. Jaalanka
viken 20,2

40,7 Jaalanka vägskäl. (T.h. väg t. Jaalanka halt-
punkt /O/T/). 0,1 t.v. vacker utsikt över Jaalanka-
viken. (2,5 t.v. väg t. Lassilanniemi /Bfl/) 6,6

47,3 Kankari vägskäl. (T.h. väg t. Kankari halt-
punkt ,/0,2/). 0,3 t.v. Kankarinlahti i Ule träsk, vägen
går längs vikens strand. Efter byn köres genom
vacker tallskog. 5,5 Utajärvi sockengräns. 5,6 järn-
vägsnivåövergång (Laajalampi hållplats) 5,7

53,0 Ote r m a vägs k a 1. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Puolanka kyrka /60,8/) 4,1

57,1 Vaala station (tv.). 0,1 t.v. resandehem, mat-
servering och café. 0,8 t.h. St- och Sh-st. 1,0 kom-
binerad lands- och järnvägsbro över Ule älv, utsikt
över Ule träsk. T.h. invid bron forsbåtarnas avgångs-
plats 1,3

58,4 Vaala vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Uta-
järvi /35,7/ t. Uleåborg (Oulu), t.v. väg t. Säräisniemi
kyrka /13,4/. — T.h. Turistföreningens hotell i Vaala.
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Kiehimä—Kontiomäki, 14,9 km.
Relativt god och jämförelsevis rak landsväg, skogstrakter,

några sjö- och bylandskap. Bebyggelsen koncentrerad till väl-
mående byar.

0 Kiehimä vägskäl. Köres i S-riktning. (0,3 th.
väg t. Kiehimä station /1,0/). 0,3 rakt framåt Mies-
lahti fjärden i Ule träsk. 0,6 kombinerad lands, och
järnvägsbro över Kiehimänjoki 1,2

1,2 Meteli vägskäl. (T.h. väg t. Meteli haltpunkt
/0,5/, tv. väg t,' Uura by 710,0/). 2,0 börjar lång
raksträcka. 6,3 t.h. ståtlig utsikt över Mieslahti.
Köres genom byn 6,7

7,9 Mieslahti vägskäl. Fortsattes rakt (T.v. väg
t. Ristijärvi ;/16,3/, th. väg t. Mieslahti båtbrygga
71,0/ och t. Mieslahti haltpunkt ,/1,5/) . 2,4 järnvägs-
nivåövergång. 2,6 bro över Miesjoki 7,0

14,9 Kontiomäki, Los o törmä vägskäl. Rakt
fortsätter vägen t. Kajana (Kajaani) 724,9/, t.v. väg
via Ristijärvi /22;1/ t. Suomussalmi.
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Kontiomäki—Kiehimä, 14,9 km.
Relativt god och jämförelsevis rak landsväg, skogstrakter,

några sjö- och bylandskap. Bebyggelsen koncentrerad till väl-
mående byar.

0 Kontiomäki, Losotörmä vägskäl. Köres
i N-riktning. 4,4 bro över Miesjoki. 4,6 järnvägsnivå-
övergång 7,0

7,0 Mieslahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Ristijärvi /16,3/, tv. väg t. Mieslahti båtbrygga
/1,0/ och t. Mieslahti haltpunkt ,/1,5/). Köres genom
byn. 0,7 tv. vy över Mieslahti i Ule träsk. Lång
raksträcka 6,7

13,7 Meteli vägskäl. (T.v. väg t. Meteli haltpunkt
/0,5/, th. väg t. Uura by /10,0/). 0,1 t.v. Mieslahti
fjärd. 0,6 kombinerad lands- och järnvägsbro över
Kiehimänjoki. (0,9 t.v. väg t. Kiehimä station /1,0/). 1,2

14,9 Kiehimä vägskäl. T.v. väg via Vaala /58,4/
t. Puolanka kyrka /64,3/. — Invid vägskälet St- och
Sh-st.
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Kajana (Kajaani)— Sotkamo, 44,4 km.

skogstrakter. Bebyggelsen gles, huvudsakligen nybebyggelse.
God, fastän i slutet backig landsväg, huvudsakligen

O KAJANA (Kajaani), Rådhuset Köres i SO-rikt-
ning längs Kauppakatu, Lönnrotinkatu, Väinämöisen-
katu och Kivimäentie. 1,0 järvägsnivåövergång, t.v.
Kajana station. 2,4 vändes t.v. (Rakt byväg t. Lah-
nasjärvi /30,0/). 5,7 t.v. Karankalahti i Nuasjärvi.
6,0 bro över Karankaoja. 6,3 Paltamo sockengräns.
(8,1 t.v. väg t. Märköniemi). 11,1 Sotkamo socken-
gräns. 12,0 bro över Konttijoki 12,0

12,0 Korholanmäki by. (T.v. väg t gårdarna i
byn). Fortsattes längs Korholanmäkis sluttning. 6,2
t.h. bortom kärret Losovaara. 8,1 snett t.v. den mak-
tiga Vuokatti-höjden (351 m ö.h.) 14,7

26,7 Jorma skylä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Poromäki vägskäl invid Kajana—lisalmi-vägen
/77,9/). 4,6 bro över Jormasjoki, t.h. Jormasjärvi,
i bakgrunden Vuokatti, 6,0 t.h. utsikt över Jormas-
järvi och Vuokatti. (6,1 t.v. väg t. Jormasjokisuu).
(7,8 th. väg t. Vaarankylä). 10,6 t.v. Nuasjärvi
fjärd, i bakgrunden Naapurinvaara med odlingar. .. 11,7

38,4 Vuokatti. (T.h. stig t. Vuokatti utsiktstorn /2,0/,
t.v. stig t. Nuasjärvi sandstrand ,/0,5/). Köres längs
ny väg. 0,9 t.h. Kuikkalampi, branta stränder. 1,1

39,5 Vuokatti vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Kuluntalahti vägskäl invid Kontiomäki Kaj ana vä-
gen 121,2/). 0,1 tv. Vuokatti station. 0,3 järnvägs-
övergång, t.v. Kuikkalampi, i bakgrunden Vuokattis
högsta topp 2,2

41,7 Mustola vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Valtimo /62,7/ t. Nurmes). 0,9 t.v. Pirttijärvi,
i bakgrunden kyrkby. 1,9 t.h. Sapsojärvi, vars strand
vägen följer. 2,7

44,4 Sotkamo station. Rakt fortsätter vägen via
Sotkamo kyrka t. Kuhmo /66,9/ och t. Ristijärvi
/55,2/.
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Sotkamo—Käjana (Kajaani), 44,4 km.
God, fastän i början backig landsväg, huvudsakligen

skogstrakter, i början ståtliga sjö- och höjdlandskap. Bebyggel-
sen gles, huvudsakligen nybebyggelse.

0 Sotkamo station. Köres i NV-riktning längs
Sapsojärvis strand. 0,3 t.h. Pirttijärvi 2,7

2,7 Must o 1 a vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Valtimo /62,7/ t. Nurmes). 1,9 järnvägsövergång,
t.v. Kuikkalampi, branta stränder, i bakgrunden Vuo-
kattis högsta topp (351 m ö.h.). 2,1 t.h. Vuokatti
station 2 2

4,9 Vuokatti vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Kuluntalahti vägskäl invid Kontiomäki—Ka jana
vägen /27,2/). 0,2 t.v. Kuikkalampi. Köres längs
ny väg 1X

6,0 Vuokatti. (T.v. stig t. Vuokatti utsiktstorn /2,0/,
t.h. stig t. Nuasjärvi sandstrand ,/0,5/). Vägen blir
mera kuperad. 1,1 t.h. Nuasjärvi fjärd, i bakgrunden
Naapurinvaara med odlingar. (3,9 t.v. väg t. Vaaran-
kylä). (5,6 t.h. väg t. Jormiasjokisuu). 5,7 t.v. utsikt
över Jormasjärvi och Vuokatti. 7,1 bro över Jormas-
j°ki 11,7

17,7 Jormaskylä vägskäl. Fortsattes th. (T.v.
väg t. Poromäki vägskäl invid Rajana—lisalmi-
vägen /77,9/). 8,5 t.v. bortom kärret Losovaara. 13,0
vägen går längs Korholanmäkis sluttningar 14,7

32,4 Korholan mäki by. (T.h. väg t. gårdarna i
byn). Köres över Konttijoki. 0,9 Paltamo socken-
gräns. (3,9 th. väg t. Märköniemi). 5,7 Kajana
(Kajaani) stadsgräns. 6,0 bro över Karankaoja, t.h.
Karankalahti i Nuasjärvi. 9,6 vändes t.h. (T.v. by-
väg t. Lahnasjärvi ,/30,0/). 11,0 järnvägsnivåöver-
gång, t.h. Kajana station 12,0

44,4 KAJANA (Kajaani), Rådhuset. (Se ortsblad).
Till staden kommer man längs Kivimäentie, Väinämöi-
senkatu och Kauppakatu.
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Sotkamo—Kuhmo, 66,9 km.
Relativt god, delvis kuperad och krokig landsväg, skogar,

några vackra sjö- och bylandskap.
0 Sotkamo station. Köres i SO-riktning längs

stranden av Sapsojärvi. 0,6 betongbro över Hirven-
salmi, utsikt t.v. över Pirttijärvi och t.h. över Sapso-
järvi. (1,3 t.v. väg t. gårdarna i kyrkbyn). 1,7 t.v.
gästgiveri. (T.h. väg t. Hiukka sandstrand /0,5/).
1,8 t.v. St-st. 1,9 t.h. hotell, t.v. St-st. och resande-
hem. 2,0 t.h. Sh-st. (T.v. väg t. gårdarna i byn).
2,2 bro över Syväsalmi, utsikt t.v. över Pirttijärvi.
2,4 t.v. prästgård 2,5

2,5 Sotkamo kyrka. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Ristijärvi /52,7/ t. Suomussalmi).

(Kyrkan uppförd av trä 1807, altartavlan av okänd
konstnär. Klockstapeln uppförd 1840 under Jaak-
ko Kuorikoskis ledning).

0,1 bro över Kirkonsalmi. 0,4 t.v. Sotkamojärvi. (1,3
th. väg t. Suonenvaara ,/20,0/). (2,5 t.v. väg t. Ju-
hola by). 6,5 t.v. Kiimasjärvis fjärd, vars odlade
stränder vägen följer. Fortsattes över moar 14,3

16,8 Tipasjoki bro. (1,2 t.h. väg t. Herttuajärvi
/10,0/). 5,1 t.v. vacker vy över Kiimasjärvi. 9,8
t.v. Sh-st. och vik av Kiimasjärvi. 12,0 Ontojoki by.
15,6 Kuhmo sockengräns. 20,0 t.v. Säynäjälampi.
Köres över torra momarker 25,1

41,9 Tervasalmi bro. 0,6 t.h. Nurmesjärvi. 1,3 t.v.
vik till Onto järvi. Vägen slingrar sig genom enfor-
miga skogs- och kärrtrakter. (11,5 t.h. väg t. Karvo-
senvaara ,/6,0/). 15,0 t.v. Jämäslahti i Ontojärvi.
16,2 bro över Jämäsjoki. 17,3 t.v. Jämäslahti, vars
strand vägen följer. 19,3 t.v. Gränsbevakningens ka-

sernområde. Fortsattes över moar 21,8
63,7 Mäntymäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.

väg t. Nurmes /79,5/). 0,1 tv. Pääjärvi. Köres ge-
nom skogstrakter. 2,7 framåt Kuhmo kyrka, 3,1 t.h.
gästgiveri 3,2

66,9 Kuhmo kyrka. Rakt fortsätter vägen t. Suomus-
salmi /125,0/, t.v. väg t. Hyrynsalmi ,/88,0/.

(Kuhmo kyrka — invid vägen t. Suomussalmi —

är en stor korskyrka, uppförd av trä 1816. Altar-
tavlan målad av J. Hedman 1831. — Klockstapeln
uppförd 1862 enligt C. L. Engels ritningar).
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Kuhmo—Sotkamo, 66,9 km.
Relativt god, delvis kuperad och krokig landsväg, skogar,

några vackra sjö- och bylandskap.
0 Kuhmo vägskäl. Köres i S-riktning. 0,1 t.v.

gästgiveri. Efter byn köres genom skogsmarker. 3,1
th. Pääjärvi 3,2

3,2 Mäntymäki vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Nurmes /79,5/). 1,8 köres längs en torr tallmo,
tv. Kangasjärvi, vid sjöns strand Gränsbevakningens
kaserner. 2,5 t.h. Gränsbevakningens kasernområde.
2,9 th. Jämäslahti i Outojärvi, vägen följer stranden.
5,6 bro över Jämäsjoki. 6,7 t.h. Jämäslahti. (10,3
t.v. väg t. Karvosenvaara /6,0/). Vägen slingrar
sig genom enformiga skogs, och kärrtrakter. 20,5 t.h.
vik av iQntojärvi. 21,2 t.v. Nurmesjärvi 21,8

25,0 Terva salmi bro. Fortsattes över momarker.
4,8 t.h. Säynäjälampi. 9,5 Sotkamo sockengräns. 13,1
Ontojoki by. 15,3 t.h. Sh-st. och vik av Kiimasjärvi.
19,5 t.h. vacker utsikt över Kiimasjärvi. (23,9 t.v. väg
t. Herttuajärvi /10,0/) 25,1

50,1 Tipasjoki bro. Efter byn köres över kuperade
moar. 5,1 t.h. Kiimasjärvi fjärd, vars odlade strän-
der vägen följer. (11,8 t.h. väg t. Juholankylä) . 12,0
framåt Sotkamo kyrktorn. 12,3 t.h. Sotkamojärvi.
(13,0 t.v. väg t. Suonenvaara /20,0/). 14,2 bro över

Kirkonsalmi 14,3

64,4 Sotkamo kyrka. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Ristijärvi JB2/TJ t. Suomussalmi).

(Kyrkan uppförd av trä 1807, altartavlan av okänd
konstnär. Klockstapeln uppförd 1840 under Jaak-
ko Kuorikoskis ledning).

0,1 t.h. prästgård. 0,3 bro över Syväsalmi, utsikt t.h.
över Pirttijärvi. (0,5 t.h. väg t. gårdarna i kyrk-
byn). T.v. Sh-st. 0,6 t.v. hotell, t.h. St-st och re-
sandehem. 0,7 t.h. St-st. 0,8 t.h. gästgiveri. (T.v.
väg t. Hiukka sandstrand ,/0,5/). (1,2 t.h. väg t. går-
darna i byn). 1,5 utsikt t.h. över Pirttijärvi och t.v.
över Sapsojärvi. Framåt höjden Vuokatti. 1,9 be-
tongbro över Hirvensalmi 2,5

66,9 Sotkamo station. Rakt fortsätter vägen t. Ka-
jana (Kajaani) ,/44,4/ och via Valtimo /65,4/ t. Nur-
mes, t.h. väg t. stationen /0,2/.
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Sotkamo—Valtimo, 65,4 km.
Relativt god, men backig och delvis smal samt krokig lands-

väg, omväxlande vyer öyer skogar, sjöar och odlingar. Bebyg-
gelsen relativt tät.

0 Sotkamo station. Köres i NV-riktning längs
Sapsojärvis strand. 0,3 t.h. Pirttijärvi 2,7

2,7 Mustola vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Kajana (Kajaani) /41,7/). 1,0 vackra åsar. 1,3 t.h.
Särkisenlampi, i bakgrunden Vuokatti. 1,9 t.v. vik av
Sapsojärvi. 2,3 järnvägsnivåövergång. (2,4 t.h. stig
t. Vuokatti /2,0/). (3,3 t.v. väg t. Kuolanniemi /4,0/).
Vägen följer Vuokattihöj derna och går delvis längs
sluttningarna. 6,0 t.v. vidsträckt skogslandskap,
Kiantojärvi fjärd i mitten. 7,1 t.v. vacker vy över
Kiantojärvi. (8,3 t.h. väg t. Kiviranta). 11,0 t.v.
Juurikkalahti i Kiantojärvi 11,6

14,3 Juurikkalahti haltpunkt. 0,6 th. Vuokat-
ti (351 m ö.h.). (1,1 t.v. väg t Kiantoperä). Efter
byn lång skogssträcka. 14,6 tv. Lappajärvi. 15,2 t.v.
Tervajärvi. (20,7 t.h. väg t. Pirttimäki invid Jormas-
kylä Poromäki vägen /18,0/). 20,7 t.h. Mäenpään-
lampi 25,2

39,5 Maanselkä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Maanselkä station ,/3,0/, t.h. sidoväg t. Ruma-
vaara /12,0/). Kuopio länsgräns, Valtimo socken
börjar. Köres genom Maanselkä högt belägna odlin-
gar. 8,4 järnvägsnivåövergång. 9,0 t.h. Rumo halt-
punkt. Fortsattes längs vacker mo. 12,1 bro över
Kokkopuronjoki. 12,3 järnvägsnivåövergång. 16,4
bro över Verkkojoki, th. Kokkopuronjoki som vägen
följer. 17,4 järnvägsnivåövergång 18,5

58,0 Puukari haltpunkt Vägen följer banan.
T.h. Puukarinjärvi. 2,6 framåt vacker utsikt över
Nuolijärvi och dess odlade stränder. (4,5 t.h. väg t.
Nuolijärvi haltpunkt ,/0,3/) 7,4

65,4 Valtimo, Kosk e 1a vägskäl. Rakt fortsätter
vägen t. Nurmes /30,8/, t.h. väg t Rautavaara kyrka
786,07.
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Valtimo—Sotkamo, 65,4 km.
Relativt god, men backig och delvis smal samt krokig lands-

väg, omväxlande vyer över skogar, sjöar och odlingar. Bebyg-
gelsen relativt tät.

0 Valtimo, Koskela vägskäl. Köres i NO-
riktning. 1,2 framåt vacker utsikt över Nuolijärvi.
(2,9 t.v. väg t. Nuolijärvi haltpunkt /0,3/). 7,0 tv.
Puukarinjärvi, vägen följer stranden 7,4

7,4 Puukari hal t punkt. 1,1 järnvägsnivåöver-
gång. 1,2 t.v. Kokkopuronjoki, djup älvfåra. 2,1
bro över Verkkojoki. 6,2 järnvägsnivåövergång. 6,4
bro över Kokkopuronjoki. Köres längs vacker mo.
9,5 t.v. Rumo haltpunkt. 10,1 järnvägsnivåövergång.
16,5 köres genom högt belägna odlingar över Maan-
selkäs sluttning 18,5

25,9 Maanselkä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Maanselkä station /3,0/, t.v. sidoväg t. Ruma.
vaara /12,0/). Uleåborgs länsgräns, Sotkamo socken
börjar. 3,5 t.v. Mäenpäänlampi. (4,5 t.v. väg t.
Pirttimäki mvid1 Jormaskylä—Poromäki-vägen ;/18,0/).
10,0 t.h. Tervajärvi. 10,6 t.h. Lappajärvi. Lång
skogssträcka. 24,1 Vuokatti. (T.h. väg t. Kianto-
perä) 25,2

51,1 Juurikka lahti haltpunkt. T.h. Juurikka-
lahti i Kiantojärvi. (3,3 tv. väg t. Kiviranta). 4,5
th. vacker utsikt över Kiantojärvi. 5,6 t.h. vidsträckt
skogslandskap kring Kiantojärvi fjärd. Vägen följer
Vuokatti-höjderna och går delvis längs sluttningarna.
(8,3 t.h. väg t. Kuolanniemi /4,0/). 9,2 t.h. vik av
Sapsojärvi. (T.v. stig t Vuokatti ,/2,0/). 9,3 järn-
vägsnivåövergång. 9,9 t.v. Särkisenlampi, i bakgrun-
den utsiktstorn på Vuokattis högsta punk (351 m ö.h.).
10,6 vackra åsar 11,6

62,7 Mustola vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Kajaani /41,7/). 0,9 tv. Pirttijärvi, i bakgrunden
kyrkbyn. 1,9 t.h. Sapsojärvi, vars strand vägen följer. 2,7

65,4 Sotkamo station. Rakt fortsätter vägen via
Sotkamo kyrka t. Kuhmo /66,9/ och t. Ristijärvi
75-5,2/, t.v. väg t. stationen /0,2/.
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Valtimo—Nurmes, 30,8 km.
Relativt god landsväg, som går längs grusåsar, vackra sjö-

och odlingslandskap, vidsträckta vyer över skog-klädda höjder.
Bebyggelsen relativt tät.

0 Valtimo, Koskela vägskäl. Köres i SO-
riktning. 0,2 framåt Polvijärvi. 1,1 järnvägsnivå-
övergång. (2,5 tv. väg t. Sivakkavaara /20,0/, th.
väg t. Pajukoski /10,0/). 3,3 framåt Valtimo kyrka.
3,9 tv. begravningsplats. 4,2 rvenne caféer. 4,3 t.h.
Sh-st, t.v. café. 4,4 t.h. café och gästgiveri 4,5

4,5 Valtimo kyrka. T.h. Sh-st. och café.
(Kyrkan uppförd av trä 1901, rep. 1931. Altartav-
lan målad av konstn. Eino Härkönen 1931, kyrkan
prydes av konstn. Lehtinens målningar och konstn.
Rajalas sniderier. — Nycklarna förvaras i gäst-
giveriet).

0,1 th. vik av Haapajärvi. 0,5 t.v. Valtimojärvi.
(0,9 tv. väg t. Valtimo station /0,4/). 5,0 köres över
ett näs mellan Haapajärvi (t.h.) och Alavaltimojärvi
(t.v.) . 6,0 bro över Valtimosalmi 10,2

25,0

köpingsgräns 5,8

Vanhakylä vägskäl. rakt. (T.h.
väg via Kuokastensalmi ,/6,4/ t. Joensuu och Rauta-
vaara kyrka). 2,0 snett t.v. ståtligt landskap, t.v.
Lautiaisjärvi, Nurmes köping vid stranden av Pielinen
synes, i bakgrunden höjder. 2,8 järnvägsövergång.
3,1 t.h. Porokylä haltpunkt. (3,3 t.h. väg t. Kynsinie-
mi /13,0/). 3,5 t.v. Sh-st. och café. 3,7 t.h. café.
4,3 t.v. begravningsplats med hjältegrav. 4,9 Nurmes

joki slingrar sig 10,3

14,7

NURMES, Salutorget (Se ortsblad).

Karhunpää by. T.h. Karhunpäänjärvi, vackert
bylandskap. (T.v. väg t. Karhunpää haltpunkt ,/1,5/).
1,8 på bägge sidorna om vägen vikar av Karhunpään-
järvi. 2,8 Nurmes sockengräns, t.h. Valtimonjoki.
Bfi t.h. vidsträckt odlad dal, genom vilken Valtimon-

30,8
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Nurmes—Valtimo, 30,8 km.
Relativt god landsväg, som går längs grusåsar, vackra sjö-

och odlingslandskap, vidsträckta vyer över skogklädda höjder.
Bebyggelsen relativt tät.

0 NURMES, Salutorget. Köres i NV-riktning
längs Kirkkokatu. 0,9 Nurmes sockengräns, t.h. vac-
ker utsikt över Lautiaisjärvi och t.v. över Pielinen.
1.6 t.h. begravningsplats med hjältegrav. Köres förbi
gårdarna i Porokylä. 2,2 t.v. café. 2,3 tvenne caféer.
2,4 th. Sh-st. (2,5 t.v. väg t. Kynsiniemi /12,0/).
2.7 t.v. Porokylä haltpunkt. 3,0 järnvägsnivåöver-

5,8 Vanhakylä vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Kuokkastensalmi /6,3/ t. Kuopio och Joen-
su). 3,8 t.v. vidsträckt odlad dal, genom vilken Valti-
monjoki slingrar sig. 7,5 Valtimo sockengräns, t.v.
Valtimonjoki. 8,5 på bägge sidorna om vägen vikar

gång. 3,8 t.h. utsikt över Lautiaisjärvi. 5,8

av Karhunpään järvi 10,3

16,1 Karhunpää by. (T.h. väg t. Karhunpää halt-
punkt /1,5/). T.v. Karhunpäänjärvi, vackert by-
landskap. 3,5 köres över ett näs mellan Alavaltimo-
järvi (th.) och Pieni Haapajärvi (t.v.). 4,2 bro
över Valtimosalmi. 6,6 t.v. god utsikt över Valtimo
kyrkby. (9,3 t.h. väg t. Valtimo station /0,4/). 9,7
t.h. Valtimojärvi. 10,1 t.v. vik av Haapajärvi 10,2

26,3 Valtimo kyrka. T.v. Sh-st. och café.
(Kyrkan uppförd av trä 1901, rep. 1931. Altartav-
lan målad av konstn. Eino Härkönen 1931,kyrkan
prydes av konstn. Lehtinens målningar och konstn.
Rajalas sniderier. — Nycklarna förvaras i gäst-
giveriet) .

0,1 t.v. café och gästgiveri. 0,2 t.v. Sh-st., t.h. café.
0,3 tvenne caféer. 0,6 t.h. begravningsplats. (2,0 t.v.
väg t. Pajukoski /10,0/, th. väg t Sivakkavaara
/20,0/). 3,3 t.v. Polvijärvi. 3,4 järnvägsnivåöver-
gång 4,5

30,8 Valtimo, Koskela vägskäl. T.h. väg t. Sot-
kamo /65,4/, t.v. väg t. Rautavaara kyrka /35,0/.
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Nurmes—Kuokkastensalmi, 12,1 km.

0 NURMES, Salutorget. Köres i NV-riktning
längs Kirkkokatu. 0,9 Nurmes sockengräns, t.h.
vacker utsikt över Lautiaisjärvi och t.v. över Pielinen.
1,6 t.h. begravningsplats med hjältegrav. Köres förbi
gårdarna i Porokylä. 2,2 t.v. café. 2,3 caféer. 2,4

12,1 Kuokkastensalmi vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Rautavaara /35,5/ t. Kuopio och lisal-
mi, tv. väg via Juuka /38,1/ t Joensuu.

R

God, nybyggd landsväg, grusåsar och moar, vackra vyer över
sjöar och odlingar. Bebyggelsen i början tät, i slutet glesare.

th. Sh-st. (2,5 t.v. väg t. Kynsiniemi /12,0/) 2,7

2,7 Porokylä haltpunkt. 0,3 järnvägsövergång.
1,2 th. god utsikt över Lautiaisjärvi 3,1

5,8 Vanhankylä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg via Valtimo /25,0/ t. Sotkamo). 4,9 bro över Val-
timonjoki, t.v. Kuokkastenkoski. 5,3 t.v. Kuokkasten-
järvi 6,8
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Kuokkastensalmi—Nurmes, 12,1 km.
(Jod, nybyggd landsväg, grusåsar och moar, vackra vyer över

sjöar och odlingar. Bebyggelsen i början gles, i slutet tät.

0 Kuokkastensalmi vägskäl. Köres i NO-
riktning. 1,0 t.h. Kuokkasten järvi. 1,4 bro över
Valtimonjoki, th. Kuokkastenkoski. 3,9 t.v. Pörtsyn-
lampi 6,3

6,3 Vanhankylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Valtimo /25,0/ t. Sotkamo). 2,0 vackert
landskap, tv. Lautiaisjärvi, framåt Nurmes köping
vid stranden av Pielinen. 2,8 järnvägsövergång 3,1

9,4 Porokylä ha 1 1punk t. Köres genom Poro-
kylä. (0,2 th. väg t. Kynsiniemi ,/12,0/). 0,3 t.v.
Sh-st. 0,4 caféer. 1,1 t.v. begravningsplats med
hjältegrav. 1,8 Nurmes köpingsgräns 2,7

12,1 NURMES, Salu tor ge t. (Se ortsblad). Till
köpingen kommer man längs Kirkkokatu.
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Kuokkastensalmi—Rautavaara, 38,9 km.
Relativt god, men mycket backig och delvis smal och krokig-

landsväg som repareras för tillfället. Huvudsakligen skogar,
några sjöar. Bebyggelsen mycket gles.

0 Kuokkastensalmi vägskäl. Köres i SV-
riktning. 1,3 tv. vackert odlingslandskap. 2,4 t.h.
gästgiveri 3,3

3,3 Savik y 1 a vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Säyneinen kyrka /59,7/). 11,0 Rautavaara socken-
gräns. Fortsattes genom kuperade ödemarker 15,4

18,7 Tillikka vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Korpimäki invid Rautavaara— Säyneinen-vägen
/19,0/). 3,6 bro över Keyritynjoki, t.v. Jokijärvi. 5,9
t.h. Tillikka gästgiveri. 11,8 stort öppet kärr. 12,5
Nokkamäki och Rautavaara höjder 15,1

33,8 Lapinjärvi vägskäl. Fortsattes rakt, (T.h.
väg via Valtimo /35,0/ t. Sotkamo). 3,5 framåt Rau-
tavaara kyrka. 4,8 t.v. gästgiveri. 4,9

38,7 Rautavaara kyrka. Fortsattes th. (T.v. Väg
t. Säyneinen kyrka /47,4/).

(Kyrkan uppförd av trä 1827. Altartavlan kopia
av Murillos tavla. Klockstapeln uppförd 1884).

0,1 th. St-st 0,2

38,9 Rautavaara vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Vänninmäki /61,0/ t. lisalmi, t.v. väg via Nilsiä t.
Kuopio.
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Rautavaara—Kuokkastensalmi, 38,9 km.
Relativt god, men mycket backig och delvis smal och krokig

landsväg som repareras för tillfället. Huvudsakligen skogar,
några sjöar. Bebyggelsen mycket gles.

0 Rautavaara vägskäl. Köres i SO-riktning
genom byn. 0,1 t.v. St-st 0,2

0,2 Rautavaara kyrka. S vänges t.v. (Rakt fort-
sätter vägen t. Säyneinen kyrka /47,4,7).

(Kyrkan uppförd av trä 1827. Altartavlan kopia
av Murillos tavla. Klockstapeln uppförd 1884).

0,1 th. gästgiveri 4,9

5,1 Lapinjärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Valtimo /35,0/ t. Sotkamo). 2,6 Nokkamäki,
vidsträckt utsikt. 3,1 t.v. vidsträckt kärr. 9,2 t.v.
Tiilikka gästgiveri. 11,5 bro över Keritynjoki, t.h.
Jokijärvi 15,1

20,2 Tiilikka vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg

t. Korpimäki invid Rautavaara— Säyneinen-vägen
,/19,0/). Fortsattes genom kuperade ödemarker. 4,4
Nurmes sockengräns. 14,7 vackert odlingslandskap. 15,4

38,9 Kuokkastensalmi vägskäl. Rakt fortsätter
vägen t. Nurmes /12,1/, t.h. väg via Juuka /38,1/ t.
Joensuu.

35,6 Savikylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg

t. Säyneinen kyrka /59,7/). 0,9 t.v. gästgiveri 3,3
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Rautavaara—Vänninmäki, 61,0 km.
Relativt god, men mycket backig och delvis smal landsväg,

i början enformiga ödemarker, i slutet omväxlande sjö- och
odlingslandskap. Bebyggelsen i början mycket gles, efter Petä-
jäjärvi relativt tät.

O Rautavaara vägskäl. Köres i NV-riktning.
0,9 t.v. Alakeyritynjärvi. Efter byn köres genom
skogs- och kärrtrakter. 16,0 bro över Tiilikanjoki,
Sonkajärvi sockengräns. Ödemarker. 21,1 Saarimäki,
vacker gammal boplats, t.v. vidsträckt skogslandskap.
Köres genom en vacker allé. 25,2 bro över Härkäjoki,
t.h. Härkäjärvi sjöar. 29,7 bro över Luomajoki, 33,2

33,2 Nurmi jok i bro. T.v. Koirakoski. 2,3 t.h. Oinas-
järvi. 3,2 t.v. Talaslampi. 8,5 t.h. Petäjäjärvi,
vackert bylandskap. 11,9 t.h. Harvajärvi 12,0

45,2 Rutakko vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Hernejärvi t. lisalmi /32,4/). Köres genom Ru-
takko by. (3,2 t.h. byväg via Oinasjärvi t. Poromäki
—Sotkamo-vägen /18,0/). 3,7 th. Sh-st, utsikt över
Sonkajärvi kyrkby. 4,1 th. gästgiveri. (4,4 t.v. sido-
väg via Matalalahti /12,0/ t. lisalmi). 4,6 t.v. St-st.
4,9 t.h. skyddskårshus. 5,6 t.h. café. 5,9 t.v. begrav-
ningsplats 6,0

51,2 Sonkajärvi kyrka. (T.h. väg t. gårdarna i
byn) 6,0

(Kyrkan uppförd 1910 av svart och grå sten enligt
ark. J. Stenbäcks ritningar).

4,0 köres längs en ås, t.h. Sonkajärvi. 4,5 t.v. Sopen-

61,0 Vänninmäki vägskäl. T.h. väg via Mainua
/52,9/ t Kajana (Kajaani), t.v. väg t. lisalmi /19,8/.

lampi. 6,3 bro över Matkusjoki, tv. Aittokoski 9,8
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Vänninmäki—Rautavaara, 61,0 km.
Relativt god, men mycket backig och delvis smal landsväg,

i början omväxlande sjö- och odlingslandskap, i slutet enformiga
ödemarker. Bebyggelsen i början relativt tät, efter Petäjäjärvi
mycket gles.

0 Vänninmäki vägskäl. Köres i O-riktning.
3,5 bro över Matkusjoki, t.h. Aittojoki. 5,3 t.h. Sopen-
järvi. 5,8 t.v. Sonkajärvi. 9,7 t.h. begravningsplats. 9,8

9,8 Sonkajärvi kyrk a. (T.v. väg t gårdarna ibyn) .

(Kyrkan uppförd 1910 av svart och grå sten enligt
ark. J. Stenbäcks ritningar).

0,4 t.v. café. 1,1 t.v. skyddskårshus. 1,4 t.h. St-st
(1,6 t.h. sidoväg via Matalalahti /12,0/ t. lisalmi).
1,9 t.v. gästgiveri. 2,3 tv. Sh-st. (2,8 t.v. byväg via
Oinasjärvi t. Poromäki—Sotkamo-vägen /18,0/). 3,4
t.v. Harvajärvi. Köres genom Rutafcko by. 5,7 t.v.
Harvajärvi 6,0

15,8 Ruta k k o vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Hernejärvi t. lisalmi /32,4/). 2,4 tv. Petäjäjärvi,
vackert bylandskap. 8,7 t.h. Talaslampi. 9,7 t.v. Oi-

61,0 Rautavaara vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Kuokkastensalmi /38,9/ t. Nurmes, t.h. väg via
Nilsiä 154,5/ t. Kuopio.

tavaara 33,2

27,8 Nurmijoki bro. T.h. Koirakoski. 3,5 bro över
Luomajoki. 8,0 bro över Härkäjoki, t.v. Härkäjärvi
sjöar. 11,6 stigning t. Saarimäki längs en vacker
allé. 12,0 Saarimäki, gammal boplats, t.h. vidsträckt
skogslandskap. 17,2 bro över Tiilikanjoki, Rautavaara
sockengräns. Fortsattes genom ödemarker. 27,7 t.h.
utsikt över Alakeyritynjärvi. 31,4 stigning mot Rau-

nasjärvi 12,0
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Kuokkastensalmi—Juuka, 38,1 km.
God', bred och rak landsväg, vackra och mäktiga vyer över

odlade dalar, höjder och sjöar. Bebyggelsen relativt tät.

0 Kuokkastensalmi vägskäl. Köres i SOrikt-:-

ning. 1,1 bro över Savikylänjoki. 4,1 t.v. vy över
Kuokkasten järvis stränder. 5,8 t.h. Viemenenjärvi,
vars strand vägen följer. 12,6 Juuka sockengräns.
12,9 t.h. utsikt över Pahakalanlampi och över höj-
der i fjärran 13,2

13,2 Kuokkavaara. (T.h. byväg längs Vuokkojärvis
västra strand tillbaka till huvudvägen /18,0/). 2,9
t.v. Suortolahti i Pielinen. 6,1 t.h. Vuokkojärvi, i bak-
grunden den bergiga ön Ruottilansaari. 7,5 't.h. vy
över Vuokkojärvi. 8,9 tv. vy över Pielinen. . 16,1

29,3 Vuokko vägskäl. (T.h. byvägen längs Vuokko-
järvis västra strand förenar sig med huvudvägen).
(6,8 t.v. sidoväg t. Kannas by /5,0/). 8,1 t.h. utsikt
mot kyrkbyn, i förgrunden kyrkan 8,8

kopia av A. von Beckers tavla, av Kaarlo Kiljan-
der).

(Juuka kyrka, av trä, har kommerserådet A. J.
Mustonen låtit uppföra 1851. Altartavlan, en

38,1 Juuka vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Ah-

movaara /25,6/ t. Joensuu, t.h. väg t. Tuusniemi kyrka
/71,7/.
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Juuka—Kuokkastensalmi, 38,1 km.

0 Juuka vägskäl. Köres i NV-riktning genom
kyrkbyn. 0,7 t.v. utsikt mot kyrkbyn. (2,5 t.h. bi-

ByB Vuokko vägskäl. (T.v. byväg längs Vuokko-
järvis västra strand tillbaka till huvudvägen). 2,8
snett t.v. odlad dal. 7,2 th. utsikt över Pielinen. 8,6
tv. utsikt över Vuokkojärvi. 10,0 t.v. Vuokkojärvi, i
bakgrunden den bergiga ön Ruottilansaari. 12,6 t.h.

24,9 Kuokkavaara. (T.v. förenar sig byvägen längs
Vuokkojärvis västra strand med huvudvägen). 0,3 t.v.
vy över Pahafcalanlampi och över höjder i fjärran.
0,6 Nurmes sockengräns. 3,3 t.v. Viemenenjärvi, vars
strand vägen följer. 9,1 t.h. vy över Kuokkastenjärvis

38,1 Kuokkastensalmi vägskäl. T.h. väg t.
Nurmes /12,1/, t.v. väg via Rautavaara /38,9/ t. Kuo-
pio och lisalmi.

R

God, bred och rak landsväg, vackra och mäktiga vyer över
odlade dalar, höjder och sjöar. Bebyggelsen relativt tät och
välmående.

väg t. Kannaksenkylä /Bfl/) 8,8

Suortolahti i Pielinen 16,1

odlade stränder. 12,1 bro över Savikylänjoki 13,2
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Juuka—Ahmovaara, 25,8 km.
God, bred och relativt rak landsväg, moar och berg samt

odlade dalar. Bebyggelsen relativt tät och välmående.

0 Juuka vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,5 t.v.
Retulahti i Pielinen. 3,3 t.v. Pirttilahti. 3,5 framför
Suolavaara. 3,6 bro över Juuanjoki. 5,1 köres längs
sluttningen av Suolavaara. 7,6 t.v. i bakgrunden Pie-
linen. Vägen stiger mot Polttaisenvaara. 11,1 t.v.
utsikt över Nunnanlahti. 11,9 järnvägsnivåövergång,
tv. Nunnanlahti täljstensfabrik, t.h. fabrikens
stenbrott. — Fabriken den största i landtet 12,0

12,0 Nunnanlahti by. (T.h. byväg t. Kuhnustan-
kylä 12,0/). Fortsattes genom byn, (2,5 t.v. väg t.
Larinsaari). 4,5 stiger vägen mot Riihivaara. 13,3
köres längs Ahmovaara ås, tv. Koli-höjderna 13,8

25,8 Ahmovaara vägskäl. Rakt fortsätter vägen
t Joensuu /64,2/, tv. väg t. Koli /12,3/, t.h. väg t.
Kuhnustankylä /13,0/. — Invid vägskälet St-st.
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Ahmovaara—Juuka, 25,8 km.
God, bred och relativt rak landsväg, moar och bergiga höjder

samt odlade dalar, vyer över höjder och vikar. Bebyggelsen re-
lativt tät och välmående.

0 Ahmovaara vägskäl. Köres i N-riktning ge-
nom byn längs Ahmovaara åsen. 0,5 t.h. Koli-höjder-
na. 8,3 stigning mot Riihivaara, t.v. vidsträckt utsikt
över höjder. (11,3 th. väg t. Larinsaari). Köres
genom Nunnanlahti by. 13,8

13,8 Nunnanlahti by. (T.v. väg t. Kuhnustankylä
/12,0/). 0,1 järnvägsnivåövergång, t.h. Nunnanlah-
ti täljstensfabrik. — Fabriken den största i landet.
0,9 t.h. utsikt över Nunnanlahti. 2,0 stigning mot
Polttaisenvaara. 4,4 t.h. i bakgrunden Pieli-
nen. 6,9 köres längs sluttningen av Suolavaara. 8,4
bro över Juuanjoki, t.h. Pirttilahti i Pielinen. 11,5 t.v.
utsikt mot kyrkbyn, i förgrunden kyrkan, t.h. Retu-
lahti i Pielinen 12,0

kopia av A. von Beckers tavla, av Kaarlo Kiljan-
der).

(Juuka kyrka, av trä, har kommerserådet A. J.
Mustonen låtit uppföra 1851. Altartavlan, en

25,8 Juuka vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Kuokkastensalmi /38,1/ t. Nurmes och Rautavaara,
t.v. väg t. Tuusniemi kyrka /71,7/.
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Ahmovaara—Koli, 12,3 km.
God, bred och rak landsväg , vackra och mäktiga vyer över

höjder och hänförande sjöar. Bebyggelsen i början gles.

0 Ahmovaara vägskäl. Köres i NO-riktning.
0,7 t.v. det vackra Tynilampi. 3,1 bro över Savijärvi.
hänförande sjölandskap. 3,8 tv. Ukonlahti i Savijärvi.
5,1 Pielisjärvi sockengräns. 6,4 t.v. Pähinäkänlampi.
6,8 utsikt mot det mäktiga och bergiga Ukko-Koli
(348 m ö.h.). 8,4 t.h. vacker utsikt mot Koli 9,2

9,2 Ko 1 i by. Vändes t.h. (Rakt fortsätter vägen t.
Turistförfiningens turiststuga och lägerområde /2,2).
Invid vägskälet Sh-st 0,4 snett t.v. Kolis sluttningar.
(1,8 t.h. byväg t. Harivaara invid Ahmovaara—Joen-
suu.vägen /20,0/. — Rekommenderas för , cyklister) .

12,8 Koli. Turistföreningens turiststa-
tion. Parkeringsplats. St-st.

Stigningen mot Koli börjar 3,1
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Koli—Ahmovaara, 12,3 km.
God, bred och rak landsväg , vackra och mäktiga, vyer över

höjder och hänförande sjöar. Bebyggelsen i början tät, i slutet
glesare.

0 Koli, Turistföreningens turiststa-
tio n. Parkeringsplats. Köres längs en slingrande väg
ned från berget. (1,3 t.v. byväg t. Harivaara invid
Ahmovaara— Joensuu-vägen /20,0/. — Rekommende-

3,1 Koli by. Svanges t.v. (T.h. väg t. Turistförenin-
gens turiststuga och lägerområde /2,2/). Invid väg-
skälet Sh-st. 0,8 t.v. vacker utsikt mot Koli. 2,8 t.h.
Pähmäkänlampi. 4,1 Juuka sockengräns. 5,4 t.h.
Ukonlahti i Savijärvi. 6,1 bro över Savijärvi, hänfö-

ras för cyklister) . 2,7 t.h. Kolis sluttningar 3,1

12,3 Ahmovaara vägskäl. T.h. väg via Juuka
/25,8/ t. Nurmes, t.v. väg t. Joensuu /64,2/. Rakt
fortsätter vägen t. Kuhnustankylä /13,0/. — Invid
vägskälet St-st

rande sjölandskap. 8,5 t.h. Tynilampi 9,2
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Ahmovaara—Joensuu, 64,2 km.
God och bred, men delvis krokig landsväg, vackra

vyer över höjder, sjöar och odlingar. Bebyggelsen relativt tät
och många av gårdarna välmående.

O Ahmov a a r a vägskäl. Köres i S-riktning
genom byn. 3,6 t.h. stort kärr. 5,0 bro över Tuopan-
joki. (8,0 t.h. bivägen från Kuhnusta förenar sig
med huvudvägen). 12,4 Kontiolahti sockengräns, t.v.
vidsträckt kärr 18,6

18,6 Hariva ara by. (T.v. byväg via Heraniemi t.
Koli 720,0/). 0,4 t.v. Sh-st. (3,8 t.h. väg t. Romp-
paala by). Skogar och hagar. 6,9 bro över Venejoki.
7,3 bro över Kalliojoki. 16,5 th. Höytiäinen. 20,0
t.h. utsikt över den vidsträckta Höytiäinen. (21,0 t.v.
biväg t Heinävaara). (22,6 t.v. biväg t. Romo). 24,1

42,7 Kontiolahti kyrka. (Kyrkan uppförd av trä
1881, ark. H. Dahlström). T.h. St-, tv. Sh-st. 0,7
t.h. utsikt över Höytiäinen. 1,1 t.h. begravningsplats.
(2,9 t.v. väg t. Pyytivaara). 3,4 järnvägsnivåöver-
gång (sidospår) 3,9

46,6 Kontiolahti station (tv.). (0,2 t.h. väg t.
Kontioniemi /2,6/). 0,6 järnvägsniivåövergång 2,8

49,4 Uv r o vägs k a 1. Fortsattes t.h. (T.v. väg via

Eno /21,6/ t. Lieksa). Vackra moar. 2,9 t.v. Pielis-
joki, vars strand vägen följer. (3,7 t.v. väg t. Risti-
saari). 4,1 järnvägsnivåövergång. 8,0 Lehmo by,

(tv. väg t. Lehmo haltpunkt /0,2/). 8,8 järnvägsnivå-
övergång. 9,1 framför Joensuu stad. 10,6 Pielisen-
suu sockengräns. 12,6 tät grupp av gårdar i Muta-
lankylä. (T.v. väg t Utra såg /5,0/). 13,1 t.v. god
utsikt över Pielisjoki. 13,3 Joensuu stadsgräns. 13,5
järnvägsnivåövergång. 13,9 t.h. begravningsplats. .. 14,8

64,2 JOENSUU, Salu tor ge t, (Se ortsblad). Tillsta-
den längs Torikatu.
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Joensuu—Ahmovaara, 64,2 km.
God och bred, men delvis krokig landsväg, skogar, vackra

vyer över höjder, sjöar och odlingar. Bebyggelsen relativt tät
och många av gårdarna välmående.

0 JOENSUU, Salu torget Köres i N-riktning längs
Torikatu. 1,0t.v. begravningsplats. 1,3 järnvägsnivå-
övergång. 1,5 Pielisensuu sockengräns. 2,2 tät grupp
av gårdar i Mutalankylä. (T.h. väg t. Utra såg /5,0/).
6,0 järnvägsnivåövergång. 6,8 Lehmo by. (T.h. väg
t. Lehmo haltpunkt J0,2/). 10,7 järnvägsnivåövergång.
(11,1 t.h. väg t. Ristisaari). 11,9 th. Pielisjoki 14,8

14,8 Uur o vägskäl. Fortsattes tv. (T.h. väg via Eno
121fi/ t. Lieksa). Vackra moar. 2,2 järnvägsnivå-
övergång. (2,6 t.v. väg t Kontioniemi /2,6/) 2,8

17,6 Kontiolahti station (t.h.). 0,5 järnvägsnivå-
övergång (sidospår). (1,0 t.h. väg t. Pyytivaara).
2,6 t.v. utsikt över Höytiäinen. 2,8 t.v. begravnings-
plats 3,9

21,5 Kontiolahti kyrka. (Kyrkan uppförd av trä
1881, ark. H. Dahlström). T.h. Sh-, t.v. St-st. (1,5
t.h. väg t. Romo). (3,1 t.h. väg t Heinävaara).
4,1 t.v. utsikt över den vidsträckta Höytiäinen. 16,8
bro över Kalliojoki. 17,2 bro över Venejoki. Fortsattes
genom skogs- och hagmarker. (20,3 t.v. väg t Romp-
paala by). 23,7 t.h. Sh-st 24,1

45,6 Hariv a ara by. (T.h. byväg via Heraniemi t. Koli
,/20,0/. — Rekommenderas för cyklister). Skogar och
hagar. 6,2 Juuka sockengräns, t.h. vidsträckt kärr.
(10,6 t.v. sidoväg t. Kuhnusta by). 13,6 bro över
Tuopanjoki. 15,0 t.v. vidsträckt kärr. Köres genom
Ahmovaara by 18,6

64,2 Ahmovaara vägskäl. Rakt fortsätter vägen

via Juuka /25,8/ t. Nurmes, t.h. väg t. Koli, tv. väg
t. Kuhnusta by /13,0/. — Invid vägskälet St-st
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Joensuu—Taipale, 31,9 km.
God, rak och bred landsväg, jämna, vackra, moar, några sjöar.

Bebyggelsen gles.

0 JOENSUU, Salutorget. Köres i N-riktning längs
Torikatu och Niskakatu. (2,3 t.v. väg t skjutbanan).
3,5 Pielisensuu sockengräns. (6,2 t.h. väg t. iOnttola
haltpunkt /0,5/). 6,3 järnvägsnivåövergång, Kontio-
lahti sockengräns. (6y6 t.h. väg t. Puntarikoski /6,0/).
6,8 bro över Höytiäinen kanal. 7,3 th. Joensuu gräns-
bevakningskaserner. 7,4 t.v. café 9,0

9,0 Lehmo n a h o vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Polvijärvi /30,7/). 1,1 Liperi sockengräns, fortsattes
över jämna moar. 5,7 järnvägsnivåövergång. 5,9 t.v.
Pyhäselkäs vida fjärd. 7,0 t.h. Ylämylly haltpunkt.
(7,5 t.h. sidoväg t. Pärnävaara) . (8,0 t.v. väg t. Mat-

tisenlahti /4,0/) 8,1

17,1 Mattiseni ta hti vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Liperi kyrka /15,4/). 3,3 t.v. Honkalampi,
köres längs Pieni Salpausselkä åsen. 4,2 järnvägs-
nivåövergång. 6,6 t.v. Kuorinkajärvi, vars strand

27,8 Käsä in a vägs k a 1. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Polvijärvi — under byggnad, t.v. väg t Liperi

vägen följer. (8,7 t.h. väg t. Härkivaara) 10,7

31,9 Taipale vägskäl, Rakt fortsätter vägen via
Tuusniemi /49,9/ t Kuopio, t.v. väg via Karvio /42,9/
t. Varkaus.

kyrka /14,1/). (0,4 t.v. väg t Liperi-vägen) 4,1
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Taipale—Joensuu, 31,9 km.
God, rak och bred landsväg, jämna, vackra moar, några sjöar.

Bebyggelsen gles.

0 Taipale vägs k a 1. Köres i O-riktning genom
byn. (3,7 t.h. väg t. Liperi-vägen) 4,1

4,1 Käsämä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Polvijärvi — under byggnad, t.h. väg t. Liperi kyr-
ka J14,1J). (2,0 t.v. väg t. Härkivaara). 2,7 t.h.
Kuorinkajärvi, vars strand vägen följer. 6,5 järn-
vägsnivåövergång. Köres längs Pieni Salpausselkä
åsen. 7,4 th. Honkalampi 10,7

14,8 Ma 11 isenlah t i vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg t. Liperi kyrka ,/15,4/). (0,1 t.h. väg t.
Mattisenlahti /4,0/). (0,6 tv. sidoväg t. Pärnävaara).
1,1 tv. Ylämylly haltpunkt. 1,3 th. Pyhäselkäs
vidsträckta fjärd. 2,4 järnvägsnivåövergång. 7,0
Kontiolahti sockengräns, fortsattes över jämna moar. 8,1

31,9 JOENSUU, Salutorget. (Se ortsblad). Tillsta-
den längs Niskakatu och Torikatu.

stadsgräns. (6,7 t.h. väg t. centralskjutbanan) 9,0

22,9 Lehmo n ah o vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Polvijärvi ,/30,7/). 1,6 t.h. café. 1,7 t.v.
Joensuu gränsbevaknings kaserner. 2,2 bro över Höy-
tiäinen kanal. (2,4 tv. väg t. Puntarikoski /6,0/).
2,7 Pielisensuu sockengräns, järnvägsnivåövergång.
(2,8 t.v. väg t Onttola haltpunkt ,/0,5/). 5,5 Joensuu
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Taipale—Karvio, 42,9 km.
Rätt god, men smal och backig landsväg, bördiga odlings- och

skogsmarker, vackra vyer över vidsträckta odlingar och stora
sjöar. Bebyggelsen relativt tät och välmående.

0 Taipale vägskäl. Färden går i S-riktning. 0,1
järnvägsnivåövergång . 1,1 vägen går genom Taipale

bys odlingar. 2,5 t.h. bakom åkrarna synes Taipale
grek.katolska kyrkas torn. 3,3 Viinijoki gamla sten-
bro. 3,4 Viinijoki nya bro. Vägen går bortfarande
genom odlingar. (8,9 t.v. väg t. Ristinkylä). 9,0 t.v.
St-st (9,3 t.h. väg t. Sulkamajärvi /3,0/). (11,9
t.v. väg t. Kaatamo by /Bfl/). 13,8 t.v. Korpijärvi
vars strand vägen följer. 18,7 t.h. Pöytälahti vik av
Juojärvi sjö 19,4

19,4 Pöytälahti vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Savo-
ranta kyrka /49,2/). 0,2 St. Michels länsgräns, Hei-
nävesi socken tar vid. Färden går genom skog. 1,5
Someroja gamla stenbro. (6,2 t.h. biväg t. Papinnie-
mi). 6,4 t.h. Loukonjärvi sjö. 15,5 färden går genom
skog. (16,0 t.h. en väg från Papinniemi förenar sig
med huvudvägen). 17,3 t.h. Humalajärvi sjö. (19,4
t.v. väg t. Petruma by /10,0/). 21,2 t.h. utsikt över
Humalajärvi. 22,2 Humalaoja bro. 23,3 t.h. Sh-st,
t.v. värdshus 23,5

42,9 Karvio vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Var-
kaus ,/59,9/, t.h. väg t. Tuusniemi /46,1/. — T.v.
Kermajärvi sjö och Karvio kanal.
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Karvio—Taipale, 42,9 km.
Rätt god, men smal och backig landsväg, bördiga odlings- och

skogsmarker, vackra vyer över vidsträckta odlingar och sjöar.
Bebyggelsen relativt tät och välmående.

O Karvio vägskäl. Färden går i SO-riktning
genom byn. 0,2 t.v. Sh-st., t.h. värdshus. 1,3 Huma-
laoja bro. 2,3 t.v. utsikt över Humalajärvi sjö. (4,1
t.h. väg t. Petruma by /10,0/). 6,2 t.v. Humalajärvi.
(7,5 t.v. väg t. Papinniemi). 8,0 färden går genom
skog. 17,0 t.v. Loukonjärvi sjö. 17,3 t.v. en väg

från Papinniemi förenar sig med huvudvägen. 22,0
Someroja gamla stenbro. Färden går genom skog.
23,3 Kuopio länsgräns, Libelits socken tar vid 23,5

23,5 Pöytälahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Savonranta kyrka /49,2/). 0,7 t.v. Pöytälahti
vik av Juojärvi. 4,0 t.h. Korpijärvi, vars strand vägen
följer. (7,5 t.h. väg t. Kaatamo by /5,0/). (10,1 t.v.
väg t. Sulkamajärvi /3,0/). 10,4 t.h. St-st. (10,5 t.h.
väg t. Ristinkylä). Vägen går genom Taipale bys
odlingar. 16,0 Viinijoki bro. 16,1 Viinijoki gamla
stenbro. 16,9 t.v. bakom åkrarna synes Taipale
grekisk-katolska kyrkas torn. 18,3 färden går fort-
farande genom byns odlingar. 19,3 järnvägsnivå-
övergång 19,4

42,9 Taipale vägskäl. T.h. väg t. Joensuu /31,9/,
t.v. via Tuusniemi /49,9/ t. Kuopio.
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Karvio—Varkaus, 60,5 km.
Rätt god, men backig och i början smal landsväg, frodiga

skogs- och odlingsmarker, utsikt över sjöar och backlandskap.
Bebyggelsen relativt gles, men rätt välmående.

0 Karvio vägskäl. Färden går i V-riktning. 0,1
svängbro över Karvio kanal och järnbro över forsen.
Genom forsen utfalla Heinävesistråtens vatten från
Varisjärvi till Kermajärvi, från bron utsikt över
vardera sjön. 1,8 t.v. en vik av Kermajärvi. 8,3 t.v.
utsikt över Kermajärvi. 14,8 Kypäräjärvi by, t.v.
Kypäräjärvi sjö. 16,5 Kuopio länsgräns, Leppävirta
socken tar vid. 20,2 går vägen in i Heinävesi socken. 21,3

21,3 Rummukkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Heinävesi kyrka /14,9/). Vid vägskälet St-st
0,1 Rummukkajoki bro. Vägen blir bredare. 2,0 t.v.
en vik av Iso Rummukkajärvi sjö 4,7

26,0 Hoikanmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Leppävirta kyrka /36,4/). 5,0 t.v. Polvijärvi,
vars strand vägen följer. 7,7 passeras åter gränsen
till Leppävirta socken, t.h. Juonionlampi träsk. (T.v.
väg t. Kuitua hållplats). 24,2 utsikt över Unukkajärvi
sjö. 26,4 Murilahti bro, Varkaus köpinggräns. (26,9
t.h. väg t. Kopola ström /2,0/). 28,6 järnvägsunder-
gång 31,4

57,4 Könönpelto vägskäl. Fortsattes t.h. över
järnvägen. (T.v. väg t. Kangaslampi kyrka /22,3/).
1,5 svängbro över Taipale kanal. (1,7 t.v. väg t.
Kämärinsaari plage). Färden går över Kämärinsaari.
2,3 ses Varkaus fabriker och stora träupplag rakt
framme. 2,6 bro över Ämmäkoski fors. 2,8 järnvägs-
nivåövergång 3,1

60,5 VARKAUS köping. (Se ortsbladet). Infart till
köpingen längs Joensuuvägen.
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Varkaus—Karvio, 60,5 km.
Rätt god, men backig och mot slutet smal landsväg, frodiga

skogs- och odlingsmarker, utsikt över sjöar och backlandskap.
Bebyggelsen relativt gles, men rätt välmående.

0 VARKAUS köping. Färden går i SO-riktning
längs Joensuuvägen. 0,3 järnvägsnivåövergång. 0,5
bro över Ämmäkoski, t.v. Varkaus fabriker och stora
träupplag. Vägen går vidare över Kämärinsaari. (1,4
t.h. vgä t. Kämärinsaari plage). 1,6 svängbro över
Taipale kanal. 3,0 järnvägsövergång 3,1

3,1 Könönpelto vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Kangaslampi kyrka /22,3/). 1,9 järnvägs-
undergång. (4,5 t.v. väg t. Kopolanvirta /2,0/). 5,0
Murilahti bro, Leppävirta sockengräns. 6,2 t.v. god
utsikt över Unukkajärvi sjö. 23,7 St. Michels läns-
gräns, Heinävesi socken tar vid, t.v. Juonionlampi
träsk. (T.h. väg t. Kuitua hållplats). 25,4 t.h. Polvi-
järvi, vars strand vägen följer 31,4

34,5 Hoikanmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Leppävesi kyrka /36,4/). 2,6 t.h. en vik av
Iso Rummukkajärvi sjö. 4,6 Rummukkajoki bro. .. 4,7

39,2 Rummukkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Heinävesi kyrka /14,9,7). Vid vägskälet St-st.
Vägen blir smalare. 1,1 Leppävirta sockengräns pas-
seras åter. 4,8 går vägen åter in i Heinävesi socken.
6,5 Kypäräjärvi by, t.h. Kypäräjärvi sjö. 11,6 t.h.
utsikt över Kermajärvi sjö. 19,5 t.h. en vik av Ker-
majärvi. 21,1 järnbro över Karvio fors och svängbro
över kanalen. Genom forsen utfalla Heinävesistråtens
vatten från Varisjärvi till Kermajärvi 21,3

60,5 Karvio vägskäl. T.h. väg via Taipale 142,9/ t.
Joensuu, t.v. väg t. Tuusniemi /46,1/.
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Helsingfors—Sockenbacka, 8,6 km.
Huvudtrafikled från NV till Helsingfors, betoniserad chaussé,

förstadsbebyggelse.

0 HELSINGFORS, järnvägsstationen. Färden
går längs Brunnsgatan i V-riktning, varefter man
tager t.h. längs Henriksgatan (t.h. posthuset), som
fortsätter under namn av Åbovägen. 0,6 t.v. riksdags-
huset, 0,8 t.h. stadsmuseet, 0,9 t.v. Nationalmuseum,
1,0 t.h. Hesperia park. 1,2 t.v. St-servicestation. 1,6

t.h. Tölö sockerbruk 1,7

1,7 H.O.K:s hörn. Fortsattes längs Åbovägen. (T.h.
väg t. Lahtis, Tavastehus och Borgå). T.v. H.O.K:s
affärshus. 0,1 t.h. Mässhallen och bakom den Stadions
förgårdar. (0,2 t.v. väg t. Fölisön /3,2/). 0,3 t.v.
spårvägsstall. 0,9 t.h. bakom husen Bollplan
och bakom den Stadion 1,1

2,8 Tölö tull. Färden går vidare längs Åbovägen.
Den gamla tullportens stenpelare synas t.v. bredvid
Sh-servicestationen. T.h. uppe på backen ett stort
tuberkulossjukhus. (0,2 t.v. väg t. Munksnäs /2,3/).
1,5 t.v. Tilkka militärsjukhus. 1,9 t.h. Brunakärrs

samhälle och koloniträdgårdar. 2,4 tvär sväng t.v.
(2,5 t.h. väg t. Hoplaks st. /1,2/ och till skjutbanorna
/3,3/). 2,7 t.v. Grejus' barnhem 3,0

HAGA köping. (T.v. gammal väg invid vilken
Sh- och St-st Från denna väg utgår en biväg t.
Munksnäs /2,0/). 0,1 t.v. restaurang Marienhof. (0,9
t.v. förenar sig den gamla vägen med huvudvägen).
(1,5 t.v. väg t. Tali gård —- från 1600-talet — och till
ridbanan). 1,8 t.h. Strömbergs elektriska fabriker.
1,9 bro. 2,1 t.h. färg- och t.v. ugnfabrik. 2,2 järn-

5,8

vägsundergång. 2,5 t.v. Sockenbacka st och 2,8

8,6 Sockenbacka vägskäl. T.h. väg via Nurmi-
järvi /38,5/ t. Tavastehus, tv. via Esbo /11,0/ t.
Hangö och Åbo. — Vid vägskälet St-st.
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Sockenbacka—Helsingfors, 8,6 km.
Huvudtrafikled från NV till Helsingfors, betoniserad chaussé,

förstadsbebyggelse.

0 Sockenbacka vägskäl. Färden går i 0-
riktning. 0,3 t.h. Sockenbacka st. 0,5 tvär sväng t.h.,
järnvägsundergång. 0,7 t.h. ugn- och t.v. färgfabrik.
0,9 bro, t.v. Strömbergs elektriska fabriker. 1,8
t.h. väg t, Tali gård — från 1600-talet — och t.
ridbanan. (1,9 t.h. en gammal väg, invid vilken St-
och Sh-st. Från denna väg utgår en biväg t. Munksnäs
/2,0/). 2,7 t.h. restaurang Marienhof 2,8

2,8 HAGA köping. Fortsattes rakt. (T.h. förenar sig
den gamla vägen med huvudvägen). (T.v. väg t.
Hoplaks st. /1,2/ och t. skjutbanorna /3,3/). 0,8 t.h.
Grejus barnhem. 0,5 skär den nya vägen den gamla.
0,6 tvär sväng t.h. 1,1 t.v. Brunakärrs samhälle och
koloniträdgårdar. 1,5 t.h. Tilkka militärsjukhus. 1,8
t.h. Lill-Hoplaks och där bakom Munksnäs. Vidare
längs Åbovägen, som småningom övergår till gata.
(2,8 t.h. väg t. Munksnäs /2,3/ och Fölisön /2,4/). .. 8,0f

5,8 Tölö tull. Fortsattes längs Åbovägen. Den gamla
tullportens stenpelare synas t.h. vid Sh-service-
stationen. T.v. inne i skogen ett stort tuberkulos-
sjukhus. 0,1 t.v. Bollplan och bakom den Stadion. 0,9

HELSINGFORS, järnvägsstationen. (Se
ortsbladet). Turistföreningen i Finland, Alexanders-
gatan 7 a.

t.v. Mässhallen och därom Stadions förgårdar 1,1

H.O.K:s hörn. Fortsattes rakt. (T.v. väg t. Lahtis,
Tavastehus och Borgå). T.h. H.O.K:s affärshus. 0,1
t.v. Tölö sockerbruk. 0,5 t.h. St-st. 0,7 tv. Hesperia
park. 0,8 t.h. Nationalmuseum. 0,9 t.v. stadsmuseet.
1,1 t.h. riksdagshuset. Fortsattes längs Henriksgatan
(t.v, posthuset), varefter svanges t.v. in på Brunns-

6,9

8,6

gatan 1,7
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Sockenbacka—Esbo, 11,0 km.
Chaussé och huvudväg genom villabebyggelse och odlingar.

0 Sockenbacka. Färden går i V-riktning. (0,9
t.v. biväg S om järnvägsbanan t. Sockenbacka st).
1,3 t.v. kafé. 1,7 t.v. utsikt över Hoplaksvikens låga
stränder. Mitt på åkern Alberga kortvågsstation. ..

2,3 Alberga. T.h. St-servicestation, t.v. kafé. (T.v.
väg t. Alberga st. och t. Westend på den nya Jorvas-
vägen /6,0/). 0,1 t.v. Alberga st. (0,3 t.h. väg t.
Alberga villasamhälle). (1,2 t.v. väg t. Kilo gård
/0,3/ och t. Kilo st. /0,6/). (1,6 t.v. väg via Kilo st.
t. Mankans by /3,3/). 4,1 chaussén tar slut (t.v.

2,3

biväg t Grankulla st. /2,5/) 4,5

6,8 Rias vägskäl. Fortsattes längs huvuivägen.
(T.h. väg via Dalsvik gård /2,0/ t. Vanda vägskäl på
Nurmijärvivägen /12,5/). T.h. Sh-st. 0,1 t.h. bil-
reparationsverkstad. 1,5 t.h. Siesta kafé, t.v. arbetar-
akademi . (1,7 t.v. väg t. Grankulla köping). (2,1
t.h. väg t. Lahnus by och andra byar NO om Bodom
träsk). 2,5 t.v. inne i skogen Grankulla Bad (ett
vitt hus högt på en backe), sportcentrum och sana-

torium 3,1

Karvasbacka vägskäl. I'ortsättes längs huvud-
vägen. (T.v. väg t. Grankulla köping och st. /2,3/
samt Mårtensby /10,5/). 0,4 t.v. bakom åkrarna

9,9

Kasaberget (64,2 m). 1,0 bro över Esbo å 1,1

Esbo vägskäl. Rakt fortsätter den nya Åbo-
vägen via Palojärvi /20,5/ t. Åbo, den första vägen

t.h. t. Vanda vägskäl på Nurmijärvivägen /14,4/ och
den andra vägen V om Bodom träsk t. Otalampi st.
/27,0/, tv. väg t. Esbo kyrka /2,0/, Esbo st. /3,0/
och via Jorvas /16,0/ t. Karis. — T.h. Sh-st.

11,0
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Esbo—Sockenbacka, 11,0 km.
Chaussé och huvudväg genom odlingar och villabebyggelse.

0 Esbo vägkorsning. Färden går i Ö-riktning.
0,1 bro över Esbo å. 0,6 t.h. bakom åkrarna Kasa-
berget (64,2 m) 1,1

1,1 Karvasbacka vägskäl. Svanges t.v. (T.h.
väg t Grankulla köping /2,3/ och Mårtensby
/10,5/). 0,6 t.h. inne i skogen Grankulla Bad (ett
vitt hus högt på en backe), sportcentrum och sana-
torium. (1,0 t.v. väg t. Lahnus by och övriga byar
NO om Bodom träsk). (1,4 t.h. väg t. Grankulla
köping). 1,5 t.h. arbetarakademi. 1,6 t.v. Siesta
kafé. 3,0 t.v. bilreparationsverkstad 3,1

4,2 Ri a s vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.
(T.v. väg via Dalsvik gård /2,0/ t. Vanda vägskäl på
Nurmijärvivägen /12,5/). T.v. Sh-st. 0,3 den belagda
chaussén tar vid (t.h. biväg t. Grankulla st. /2,5/).
(2,6 t.h. väg via Kilo st. /1,0/ t. Mankans by /3,3/).
(3,1 t.h. väg t Kilo gård /0,3/ och t. stationen /0,6/).
(4,2 t.v. väg t. Alberga villasamhälle). 4,4 t.h.
Alberga st 4,5

8,7 Alberga. T.v. St-servicestation, t.h. kafé. (T.h.
väg t. stationen och t. Westend vid den nya Jorvas-
vägen /6,0/). 0,5 t.h. utsikt över Hoplaksvikens låga
stränder. Mitt på åkern Alberga kortvågsstation. 0,9
t.h. kafé. (1,8 t.h. biväg S om järnvägsbanan t
Sockenbacka st.) 2,3

11,0 Sockenbacka vägskäl. Rakt fortsätter
chaussén till Helsingfors /8,8/, t.v. väg via Vanda
/9,3/ t. Nurmijärvi /38,5/. — Vid vägskälet St-st.
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Esbo—Jorvas, 16,0 km.
Gammal huvudväg, omväxlande odlingslandskap, gammal och

välmående bebyggelse, välskötta odlingar.

0 Esbo vägkorsning. Färden går i SV-riktning.
0,1 t.h. St-st. Gårdar och odlingar. 0,8 bro över
Bodom å 1,4

1,4 Lövkulla vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Esbo kyrka /0,6/ och stationen /1,6/). 0,3 t.v.
bakom åkern Esbo kyrka, (byggd av gråsten på 1300-
talet, altartavlan är en kopia, utförd av Ida Silfver-
berg 1867). 0,9 th. St-st. (T.h. biväg t. Gumböle
gård och Noux by). (1,1 t.v. väg t Sökö by /8,5/).
1,5 t.v. utsikt över Esbo stations omgivningar. 2,5 t.v.
ses Esbo odlade ådal 4,5

5,9 Kökl a k s. (T.v. väg t. st.) T.v. St-och 3h-st. Bakom
stationen, kabelfabrik, glas- och tegelbruk. 1,2 t.h.
Esbo gård.

(Gården har tillhört bl.a. ätterna Horn, Wrede,
Sparre, Ramsay, Myhrberg, Donner och v. Wahl-
berg, för närvarande äges den av släkten Ramsay.
Karaktärsbyggnaden är från 1700-talet, men om-
byggd. -— Såg och kvarn, en gammal park kring
gården.) 1,5

7,4 Esbo gårds vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Haapa-
järvi kyrka 117,0/ och Veikkola by, där den förenar
sig med nya Åbovägen /14,0/). 2,0 t.v. Esboviken.
(3,0 tv. väg t. Bobäck hållplats). 5,5 t.v. Sh-st. (T.v.
väg t. Masaby st.) 5,6 t.v. St-st (T.v. väg t. Finby
by). (5,7 th. väg t. Smedsby). 7,8 t.v. Sh-st. 7,9 t.v.
Labors kemiska fabrik 8,6

16,0 Jorvas vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Sunnanvik /17,9/ t. Karis, t.v. den nya vägen t. Hel-
singfors 175,8/.
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Jorvas—Esbo, 16,0 km.
Gammal huvudväg, omväxlande odlingslandskap, gammal och

välmående bebyggelse, välskötta odlingar.

0 Jorvas vägskäl. Färden går i NO-riktning.
0,4 t.h. Sh-st. 0,6 th. Labors kemiska fabrik. (2,9 tv.
väg t. Smedsby). 3,0 t.h. St-st (T.h. väg t. Finby
by). 3,1 th. Sh-st. (T.h. väg t. Masaby st). (5,6
th. väg t. Bobäck hållplats). 5,9 t.h. Esboviken. .. 8,6

8,6 Esbo gårds vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Haapajärvi kyrka /12,0/ och t. Veikkola by
/14,0/, där den förenar sig med den nya Åbovägen).

0,1 t.v. {Esbo gård.
(Gården har tillhört bl.a. ätterna Horn, Wrede,
Sparre, Ramsay, Myhrberg, Donner och v. Wahl-
berg och är för närvarande i släkten Ramsays ägo.
Karaktärsbyggnaden från 1700-talet, men ombyggd.
— Såg och kvarn, en gammal park kring gården.) 1,5

10,1 Kökl a k s. (T.h. väg t. stationen; bakom denna kabel-
fabrik, glas- och tegelbruk). 2,5 utsikt över Esbo
stations omgivningar. (3,0 t.h. väg t. Esbo st. /1,2/
och Sökö by /8,5/). 3,4 tv. St-st (T.v. väg t.
Gumböle gård och Nouks by). T.h. bakom åkrarna
Esbo kyrka (byggd av gråsten på 1300-talet, altar-
tavlan, en kopia, målad av Ida Silfverberg 1867). .. 4,5

14,6 Lövkulla vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t Esbo kyrka /0,6/ och t. stationen /1,6/). 0,6 bro
över Bodom å. 1,3 t.v. St-st

16,0 Esbo vägskäl. T.h. huvudväg via Sockenbacka
/11,0/ t. Helsingfors, t.v. den nya Åbovägen via Palo-
järvi /20,5/ t. Åbo. T.v. en biväg Vom Bodom träsk
t. Otalampi st. /27,0/ och en annan t. Vanda vägskäl
på Nurmijärvivägen /14,8/. — T.v. Sh-st.

1,4
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Jorvas—Sunnanvik, 17,9 km.
Gammal allmän landsväg, omväxlande odlingslandskap, gam-

la och välbärgade gårdar.

0 Jorvas vägskäl. I SV-riktning. 0,3 t.v. St-st
1,3 tv. Sh-st. (2,3 tv. väg t. Tolls haltp. ,/1,0/ och
Porkkala /19,0/.) 4,3

4,3 Kyrkslätt kyrka.
(Uppförd av gråsten omkr. 1330. Härjad av
eldsvåda, men grundligt reparerad 1573. Altar-
tavlan ett verk av hovmålaren R. V. Ekman.
Nattvardskalk och patén krigsbyte från 30-åriga
kriget Klockstapeln uppförd 1834. Invid kyrkan
minnesmärke över i frihetskriget stupade.)

(T.h. väg t. Smedsby /4,5/ och väg t. Lappböle ,/12,0/,
t.v. väg t. Kyrkslätt st. /1,0/ och Obbnäs /13,0/.) T.h.
Sh- och St-st 2,0 över Hummelvik. (T.v. väg t.
Getbergs haltp. 7,3 järnvägsnivåövergång, t.v, Kela
st. 7,4 th. Sh-st. 9,0 utsikt över Vitträsk. 9,9 bro
över Sjundeå. 12,0 går vägen längs stranden av
Vitträsk 13,6

17,9 Sunnanviks vägskäl. T.h. väg via Kyrkstad
/18,9/ t. Lojo och Karis köpingar, t.v. väg via Ingå
/18,8/ t Raseborgs vägskäl, Hangö-vägen.
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Sunnanvik—Jorvas, 17,9 km.
Gammal allmän landsväg, omväxlande odlingslandskap, gam-

la och välbärgade gårdar.

0 Sunna n viks vägskäl. I O-riktning. 1,4 t.v.
Vitträsk, vars strand vägen följer. 3,6 bro över
Sjundeå. 6,3 järnvägsnivåövergång, t.h. Kela st.
(11,6 th. väg t. Getbergs haltp.) 11,6 bro över
Hummelvik 13,6

13,6 Kyrkslätt, s kyrka.

(Uppförd av gråsten omkr. 1330. Härjad av
eldsvåda, men grundligt reparerad 1573. Altar-
tavlan ett verk av hovmålaren R. V. Ekman.
Nattvardskalk och patén krigsbyte från 30-åriga
kriget. Klockstapeln uppförd 1834. Invid kyrkan
minnesmärke över i frihetskriget stupade.)

(T.h. väg t. Kyrkslätt st /1,0/ och t. Obbnäs /13,0/,
tv. väg t Lappböle 712,0/ och väg t. Smedsby /4,5/.)
(2,0 väg t Tolls haltp. /1,0/ och t. Porkkala /19,0/.)
3,0 t.h. Sh-st. 4,0 th. St-st 4,3

17,9 Jörvas vägskäl. T.h. ny väg t Helsingfors
/75,8/

, tv. väg via Esbo /16,0/ t. Helsingfors.
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Kyrkstad—Sunnanvik, 18,9 km.
God, relativt rak landsväg, backar, dalar och välskötta odlin-

gar. Gammal, tät och välmående bebyggelse.

0 Kyrkstads vägskäl. I O-riktning. 0,1 t.v.
Imatra kraftverks transformator i Lojo. 6,0 Vei j ans
by. (7,7 t.v. väg t. Lempans by.) 7,9 t.v. St-st (8,1
th. väg t. Flytby.) (11,5 t.h. väg t. Siggans by). .. 11,6

11,6 Vägskälet vid Sjun d! e å kyrka. Fortsattes
rakt. (T.v. väg t. Sjundeå kyrka ,/1,8/.)

(Sjundeå kyrka är uppförd av gråsten 1460. Res-
ter av medeltida väggmålningar.)

(1,1 t.v. väg t. kyrkan /1, 5/.) 1,5 t.v. tjusträsk. 4,2
t.v. Sh-st. 4,3 t.v. St-st 4,3

15,9 Sjundeå station (t.h.). Nivåövergång. 0,1
t.v. café. 0,7 t.h. Fanjunkars museum i det hus, där
skalden Aleksis Kivi bodde 1864—71. (Museet, vår-
das av lantbr. Öhman, som bor i huset närmast intill
på stationssidan.) T.h, Sh-st (T.v. väg t. Sjundby
gård /2,5/, vars huvudbyggnad — ant från 1725,
källaren och bottenvåningen ant. från medeltiden —

anses såsom en av Nylands vackraste herrgårdar.)
(T.v. väg t. Billskog by,) 1,5 t.h. utsikt över

vidsträckt odlingslandskap 3,0

18,9 Surma n v i k s vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Jorvas 111,9/ t. Helsingfors, t.h. väg via Ingå
kyrka .118,1/ t. Raseborgs vägskäl på Karis—Hangö-
vägen.
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Sunnanvik—Kyrkstad, 18,9 km.
God, relativt rak landsväg, backar, dalar och välskötta odlin-

gar. Gammal, tät och välmående bebyggelse.

0 Sunna,nviks vägskäl. I N V-riktning. 1,5 t.v.
vidsträckt odlings-slätt. 2,3 t.v. Fanjunkars museum
i det hus, där skalden Aleksis Kivi bodde 1864—71.
(Museet vårdas av lantbr. Öhman, som bor i huset
närmast intill.) (T.h. väg t. Sjundtoy gård /2,5/,
vars huvudbyggnad — ant från 1725, källaren och
bottenvåningen ant. från medeltiden — anses såsom
en av Nylands ståtligaste herrgårdar.) T.v. Sh-st.
(T.v. väg t. Billskog by.) 2,9 t.h. café. 3,0

3,0 Sjundeå station (tv.). Nivåövergång. T.h.
St-st 0,2 th. Sh-st. 2,1 t.h. Tjusträsk 3,2

6,2 Vägskälet vid Sjundeå kyrka. Fortsattes
rakt. (T.h. väg t. kyrkan /1,5/).

(Sjundeå kyrka är uppförd av gråsten 1460. Res-
ter av medeltida väggmålningar.)

(1,1 t.h. väg t. kyrkan /1,8/.) (1,2 t.v. väg t. Siggans
by). (3,5 t.v. väg t. Flytby.) 3,7 t.h. St-st. (3,9 t.h.
väg t. Lempans by.) 5,6 Veijans by. 12,5 t.h. Imatra
kraftverks transformator i Lojo 12,7

18,9 Kyrkstads vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Karis köping /20,9/, t.h. väg t. Lojo köping /9,3/, tv.
väg t. Ingå kyrka /18,9/.
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Esbo—Palojärvi, 20,5 km.
Ny, god huvudväg, omväxlande backterräng, vackra odlings-

landskap och bergiga skogstrakter. Villabebyggelse.

0 Esbo vägskäl. Färden går i V-riktning över

åkrar. (3,2 t.v. biväg via Gumböle t. Esbo st. /3,5/). 5,0

5,0 Nouks' vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg t
Nouks' by och Siikajärvi /7,0/). 0,1 t.v. Nupurböle
gård. 0,6 bro över Nouks' å, tv. Nupurböle träsk.
(1,0 t.v. biväg t. Esbo gårds vägskäl /9,0/). (2,3 t.h.
väg t. Hista gård /0,8/). 4,2 t.v. Kolmpers träsk, vid
vars strand villabosättning. (4,6 t.h. biväg t. Siikajärvi
/5,0/). 5,1 Kyrkslätt sockengräns. (5,6 t.h. väg t.
Kolmiranta) . 5,8 t.v. Lillträsk 9,6

14,6 Veikkola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg

t. Esbo gårds vägskäl /12,5/). 0,4 t.h. Lamminjärvi
träsk. 1,2 Kalljärvi by, t.v. Kalljärvi sjö, (T.h. väg

t. gårdarna vid stranden av Lamminjärvi). 1,9 t.v.
St-st. 2,5 Vichtis sockengräns. 3,7 t.v. Palojärvi sjö.
(3,9 th. väg via Tervalampi /3,5/ t. Ojakkala st.
/10,0/). (4,1 t.v. väg t. Palojärvi gård.) 4,5 vägen
går över Palojärvi gårds åkrar. 4,0 Huhmarjärvi sjö.
5,6 Huhmarjoki bro 5,9

20,5 Palojärvi vägskäl. Rakt fortsätter den nya
vägen t. Lojo köping /19,8/ och via Nummi t. Åbo
(vägen under byggnad), t.h. via Vichtis /19,1/ t.
Forssa.
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Palojärvi—Esbo, 20,5 km.
Ny, god huvudväg, omväxlande backterräng, vackra odlings-

landskap och bergiga skogstrakter. Villabebyggelse.

0 Palojärvi vägskäl. Färden går i Ö-riktning.
0,3 Huhmarjoki bro. 1,0 t.v. Huhmarjärvi. Vidare
genom Palojärvi gårds odlingar. (1,8 t.h. väg t. Palo-
järvi gård). (2,0 t.v. väg via Tervalampi /3,5/ t.
Ojakkala st./10,0/). 2,0 t.h. Palojärvi sjö. 3,4 Kyrk-
slätt sockengräns. 4,0 Kalljärvi by, t.h. St-st. 4,2 t.h.
Kalljärvi sjö. (4,7 t.v. väg t. gårdarna vid stranden
av Lamminjärvi). 5;4 t.v. Lamminjärvi 5,9

5,9 Veikkola vägskäl. T.v. väg t. Esbo gårds
vägskäl /12,5/). Vägen går genom skog. 3,7
t.h. Lillträsk. (3,9 t.v. väg t. Kolmiranta). 4,5
Esbo sockengräns. 4,6 th. Kolmpers träsk, vid vars
strand villabosättning. (5,0 t.v. biväg t. Siikajärvi sjö
/5,0/). (7,3 t.v. väg t. Hista gård /0,8/). (8,5 t.h.
biväg t. Esbo gårds vägskäl /9,0/). 9,0 bro över
Nouks' å, th. Nupurböle träsk. 9,4 t.h. Nupurböle
gård 9,6

15,5 Nouks' vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Nouks' by ooh Siikajärvi /lfl/). Fortfarande bergig
skogsterräng och odlingar. (1,8 t.h. biväg via Gum-
böle t. Esbo st. /3,5/) 5,0

20,5 Esbo vägskäl. Rakt fortsätter den nya huvud-
vägen via Sockenbacka /11,0/ t. Helsingfors, t.h. väg
via Jorvas /16,0/ t. Karis, t.v. en biväg V om Bodom
träsk t. Otalampi st. /27,0/ och en annan t. Vanda
vägskäl på vägen Sockenbacka—Nurmijärvi. — Vid
vägskälet Sh-st.
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Palojärvi—Lojo, 19,8 km.
God ny hufvudväg, omväxlande back- och åsterräng, vackra od-

lingslandskap, här och där utsikt över någon sjö. Bebyggelsen
i början gles, mot slutet tätare.

0 Palojärvi vägskäl. Färden går i V-riktning.
(0,3 t.h. väg t. Vichtisvägen) . 4,3 Sjundeå socken-
gräns. Vidare genom skogs- och odlingsmarker. 6,4
en stor odlad slätt 7,2

7,2 Nummenkylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Nummela st. /5,1/). 0,1 Vichtis sockengräns,
järnvägsundergång 0,2

7,4 Loj oåsens vägskäl. T.v. (T.h. väg under bygg-
nad via Nummi t. Åbo). 0,3 t.h. Nälkälampi träsk.
Vidare längs Lojoåsen. 2,4 Lojo sockengräns. (7,3
th. en gammal vägs längs åsryggen t. vägen t. Num-
mi). (8,2 t.v. väg t. Immula by /3,0/). 8,6 tv. St-st 8,8

16,2 Lojo st. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Nummi
kyrka /22,8/). T.h. 2 Sh-st. 0,1 t.h. resandehem.
0,4 th. bilreparationsverkstad. 1,0 järnvägsnivåöver-
gång. 1,2 Lojo köpingsgräns. 2,3 utsikt över köpingen
och Lojo träsk 3,6

19,8 LOJO köping. (Se ortsbladet). Infart t köpingen
längs Suurlohjankatu.
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Lojo—Palojärvi, 19,8 km.
God ny hufvudväg, omväxlande back- och åsterräng, vackra od-

lingslandskap, här och där utsikt över någon sjö. Bebyggelsen
i början tät, mot slutet glesare.

0 LOJO köping. Färden går i N O-riktning längs
Suurlohjankatu. 1,2 t.v. god utsikt över köpingen och
Lojo träsk. 2,4 Lojo sockengräns. 2,6 järnvägsnivå-
övergång. 3,2 t.v. bilreparationsverkstad. 3,5 t.v.
resandehem 3,6

3,6 Lojo st. (T.h. väg t. Nummi kyrka /22,8/). T.v.
2 Sh-st. 0,2 t.h. St-st (0,6 t.h. väg t. Immula by
/3,0/). (1,5 t.v. gammal väg längs en åsrygg t. vä-
gen t. Nummi). Fortsattes längs Lojoåsen. 6,4 Vichtis
sockengräns. 8,5 t.v. Nälkälampi träsk 8,8

12,4 Loj oåsens vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
ny väg via Nummi t. Åbo). 0,1 järnvägsundergång,
Sjundeå sockengräns. Vidare över en stor odlad slätt. 0,2

12,6 Nummenkylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Nummela st. /5,1/). 2,9 Vichtis sockengräns.
(6,9 t.v. väg t. Vichtisvägen) 7,2

19,8 Palojärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Esbo 120,5/ t. Helsingfors, t.v. väg via Vichtis /19,1/
t. Forssa.
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Lojo—Kyrkstad, 9,3 km.
Ny, god landsväg, som löper längs Lojo ås och dess slutt-

ningar, vackra by- och odlingslandskap. Bebyggelsen tät och
välmående.

0 LOJO köping. Färden går i SV-riktning längs
Laurinkatu. 0,5 t.h. Lojo träsk. 1,1 vägen stiger upp
längs åssluttningen. 3,1 god utsikt över Lojo träsk,
vägen följer Lojo Kalkverks smalspåriga järnväg.
(3,2 t.h. väg t. Vappula by /3,5/). 3,6 Lojo socken-
gräns. Vägen går över åkrar. 7,4 järnvägsnivåöver-
gång. 7,6 t.v. Sh-st 7,9

7,9 Virkby. Fortsattes rakt (T.h. väg t. byns centrum
och t. stationen /0,4/). (0,4 t.h. väg t Lojo Kalkverk.
Fabriken grundades 1897). (0,9 t.h. en genväg från
stationen förenar sig med huvudvägen). 1,1 t.h.
utsikt över Lojo träsk 1,4

9,3 Kyrkstad vägkorsning. T.h. väg via Karis
720,9/ t. Hangö och Åbo, t.v. väg t. Ingå kyrka /18,9/
och via Sunnanvik /18,9/ t. Helsingfors.
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Kyrkstad —Lojo, 9,3 km.
Ny, god landsväg, som löper längs Lojo ås och dess slutt-

ningar, vackra by- och odlingslandskap. Bebyggelsen tät och
välmående.

0 Kyrkstad vägkorsning. Färden går i N-
riktning genom byn. 0,2 tv. utsikt över Lojo träsk.
(0,5 t.v. väg t. Virkby st ,/0,8/). (1,0 t.v. väg t. Lojo
kalk- och cementverk, vars skorstenar synas från vä-
gen. Fabriken är grundad 1897) 1,4

1,4 Virkby. (T.v. väg t. byns centrum och stationen).
0,3 t.h. Sh-st. 0,5 järnvägsnivåövergång. 0,8 t.h. en
odlad slätt. Vidare över åkrar. 4,3 Lojo köpinggräns.
(4,7 t.v. väg t. Vappula by /3,5/). 4,8 t.v. god utsikt
över Lojo träsk, framme t.v. ses Lojo Kalkverks kalk-
brott. Vägen följer kalkverkets smalspåriga järnväg.
6,7 vägen går ned för åssluttningen. 8,4 t.v. Lojo
träsk 7,9

9,3 LOJO köping. (Se ortsbladet.) Infart t. köpingen
längs Laurinkatu.
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Kyrkstad—Karis, 20,9 km.
God och bred allmän landsväg, som löper längs Lojo ås,

företrädesvis skogar, här och där någon odling eller en sjö.
Relativt tät bosättning.

0 Kyrkstads vägskäl. I V-riktning längs åkern.
(1,4 t.h. biväg t Jalassaari). 1,5 t.h. Sh-st 1,9 högt
berg med triangeltorn (god utsiktsplats). 2,1 järn-
vägsnivåövergång, t.h. sjö. 4,0 järnvägsnivåövergång.
5,5 Karis sockengräns. 8,3 t.h. Svarta station och
gästgiveri, Sh-st 8,7

8,7 Svarta vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg t.
Svarta bruk /2,7/ samt t. Särkijärvi i Karislojo
/16,6/, tv. väg via t. Ingå st. ,/10,8/ t. Ingå /15,5/.)

(Svarta bruk, tidigare järnbruk, masugn och ham-
marsmedja, gr. 1616. Numera finnes på platsen
en massafabrik och tre elektricitetsverk. Till fab-
riken, leder från Svarta st. en smalspårig elektrisk
bana. - Bruksförsamlingens kyrka uppförd 1757.)
(Svarta gård — tillhörde på 1500-talet Gustaf
Vasa och senare närmare 200 år ätten Linder —

har ett ståtligt corps de logis uppfört 1783, känt
för sina historiska minnen. I övre våningen finnes
den s.k. kej sarkammaren, där Alexander I och

Alexander II övernattat Av galleriet och det
värdefulla lösöret finnas efter det gården bytt
ägare 1918 endast en liten del av väggmålningarna
kvar.)

Köres genom vacker tallskog. (4,7 tv. väg t. Mjöl-
bollsta sanatorium.) (6,3 th. väg Mjölbollsta st.)

(7,2 t.v. väg t. Fagervik kyrka /12,0/ via Fagervik
st /3,8/.) 8,0 järnvägsövergång. 8,3 t.v. Sh-st. 11,9
Karis köpings gräns 12,2

20,9 Karis vägskäl. Rakt fortsätter vägen t. Karis
köping /2,6/ och via Raseborg /10,8/ t. Hangö, t.h.
väg via Pojo /11,5/ t Åbo.
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Karis—Kyrkstad, 20,9 km.
God och bred allmän landsväg, som löper längs Lojo ås,

företrädesvis skogar, här och där någon odling eller en sjö.
Relativt tät bosättning.

O Karis vägskäl. I NO-riktning genom skog. 0,3
Karis sockengräns. 3,9 t.h. Sh-st. 4,2 järnvägsnivå-
övergång. (5,0 t.h. väg via Fagervik st. /3,8/ t.
Fagervik kyrka /12,0/.) (5,9 tv. väg t. Mjölbollsta
st.) (6,1 t.h. väg t. Mjölbollsta sanatorium) 12,2

12,2 Svarta vägskäl. Fortsattes rakt (T.h. väg
via Ingå st. 710,8/ t. Ingå kyrka /15,5/, t.v. väg t.
Svarta bruk /2,7/ och t. Särkijärvi i Karislojo /16,6/.)

(Svarta bruk, tidigare järnbruk, masugn och ham-
marsmedja, gr. 1616. Numera finnes på platsen
en massafabrik och tre elektricitetsverk. Till fab-
riken leder från Svarta st. en smalspårig elektrisk
bana. - Bruksförsamlingens kyrka uppförd 1757.)
(Svarta gård — tillhörde på 1500-talet Gustaf
Vasa och senare närmare 200 år ätten Linder —

har ett ståtligt corps de logis uppfört 1783, känt
för sina historiska minnen. I övre våningen finnes
den s.k. kejsarkammaren, där Alexander I och
Alexander II övernattat. Av galleriet och det
värdefulla lösöret finnas efter det gården bytt
ägare 1918 endast en liten del av väggmålningarna
kvar.)

0,4 t.v. Svarta st. och gästgiveri, Sh-st. 3,2 Lojo
sockengräns. 4,7 järnvägsnivåövergång. 6,4 t.v. sjö.
6,6 järnvägsnivåövergång, t.h. ett högt berg med
triangeltorn (god utsiktsplats). 7,2 t.v. Sh-st (T.v.
biväg t. Jalassaari) 8,7

20,9 Kyrkstads vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Sunnanvik /18,9/ t. Helsingfors, t.h, väg t. Ingå kyrka
/18,9/, t.v. väg t. Lojo köping /9,3/.
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Karis—Raseborg, 10,8 km.
God ny huvudväg, som följer Lojoåsen och dess sluttningar,

omväxlande landskap, vyer över sjöar och välskötta odlingar.
Bebyggelsen i början tät och välmående, mot slutet gle?.

0 Karis vägskäl. Färden går i SV-riktning. (0,3
t.h. väg t. Karis kyrka). 0,5 järnvägsnivåövergång.
(T.v. väg via Finnby t. Törvesbro vägskäl på vägen
Ingå—Raseborg /8,2/). (0,9 t.h. väg t. Karis begrav-
ningsplats). 1,0 t.h. bilreparationsverkstad. (1,5 t.h.
väg t. Karis köping och station). 1,8 t.v. åkerslätt
och Karis skidbacke. 2,4 Lappträsk 2,6

2,6 KARIS köping. (Se ortsbladet). Fortsattes rakt
(T.h. väg t. stationen). (1,3 t.h. biväg t. Billnäs
/3,2/). 2,4 tv. vacker odlad slätt. (T.v. väg t. Hus-
kvarn vägskäl på vägen Ingå—Raseborg /6,1/). (4,1
t.h. väg t. Svedja). 4,6 Snappertuna sockengräns.

.. 8,2

10,8 Raseborgs vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Ekenäs /8,7/ t. Hangö, t.h. väg via Ekerö by t.
Baggby /5,0/, t.v. väg via Snappertuna /6,0/ och
Ingå /31,0/ t. Helsingfors. —Raseborgs slotts-
ruiner ligga nära Snappertuna kyrka. (Se orts-
bladet för Ekenäs.)
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Raseborg—Karis, 10,8 km.

längs senare delen av vägen tät och välmående.
växlande landskap, vyer över sjöar och odlingar. Bebyggelsen

God ny huvudväg längs Lojoåsen och dess sluttningar, om-

0 Raseborgs vägskäl. Färden går i NO-riktning
genom skog t. Karis sockengräns vid 3,6. T.h. ett
odlingslandskap. (4,0 t.v. väg t. Svedja). (5,8
t.h. väg t. Huskvarn vägskäl på landsvägen Rase-
borg—lngå /6,1/). (6,9 t.v. biväg till Billnäs /3,2/).
7,0 t.h. utsikt över Lappträsk och dess stränder 8,2

8,2 KARIS köping. (Se ortsbladet). Fortsattes rakt.
(T.v. väg t. stationen och köpingen). (0,2 th. odlings-
landskap och skidbacke. (1,1 t.v. en väg från köpingen
förenar sig med huvudvägen). 1,5 t.v. bilreparations-
verkstad. (1,6 t.v. väg t. Karis begravningsplats).
(1,8 t.h. väg via Finnby t. Törvesbro vägskäl /8,2/
på vägen Raseborg—lngå). 2,1 järnvägsnivåöver-
gång. (2,2 tv. genväg t. Karis kyrka) 2,6

10,8 Karis vägskäl. Rakt fortsätter vägen via kyrk-
stad 120,9/ t. Lojo och Helsingfors, tv. väg via Pojo
/11,5/ t. Åbo.
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Raseborg—Ekenäs, 8,7 km.
God, ny riksväg, som följer Lojoåsen och dess sluttningar,

präktiga skogar, här och där ett odlingslandskap och utsikt över
någon sjö. Bebyggelsen i början gles, mot slutet tät.

0 Raseborgs vägskäl. Färden går i S V-riktning
genom skog. (1,3 t.h. biväg via Raseborgs st /l,!/
t. Ekerö by /2,5/, t.v. byväg t. Gropby). (4,2 t.v. bi-
väg via Langansböle /1,2/ t. Gropby /2,5/). 4,3 t.v.
utsikt över Draksvikfjärden. 5,3 Ekenäs stadsgräns,
t.v. Ekenäs centralfängelse för politiska fångar. T.h.
vacker tallskog. 72 tv. Ekenäs stads nya begravnings-
plats. 8,0 t.h. den gamla begravningsplatsen 8,1

8,1 Ekenäs vägskäl. Fortsattes rakt. T.h. rak väg
t. Åbo. 0,1 t.h. vattenborgen 0,6

8,7 EKENÄS, Salutorget. (Se ortsbladet). Infart
till staden längs Raseborgsvägen och Gustaf Vasa-
gatan.
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Ekenäs—Raseborg, 8,7 km.
God, ny riksväg, som följer Lojoåsen och dess sluttningar,

präktiga skogar, här och där ett odlingslandskap och utsikt över
någon sjö. Bebyggelsen utanför stadens omgivningar gles.

0 EKENÄS, Salutorget. Färden går i SO-riktning
längs Gustaf Vasagatan och Raseborgsvägen. 0,5 t.v.
vattenborgen 0,6

0,6 Ekenäs vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via stationen till den nya Hangövägen). 0,1 t.v. den
gamla begravningsplatsen. 0,1 den nya begravnings-
platsen. 2,0 t.h. Ekenäs centralfängelse för
politiska fångar. 2,8 Snappertuna sockengräns.
3,8 t.h. utsikt över Dragsviksfjärden. (3,9 t.h. biväg
t. Gropby /2,5/). (6,7 t.h. väg t. Gropby, t.v. väg via
Raseborgs st. /1,1 t. Ekerö by /2,5/) 8,1

8,7 Raseborgs vägskäl. Rakt fortsätter väg via
Karis /10,8 t. Helsingfors, t.h. väg via Snappertuna
/6,0/ och Ingå /31,0/ t. Helsingfors, t.v. väg via
Ekerö by /2,0/ t. Baggby (5,0/). — Raseborgs
slottsruiner finnas i närheten av Snappertuna
kyrka. (Se ortsbladet för Ekenäs).

R 163



570

Ekenäs—Hangö, 37,8 km.
God, rak och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, som

följer Hangö ås, företrädesvis skogsmarker, utsikt över hav
och bördiga dalar. Bebyggelsen tät nära städerna, annars gles,

0 EKENÄS, Salutorget. Färden går i NV-riktning
längs Gustaf Vasagatan, Norra Strandgatan och
Fabriksgatan. 0,8 järnvägsövergång, sväng t.v. 1,0
svängbro över Pojoviken, t.h. Pojoviken, t.v. Ekenäs-
fjärden. Vägen går över Kråkholmen. 1,4 en annan
bro över Pojoviken 1,7

1,7 Österby vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Tenala /11,8/ t. Åbo). 1,9 bro över Trollböle bäck,
t.v. såg och kvarn. 2,2 t.v. utsikt över Ekenäsfjärden
och staden 4,7

6,4 Leksand by, järnvägsnivåövergång. T.v. utsikt
över Ekenäsfjärden. 3,3 t.v. vid utsikt över havet.
Vägen följer kusten. 3,6 t.v. Kallviks goda simstrand,
utmärkt lägerplats, källa finnes. 4,3 Tenala socken-
gräns. 4,8 järnvägsnivåövergång. (5,9 t.v. väg t.
Skogby såg, t.h. biväg t. Tenala kyrka /20,0/). (6,8
t.h. väg t. Skogby /3,0/). 11,2 t.v. Lappvik st 11,4

17,8 Lappvik by. (T.v. väg t. Lappvik hamn /2,0/).
0,3 t.v. begravningsplats. 4,8 Hangö sockengräns. 5,7
t.h. utsikt över Bengtsår fjärd. 8,8 gårdsgrupp
hörande till Sandvik by. 11,4 järnvägsnivåövergång.
(11,9 t.h. vgä t. dynamitfabriken — landets enda på
området). 13,6 Hangö stadsgräns. (14,1 t.h. väg t.
Trollberget, från vilket man har god utsikt över havet.
På berget finnes föreningen »Pro Hangö»s kafé. God
simstrand.) (15,1 t.h. väg t. Silversand-plagen). 17,5
stadsbebyggelsen börjar 18,5

36,3 Norra Hangö. Sväng th. T.h. stationen. Vägen

HANGÖ, järnvägsstationen. (Se ortsbladet).
Infart t. staden längs Järnvägsgatan.

följer järnvägen genom staden 1,5

37,8
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Hangö—Ekenäs, 37,8 km.
God, rak och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, som

följer Hangö ås, företrädesvis skogsmarker, utsikt över hav
och bördiga dalar. Bebyggelsen tät nära städerna, annars gles.

0 HANGÖ, järnvägsstationen. Färden går i
N-riktning längs Järnvägsgatan genom staden 1,5

1,5 Norra Hangö. T.v. stationen. Fortsattes t.v.
över en järnvägsnivåövergång. (3,4 t.v. väg t. Silver-
sand-plagen). (4,4 t.v. väg t. Trollberget, där förenin-
gen »Pro Hangö» har ett kafé. God utsikt över havet
och en utmärkt simstrand). 4,9 Hangö sockengräns.
(6,6 väg t. dynamitfabriken ■— den enda i sitt slag i

landet). 7,1 järnvägsnivåövergång. 9,7 en gårdgrupp
hörande till Sandvik by. 12,3 t.v. god utsikt över
Bengtsår fjärd. 13,7 Tenala sockengräns. 18,2 t.h.
begravningsplats 18,5

20,0 Lappvik by. (T.h. väg t. Lappvik hamn /2,0/).
0,2 t.h. Lappvik st. En lång sträcka genom skog.
(4,6 t.v. väg t. Skogby /3,0/). (5,5 t.h. Skogby såg,
tv. biväg t. Tenala kyrka /20,0/). 7,8 t.h. Kallvik
simstrand, utmärkt lägerplats, källa finnes. 8,0 t.h.
ses havet. 11,3 t.h. god utsikt över Ekenäsfjärden
och staden 11,4

31,4 Leksand by, järnvägsnivåövergång. 2,5 t.h. utsikt
över Ekenäs. 2,8 bro över Trollböle bäck, t.h. såg
och kvarn 4,7

36,1 Österby vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Tenala /11,8/ t. Åbo). 0,1 bro över Pojoviken.
T.h. utsikt över Ekenäsfjärden, t.v. över Pojoviken.
Vägen går över Kråkholmen och därefter över en
svängbro över Pojoviken. 0,8 sväng t.h., järnvägs-
övergång 1,7

EKENÄS, Saluto r g e t. (Se ortsbladet.) Infart
till staden längs Fabriksgatan, Norra Strandgatan
och Gustaf Vasagatan.

37,8
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Karis—Pojo, 11,5 km.
God, om ock ställvis smal och slingrande landsväg, omväxlande

backterräng, vackra vyer över Karis grönskande ådal. Stora
fabriker, tät bebyggelse.

0 Karis vägskäl. Färden går i V-riktning genom
skogen. (0,1 th. väg t. Karis kyrka /1,0/, se orts-
bladet för Karis). 0,6 vacker utsikt över Karis kyrka
och kyrkfjärden 1,0

1,0 Vägskäl vid Karis bro. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Karis köping /1,6/). Vid vägskälet minnes-
märke över striden vid Karis den 22 augusti 1713.
Den finska hären anfördes av överste Stjernschantz.
T.v. Landsbro pensionat. 0,1 gammal stenbro över
Karis å. 0,4 t.v. utsikt över köpingen. Vägen följer
Karis å. 1,3 Pojo sockengräns. 1,6 ståtlig utsikt över
ådalen och Billnäs fabriker 2,3

3,3 Bi 11nä s vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Lönnhammar vägskäl /14,6/ på vägen Pojo-Karislojo.)
T.v. Billnäs smides- och möbelfabriker (se ortsbladet
för Karis) 0,3

3,6 Bi 11nä s fabriker. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Karis köping /3,6/). Färden går genom en vacker
lövträdsallé. 0,7 tv. baron von Hisingers Villa Billnäs.
1,2 t.v. god utsikt över fabrikens odlingar. 2,2 järn-
vägsnivåövergång 3,1

6,7 Åminnefors fabriker. (T.v. väg t. fa-
briksområdet.) 0,4 t.v. på andra sidan av ån fabrikens
järngjuteri och valsverk. 1,3 järnvägsnivåövergång.
1,9 hög backe, ståtligt odlingslandskap. 2,6
nivåövergång över Fiskars smalspåriga järnväg,
t.h. Skuru fjäderfabrik. Bro över Fiskars å.
(3,1 t.v. väg t. Skuru st. /0,2/). 3,1 järnvägsöver-
gång. 3,2 t.h. St-st (3,4 t.h. biväg t. Borgby.)
4,7 t.v. god utsikt över Pojoviken, t.v. kafé 4,8

11,5 Pojo kyrka. Vägen fortsätter rakt via Tenala
/15,6/ t. Åbo, th. väg t. Karislojo /23,0/. — Vid!
vägskälet Sh-st.

(Pojo kyrka är byggd av gråsten antagligen på
1200-talet, altartavlan är målad av hovmålaren

R. V. Ekman.)
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Pojo—Karis, 11,5 km.
God, om ock ställvis smal och slingrande landsväg, omväxlande

backterräng, vackra vyer över Karis grönskande ådal. Stora
fabriker, tät bebyggelse.

0 Pojo kyrka. NO-riktning genom kyrkbyn. 0,1
t.h. god utsikt över Pojoviken, t.h. kafé. (1,4 t.v. biväg
t. Borgby.) 1,6 t.v. St-st. 1,7 järnvägsövergång.
(T.h. väg till Skuru st /0,2/). 2,2 bro över
Fiskars å, tv. Skuru fjäderfabrik. Nivåövergång
över Fiskars fabriks smalspåriga järnväg. 3,0 vägen
stiger upp för en hög backe. 3,5 järnvägsnivåöver-
gång. 4,4 th. bakom Karis å Åminnefors fabrikers
järngjuteri och valsverk 4,8

4,8 Åminnefors fabriker. (T.v. väg t. fa-
briksområdet.) 0,9 järnvägsnivåövergång, t.h. ståtliga
odlingar, som höra till Billnäs fabriker. 2,4 th. baron
von Hisingers Villa Billnäs. Färden går genom en
vacker lövträdsallé 3,1

7,9 Bi 11nä s fabriker. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Karis köping /3,6/). 0,2 th. Billnäs smides- och
möbelfabriker (se ortsbladet for Karis) 0,3

8,2 Bi 11nä s vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Lönnhammar vägskäl 114fil på vägen Pojo-Karislojo.)
1,0 Karis köpingsgräns. 1,9 t.h. utsikt över köpingen.
2,2 bro över Karis å 2,3

10,5 Vägskäl vid Karis bro. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Karis köping /lfil). Vid vägskälet minnesmärke
över striden vid Karis den 22 augusti 1713. Den finska
hären anfördes av överste Stjernschantz. — T.h.
Landsbro pensionat. 0,2 t.v. vacker utsikt över Karis
kyrka och kyrkfjärden. (0,9 t.v. väg t. kyrkan /1,0/,
se ortsbladet över Karis.) 1,0

11,5 Karis vägskäl. Vägen fortsätter rakt, via
Kyrkstad vägskäl 120,9/ till Lojo köping och Helsing-
fors, t.h. väg via Raseborg ,/10,8/ t. Hangö,
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Pojo—Tenala, 15,6 km.
God, men mycket slingrande och delvis backig landsväg, om-

växlande backterräng, vackra vyer över sjöar och synnerligen
välskötta odlingar. Bebyggelsen tät, gårdarna välmående och
stora.

0 Pojo kyrka. Färden går i SV-riktning. 0,1 och
0,2 t.v. St-st. 0,3 t.h. kafé. 0,6 utsikt över Pojo-
viken. 1,1 stor odlad slätt. (2,0 t.v. väg t Dalkarlby
gård Gården är från 1400-talet och var ursprungligen
släkten Boijes stamgods. Numero tillhör den ätten af
Enehjelm) 2,6

2,6 Björsby vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Ekenäs ,/17,1/). 4,1 t.h. Kvarnträsk. 4,3 t.v. ett
vackert landskap, i fonden ses Långträsk. (5,0 t.v.
väg t. Skarpkulla by /3,5/). 5,5 Tenala sockengräns.
5,9 en sällsynt hög och vacker en. 8,3 tv.
utsikt över Bonas sjö, med dess tätt bebyggda strän-
der. (9,0 tv. byväg t. Siggby by /2,0/). 9,5 stora
åkrar. 10,8 t.v. Sh-st 13,0

15,6 Tenala, Li 11 vi k vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Bjernå /20,0/ t. Åbo, t.v. väg via Tenala
kyrka /1,5/ t. Ekenäs ,/15,0/.
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Tenala—Pojo, 15,6 km.
God, men mycket slingrande och delvis backig landsväg, om-

växlande backterräng, vackra vyer över sjöar och synnerligen
välskötta odlingar. Bebyggelsen tät, gårdarna välmående och
stora.

0 Tenala, Lillvik vägskäl. Färden går i NO-
- 2,2 t.h. Sh-st. 3,0 stora åkrar. (4,0 th.
byväg till Siggby by /2,0/). 4,2 t.h. vacker utsikt
över Bonas sjö med dess tätt bebyggda stränder. 7,1
en sällsynt hög vacker en. 7,5 Pojo sockenr
gräns. (8,0 väg t Skarpkulla by /3,5/). 8,7 t.h. ett
vackert landskap, i fonden Långträsk. 8,9 t.v.
Kvarnträsk 13,0

13,0 Björsby vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t Ekenäs /17,1/). (0,6 t.h. väg t. Dalkarlby gård.
Gården är från 1400-talet och var ursprungligen
släkten Boijes stamgods. Numera tillhör den ätten
af Enehjelm.) Stor odlad slätt. 2,0 t.h. utsikt över
Pojoviken. 2,3 t.v. kafé. 2,4 och 2,5 t.h. St-st 2,6

15,6 Pojo kyr k a. Rakt fortsätter vägen via Karis
/11,5/ t. Ekenäs och Helsingfors, t.v. väg t. Karislojo
723,0/. I vägskälet Sh-st.

(Pojo kyrka uppförd av gråsten antagligen på
1200-talet, altartavlan målad av hovmålaren R. V.
Ekman.)
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Tenala—Bjernå (Perniö), 20,0 km.
men slingrande och backig landsväg, grönskande, val-
lalar, berg och backar med ståtlig skog. Gamla väl-

God, men slingrande och backig landsväg, grönskande,
odlade dalar, berg och backar med ståtlig skog. Gamla
mående odlingsbygder, ståtliga gårdar.

0 Tenala, Li 11 vi k vägskäl. Färden går i V-
riktning. 0,8 t.v. förtjusande odlingslandskap. 1,0
t.v. vacker utsikt över Tenalaviken. 3,1 t.h. Olsböle
gård, t.v. gårdens vidsträckta odlingar. (Gården
härstammar från 1500-talet, har tillhört många släkter
och tillhör förnärvarande ätten Bruncrona). 4,4
vidsträckt odlad dal 5,9

5,9 Svens kby by. (T.h. väg t. Koski st. /22,0/).
(5,0 t.v. biväg t. Trollshovda vid kusten /20,0/). 3,7
Åbo och Björneborgs länsgräns, Bjernå socken
begynner. 4,9 Koskenjoki bro. (5,2 t.v. väg t. Näse-
gård, ursprungligen en kungsgård, äges numera av
C. G. Björkenheim. Huvudbyggnaden delvis från
1700-talet). 6,0 t.v. god utsikt över Näsegårds vid-
sträckta odlingar. 12,4 Asteljoki bro. 12,8 god utsikt
över Bjernå kyrkby. 13,3 t.v. Mellersta Bjernås
ståtliga andelsmejeri 14,1

20,0 Bjernå kyrka. Rakt fortsätter vägen via Salo
/22,8/ t. Åbo, t.h. väg via Koski /10,2/ t. Suomus-
järvi /40,6/.

(Bjernå kyrka, är uppförd av gråsten på 1300-
talet, altartavlan är målad av Alexandra Såltin.
I kyrktaket finnas flere målningar från 1470-talet.
I kyrkan förvaras vidare en gammal altartavla av
okänd konstnär, talrika ättesköldar och många
andra historiska minnesföremål.)
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Bjernå (Perniö)—Tenala, 20,0 km.
God, men slingrande och backig landsväg, grönskande, väl-

odlade dalar, berg och backar med ståtlig skog. Gamla väl-
mående odlingsbygder, ståtliga gårdar.

0 Bjernå kyrka. Färden går i SO-riktning genom
kyrkbyn. 0,8 tv. Mellersta Bjernå ståtliga andels-
mejeri. 1,7 Asteljoki bro. (4,4 't.h. väg t. Näsegård,
ursprungligen en kungsgård, äges numera av C. G.
Björkenheim. Huvudbyggnaden delvis från 1700-talet.)
6,0 th. god utsikt över Näsegårds vidsträckta odlingar.
9,2 Koskenjoki bro. 10,4 Nylands länsgräns, Tenala
sockengräns 14,1

14,1 Sven,s k b y. (T.v. väg t. Koski st. /22,0/).
(0,2 t.h. biväg t. Trollshovda vid kusten /20,0/). 1,5
en vidsträckt odlad dal. 2,8 t.v. Olsböle gård, t.h.
gårdens vidsträckta odlingar. (Gården härstammar
från 1500-talet, har tillhört flere släkter och är för
närvarande i ätten Bruncronas ägo.) 4,5 t.v. vacker
utsikt över Tenalaviken. 5,6 ett vackert odlingsland-
skap 5,9

20,0 Tenala, Lill vik vägskäl. T.h. väg via Te-
nala kyrka /1,5/ t. Ekenäs /15,0/, t.v. väg via Pojo
/15,6/ t, Karis.
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Bjernå (Perniö)—Salo, 22,8 km.
God, men backig och slingrande landsväg, företrädesvis

odlingsmarker, vackra vyer över välskötta åkrar, omgivna av
skogsklädda kullar. Gammal odlingsbygd.

0 Bjernå kyrka. Färden går åt NV genom kyrk-
byn. 0,1 th. samskola bakom åkern. 0,3 bro över
Bjernå å 0,4

0,4 Bjernå vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Kimito kyrka /26,7/). 0,1 t.h. kafé och restaurang.
0,3 t.v. Bjernå museum. 0,5 t.h. St-st. Färden går
vidare genom Bjernå fruktbara ådal 4,1

4,5 Sau r v vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Teijo /10,8/). (0,9 t.h. väg t. Paarskylä gård, som
tillhört många betydande släkter). (1,1 t.h. väg t.
Paarskylä st. /0,6/) 2,1

6,6 Paarskylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Muurla kyrka /16,6/). (1,8 th. väg t. Ylikylä
(Överby) kyrka /v/S/, Kyrkan uppförd av trä år
1752, altartavlan är målad av Joonas Bergman).
Fortsattes längs kustbanan. 5,8 t.h. Kotalato hållplats.
6,6 Uskela sockengräns. 6,8 järnvägsnivåövergång.
En längre sträcka genom skog. (9,9 t.h. väg t. Villilä
by /3,0/). 11,5 järnvägsnivåövergång. 12,2 Salo
köpingsgräns. Utsikt över en vacker odlad dal. 13,1
t.h. såg och tegelbruk. 13,2 järnvägsnivåövergång,
t.v. Salo råsockerfabrik 14,7

21,3 Uskela kyrka. (Se ortsbladet över Salo). T.h.
ett ståtligt odlingslandskap, bakom åkrarna synes
Salo vackra kommunalhem. (0,2 t.h. väg t. kommu -

nalhemmet) . 0,7 t.h. sportplan 1,5

22,8 SALO köping, Uskela bro. Se ortsbladet.
Vägen in till köpingen går längs Sairashuoneenkatu
och Itäinen Siltakatu.
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Salo—Bjernå (Perniö), 22,8 km.
God, men backig och slingrande landsväg, företrädesvis

odlingsmarker, vackra vyer över välskötta åkrar, omgivna av
skogsklädda kullar. Gammal kulturbygd, bebyggelsen tät,
gårdarna välmående och ståtliga.

0 SALO köping, Uskela br o. Färden
går i O-riktning längs Itäinen Siltakatu och Sairas-
huoneenkatu. 0,8 tv. sportplan. (1,3 t.v. väg t. Salo
kommunalhem, som synes bakom åkrarna) 1,5

1,5 Uskela kyrka. (Se ortsbladet för Salo). T.h.
ett ståtligt odlingslandskap. 0,2 th. Salo råsocker-
fabrik. Vägen går genom en vacker odlad dal. 1,5
järnvägsnivåövergång. 1,6 t.v. såg och tegelbruk.
2,5 Uskela sockengräns. 3,2 järnvägsnivåövergång.
(4,8 t.v. väg t. Villilä by ,/3,0/) . En längre vagsträc-
ka genom skog. 7,9 järnvägsnivåövergång. 8,1 Bjernå
sockengräns. I fortsättningen går färden längs kust-
banan. 8,9 t.v. Kotalato hållplats. 10,7 t.v. lämnin-
gar av den uttorkade sjön Pohjajärvi. (12,9 t.v. väg
t. Ylikylä (Överby) kyrka /0,3/. Kyrkan är uppförd
av trä år 1752, altartavlan är målad av Jonas Berg-
man år 1753.) 14,7

16,2 Paarskylä vägskäl. Färden går genom Bjer-
nå fruktbara ådal. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Muurla kyrka /16,6/). (1,0 t.v. väg t. Paarskylä st.
/0,6/). (1,2 tv. väg t. Paarskylä gård, som tillhört
flere betydande släkter) 2,1

18,3 Sauru vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t
Teijo /10,8/). 3,6 tv. St-st. 3,8 t.h. Bjernå museum.
4,0 tv. kafé och restaurang 4,1

22,4 Bjernå vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Kimito kyrka /26,7/). 0,1 bro över Bjernå å. 0,3
t.v. samskola bakom åkern 0,4

22,8 Bjernå kyr k a. Rakt fortsätter vägen via Tenala
/20,0/ t. Karis och Ekenäs, t.v. väg via Koski /10,2/
t. Suomusjärvi /40,6/.

(Bjernå kyrka, uppförd till Laurentius Petri ära,
är byggd av gråsten på 1300-talet, altartavlan
är målad av Alexandra Såltin. I kyrktaket
finnas flere målningar från 1470-talet. I kyrkan
förvaras en gammal altartavla av okänd konstnär
många ättesköldar och flere andra historiska,
ininnesföremål.)
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Salo—Paimio (Pemar) 29,7 km.

och välmående.
0 SALO köping, Uskela bro. Man tar NY-

riktning längs Läntinen Siltakatu. (0,4 t.h. väg via
Pertteli /10,3/ t. Somero). (0,5 t.v. väg t. Aminne
gård, se ortsbladet för Salo). 1,0 t.v. ett vidsträckt
odlingslandskap, i fonden Salo råsockerfabrik. 2,2
t.v. odlingsmarker tillhörande Åminne gård, i fonden
gårdens byggnader. 2,5 Halikko sockengräns. 2,6
utsikt över Halikko kyrkby 3,6

3,6 Halikko kyrka. (Kyrkan uppförd av gråsten
1440. Altartavlan av okänd konstnär 1799). (T.h.
väg t Marttila kyrka /30,0/). 0,1 Halikko bro.
1,6 järnvägsnivåövergång. 1,9 t.h. Halikko st. 1,1
th. Sh-st 2,1

desvis vida, välskötte åkrar och bergiga kullar. Bebyggelsen tät
God, men ställvis slingrande och backig landsväg, företrä-

5,7 T uni la vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Angelnierai kyrka /12,7/). 0,1 t.h. en vidsträckt väl-
odlad slätt. (1,0 t.v. väg t. Ikelä by). (3,8 th. väg t
Ammakko by). 5,2 järnvägsnivåövergång (Talola
hållplats). Färden går genom en vidsträckt odlad
dal. 7,7 th. Sh-st 8,6 tv. Hajala st. 8,7 th. St-st 9,0

14,7 Hajala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Sagu kyrka /18,1/). 2,8 Paimio sockengräns, fär-
den går även i fortsättningen genom ståtliga odlingar.
7,5 järnvägsnivåövergång. (7,6 t.v. väg t. Kevola
hållplats /0,4/). (8,4 t.v. väg t. Kurjenkylä). 8,6

t.h. inne i dalen Egentliga Finlands sanatorium. 9,4
t.h. väderkvarn, som ännu är i bruk. 13,4 t.v.
bilreparationsverkstad 13,6

28,3 Vis t a vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Sagu kyrka /14,6/). 0,1 t.h. St-st (0,2 th. väg t.
Egentliga Finlands sanatorium /2,6/ och Vaskio kyrka
/40,0/). 0,3 t.h. Paimio (Pemar) kyrka (byggd av sten
1689, altartavlan målad av R. V. Ekman 1865). 0,4
t.v. Paimio samskola. Färden går genom den
välmående kyrkbyn. 1,0 t.h. Sh-st. (T.h. väg t.
Paimio st. /0,1/). 1,1 nivåövergång vid stationen,
t.v. kafé och Sh-st 1,4

29,7 Paimio (Pemar), Spurila vägskäl. T.h.
väg t. Tarvasjoki kyrka /17,5/, t.v. väg t. Åbo /26,8/.
— Vid vägskälet St-st. och kafé.
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Paimio (Pemar) —Salo, 29,7 km.
God, men ställvis slingrande och backig landsväg, företrä-

desvis vida, välskötta åkrar och bergiga kullar. Bebyggelsen tät
och välmående.

0 Paimio (Pemar), Spurila vägskäl. Färden
går i SO-riktning genom kyrkbyn. 0,2 t.v. kafé. 0,3
t.h. Sh-st. och kafé. Nivåövergång vid stationen. 0,4
tv. Sh-st. (T.v. väg t. Paimio st /0,1/). 1,0 t.h. Pai-
mio samskola. 1,1 tv. Paimio kyrka (uppförd av
sten år 1689, altartavlan av R. V. Ekman 1865).
(1,2 t. väg t. Egentliga Finlands sanatorium /2,6/ och
Vaskio kyrka 740,0/). 1,3 t.v. St-st 1,4

1,4 Vist a vägskäl. Fortsattes tv. (T.h. väg t.
Sagu kyrka /14,6/). 0,2 th. bilreparationsverkstad.
(1,5 t.h. väg t. Husonkylä). 4,2 t.v. en väderkvarn,
som ännu är i bruk. (5,2 t.h. väg t. Kurjenkylä). (6,0
t.h. väg t. Kevola hållplats /0,4/). 6,1 järnvägsnivå-
övergång. Färden går vidare genom vackra odlingar.
10,8 Halikko sockengräns 13,6

15,0 Hajala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Siagu kyrka /18>,1/). 0,8 t.v. St-st. 0,4 t.h. Hajala st.
1,8 t.v. Sh-st 2,8 börjar en vidsträckt odlad dal. 3,8
järnvägsnivåövergång (Talola hållplats). 5,2 väg t.
Ammakko by). 7,6 t.v. en odlad slätt. (8,0 väg t
Ikelä by) 9,0

24,0 Tunila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Angelniemi kyrka ,/12,7/). T.v. Sh-st. 0,2 t.v. Ha-
likko st. 0,5 järnvägsnivåövergång. 2,0 Halikko
bro 2,1

26,1 Halikko kyrka. (Kyrkan uppförd av gråsten
1440. Altartavlan av okänd konstnär 1799). (T.v.
väg t. Mattila kyrka /80,0/). (0,2 t.h. väg t.
Åminne gård, se ortsbladet för Salo). 1,1 Salo
köpingsgräns. 1,4 t.h. odlingar hörande till Åminne

gård, i fonden synas gårdens byggnader. 2,6 th. ett
odlingslandskap, i fonden Salo råsockerfabrik. (3,2
t.v. väg via Pertteli /10,3/ t. Somero) 3,6

29,7 SALO köping, Uskela bro. (Se ortsbla-
det). Infart till köpingen längs Läntinen Siltakatu.
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Paimio (Pemar)—Åbo, 26,8 km.
God, men i början delvis backig och slingrande, senare ny,

rak och bred chausséartad landsväg, vidsträckta välodlade åkrar
och slå bergiga skogsdungar. Bebyggelsen tät och välmående.

0 Paimio (Perna r), Spurila vägskäl. Far-
den går i V-riktning genom byn. 0,2 bro över Pemar å.
(0,3 t.h. väg t. Suksela by, t.v. väg t Tanistenkylä) .

(1,6 t.h. väg t. Karppistenkylä by). 2,1 järnvägsnivå-
övergång. 6,1 Pikis sockengräns 6,8

6,8 Tammisilta vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg 't. Sagu kyrka ,/15,9/). (1,0 t.h. gammal väg t.
Piikkiö kyrka). Färden går längs en ny rak väg. 3,0
t.h. god utsikt över Piikkiö (Pikis) kyrkby. 3,7 t.h.
Sh-st. (T.v. väg t. Yltöinen vid kusten /6,0/, vid vägen
statens botaniska försöksstation, en annan väg t. Har-
valuoto /10,0/). Bro över Pikis å 3,8

10,6 Pikis kyrkby. T.v. St-st. och kafé. (T.h. väg t.
Piikkiö (Pikis) st. /0,2/ och t. kyrkan 70,2/.)

(Pikis kyrka uppförd 1755. Altartavlan målad
av G. A. Lucander. — Klockstapeln är av år 1810).

0,9 t.v. Pikisviken. 1,8 t.v. på andra sidan av
sundet KUSTÖ SLOTTS RUINER. (3,1 t.h. förenar
sig den gamla vägen med huvudvägen). (4,2 t.v. väg
t Raadelma gård, tidigare ett rusthåll, äges numera
av fabrikören von Rettig. Det ståtliga karaktärshuset
är uppfört, 1872, inredningen ålderdomlig). 4,6 tv.
Tuorlsi gårds byggnader (gården har tillhört många
betydande släkter, den nuvarande ägaren är agronom
Wirzenius). 4,9 St. Karins sockengräns. (7,1 t.v. väg
t. greve Eric Armfelts gård, huvudbyggnaden är
närmare 100 år gammal.) 8,3

18,9 Ylikylä vägskäl. Färden går vidare längs den
nya vägen. (T.v. väg t. Kustö kyrka, slottsruinerna —

se ortsbladet för Åbo — och Pargas /15,8/). 2,6 t.h.
såg. 4,2 Åbo stadsgräns. 5,0 t.h. begravningsplats. 7,9

26,8 ÅBO, bron över Aura å. (Se ortsbladet). Inr
fart till staden längs Nylandsgatan.
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Äbo—Paimio (Pemar), 26,8 km.
God 1 väg, i början chaussé och ny, rak och bred riksväg,

senare slingrande och backig. Vidsträckta åkrar och små
bergiga och skogbeklädda kullar. Bebyggelsen tät och välmående.

0 ÅBO, bron över Aura å. Färden går i SO-
riktning längs Nylandsgatan. 1,9 t.v. begravnings-
plats. 2,7 St. Karins sockengräns. 5,3 t.v. såg 7,9

7,9 Ylikylä vägskäl. Färden går vidare längs den
nya vägen. (T.h. väg t. Kustö kyrka, slottsruiner —

se ortsbladet för Åbo — och Pargar /15,8/). Den as-
faltbelagda vägen tar slut. (1,2 t.h. väg t. greve Eric
Armfelts gård, karaktärshuset är närmare 100 år
gammalt). 3,4 Piikkiö (Pikis) sockengräns. 3,7 t.h.
Tuorla gårds byggnader (gården har tillhört många
betydande släkter, den nuvarande ägaren är agronom
Wirzenius). (4,1 t.h. väg t. Raadelma gård, tidigare
ett rusthåll, den nuvarande ägaren är fabrikören von
Rettig. Det vackra karaktärshuset är uppfört 1872,
inredning ålderdomlig) . (5,2 t.v. gammal väg t. Pikis
kyrka). 6,5 t.h. på andra sidan av sundet KUSTÖ
SLOTTS RUINER. 7,4 t.h. Pikis vik 8,3

16,2 Pikis kyrkby. (T.v. väg t. Pikis st. /0,2/ och
kyrkan 70,2/). TJi. St-st och kafé.

(Pikis kyrka uppförd 1755. Altartavlan målad
av G. A. Lucander. — Klockstapeln är av år 1810).

Vidare över Pikis å. 0,1 t.v. Sh-st. (T.v. väg t.
Harvaluoto /10,0/, en annan väg t. Yltöinen vid kusten
/6,0/, vid vägen statens botaniska försöksanstalt).
(2,8 t.v. den gamla vägen förenar sig med huvud-

vägen) 3,8
20,0 Tammisilta vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.

väg t. Sagu kyrka /15,9/). 0,7 Paimio (Pemar) soc-
kengräns. 4,7 järnvägsnivåövergång. (5,2 t.v. väg
t. Karpistenkylä by). (6,5 t.h. väg t. Tanistenkylä
by, t.v. väg till Suksela by). 6,5 bro över Paimio å. 6,8

26,8 Paimio (Pemar), Spurila vägskäl. T.h.
väg t Salo köping /29,7/, t.v. väg t. Tarvasjoki kyrka
/17,5/. — Vid vägskälet St-st. och kafé.
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Åbo—Tarvasjoki, 32,8 km.
God, men slingrande och ställvis backig landsväg, som i början

följer Aura å. Vidsträckta odlade dalar, bergiga skogsmarker.
Bebyggelsen tät och välmående.

0 ÅBO, bron över Aura å. Färden går i SO-riktning
längs Nylandsgatan, Stora Tavastgatan och Tavast-
vägen. 3,5 ses Aura ådal rakt framme. Vägen
följer dalen. 4,2 t.v. Aura å, var strand vägen följer.
(5,6 t.h. väg t. Littois st. /4,0/). 6,3 Lieto socken-
gräns. 7,5 tv. Vanhalinna gårds byggnader, i fonden
backe med utsiktstorn. (9,1 t.h. väg t. Suopohja by).
9,9 Kaurinkoskenjoki bro. (10,0 t.h. väg t. Ketola
by). 11,0 utsikt över Lieto kyrkby 12,3

12,3 Lieto, Hyvättylä vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg förbi kyrkan t. Hakula vägskäl /4,0/ på

vägen Åbo—Tammerfors).
(Lieto kyrka är byggd 1336 av gråsten, nyinredd
1902. Altartavlan målad av Eero Järnefelt 1908).

0,1 t.v. Sh-st. (0,2 th. väg t Kärpijoki by). (1,1
t.h. väg t. Saukonoja by). (6,5 t.v. väg t Kilpijoki
by). 7,0 t.v. en stor odlad slätt. 8,5 t.h. Kaurinkos-
kenjoki dal. (8,9 t.v. väg t. Liedonperä by /8,0/). 9,3
t.h. Sh-st. t.v. Lieto andelsmejeri. 9,4 bro över Kau-
rinkoskenjoki. (10,0 t.h. biväg via Suksela by t.
Pemar /13,0/). 14,9 Tarvasjoki sockengräns. Vägen
går genom Pemar ådal. 16,0 vägen följer ån. 18,4
t.h. god utsikt över Tarvasjoki kyrkby. 20,5 t.v. St-st. 20,5

32,8 Tarvasjoki kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
Koski /28,0/ t. Tavastehus, t.v. väg via Kyro st. /15,4/
t. Pöytyä kyrka och Aura kyrka /12,6/.

Tarvasjoki kyrka är uppförd av trä 1779.
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Tarvasjoki—Åbo, 32,8 km.
God, men slingrande och ställvis backig landsväg, som i slutet

följer Aura ådal. Vidsträckta odlade dalar, bergiga skogsmarker.
Bebyggelsen tät och välmående.

0 Tarvasjoki kyrkby. Färden går i V-riktning
genom kyrkbyn längs Pemar ådal. 0,1 t.h. St-st. 4,5
t.v. Pemar å, vars strand vägen följer. 5,6 Lieto
sockengräns. (10,5 t.v. biväg via Suksela by t. Pemar
718,0/). 11,1 bro över Kaur inkoskenjoki. 11,2 t.v.
Sh-st., t.h. Lieto andelsmejeri. (11,6 t.h. väg t. Lie-
donperä by /9,0/). 13,5 en odlad slätt. (14,5 t.h. väg
t. Kilpijoki by). 18,7 utsikt över Lieto kyrkby. (19,4
t.v. väg t. Saukonoja by). (20,3 t.v. väg t. Kärpijoki
by). 20,4 t.h. Sh-st 20,5

20,5 Lieto, Hyvättylä vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg förbi kyrkan t. Hakula vägskäl på vägen
Åbo—Tammerfors) .

(Lieto kyrka är uppförd 1336 av gråsten, nyinredd
1902. Altartavlan är målad av Eero Järnefelt.)

(2,3 t.v. väg t. Ketola by). 2,4 Kaur inkoskenjoki bro.
(2,5 t.v. väg t. Suopohja by). 4,8 t.h. Vanhalinna
gårds byggnader, i fonden en backe med utsiktstorn.
6,0 St. Karins sockengräns. 6,3 Aura ådal, t.h. ån,
vars strand vägen följer. (6,7 t.v. väg t. Littois st.
74,0/) 12,3

32,8 ÅBO, bron över Aura å. (Se ortsbladet). Infart
t. staden längs Tavastvägen, Stora Tävastgatan och
Nylandsgatan.
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Tarvasjoki—Koski, 28,0 km.
God, men slingrande landsväg, som följer Pemar å,

sträckta odlingsmarker. Bebyggelsen tät och välmående.

0 Tarvasjoki kyrkby. Färden går i SO-riktning
genom byn. 0,1 Tarvasjoki bro. 1,3 t.h. Pemar å,
vars strand vägen följer, framme t.h. Juva kraftverk.

1,8 Juva vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Pemar kyrka /15,7/). Vid vägskäl St-st. 0,1 t.h,
Tarvasjoki mejeri. Vägen följer fortfarande Pemar
å. 2,3 Marttila (St. Mårtens) sockengräns 6,2

8,0 Vättilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Halikko kyrka /25fi/). 1,2 utsikt över Marttila
kyrkby. (2,1 t.h. väg t. Heikola-gårdarna /3,0/). ..

10,5 Tiipilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Tilkainen vägskäl på vägen Tarvasjoki—Kyro /8,4/).
0,2 t.v. Sh-st. (0,6 th. väg t. Marttila (St. Mårtens)
kyrka /0,2/)

(Marttila (St. Mårtens) kyrka uppförd av trä
1765, rest. 1893. Altartavlan målad av hovmålaren
R. V. Ekman 1857).

1,4 t.v. värdshus. 2,3 t.h. minnesmärke över slaget
vid Marttila (St. Mårtens). (Slaget vid utkämpades
den 29 augusti 1599 mellan anhängare av hertig Karl
och konung Sigismund och slutade med seger för de
förstnämnda). T.h. Pemar å, som vägen fortfarande
följer. 5,7 går vägen över en odlad slätt. 6,9 t.h. och
t.v. Sh-st. T.h. andelsmejeri 7,2

17,7 Huovaristo vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Karinainen kyrka /14,0/). 3,3 Koski socken-
gräns. (3,8 t.h. väg via Myllykylä t. Kuusjoki kyrka
/18,0/). T.h. St-st. 8,9 ses Koski kyrkby rakt framme.

28,0 Koski, Talola vägkorsning. Rakt fortsätter
vägen via Somero 124,3/ t. Tavastehus, t.v. väg t.
Mellilä kyrka /17,9/ t.h. väg via Kuusjoki /21,9/ t.
Salo.
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Koski—Tarvasjoki, 28,0 km.
God, men slingrande landsväg, som följer Pemar å, vid-

sträckta odlingsmarker. Bebyggelsen tät och välmående.

O Koski, Talola vägskäl. Färden går i SV-
riktning genom byn. (6,5 t.v. väg via Myllykylä t.
Kuusjoki kyrka /18,0/). T.v. St-st. 7,0 Marttila (St.
Mårtens) sockengräns 10,3

10,3 Huovaristo vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Karinainen kyrka /14,0/). 0,3 t.v. andels-
mejeri, t.h. och t.v. Sh-st. 1,5 går vägen över en odlad
slätt. T.v. Pemar å, vars strand vägen följer. 4,9
minnesmärke över slaget vid Marttila (St. Mårtens).
(Slaget utkämpades den 29 augusti 1599 mellan
anhängare av hertig Karl och konung Sigismund och
slutade med seger för de förstnämnda). 5,8 t.h.
värdshus. (6,6 t.v. väg t. Marttila (St. Mårtens)
kyrka /0,2/).

(Marttila (St. Mårtens) kyrka är uppförd av trä
1765, rest. 1893. Altartavlan är målad av hov-
målaren R. V. Ekman 1857).

7,0 t.h. Sh-st 7,2

Tiipilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Tilkainen vägskäl på vägen Kyro—Tarvasjoki /8,4/).

17,5

(0,4 tv. väg t. Heikola-gårdarna /3,0/) 2,5~'

Vättilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Halikko kyrka /25,6/). 3,9 Tarvasjoki sockengräns.
Vägen följer fortfarande Pemar å. 6,1 t.v. Tarvas-

20,0

joki mejeri 6,2

Juva vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Pemar kyrka /15,7/). 0,5 t.v. Pemar å, bakom t.v.
Juva kraftverk. 1,1 god utsikt över Tarvasjoki kyrkby.

26,2

1,7 Tarvasjoki bro 1,8

Tarvasjoki kyrkby. Rakt fortsätter vägen t.
Åbo /32,8/, th. väg via Kyro st. /15,4/ t. Pöytyä
kyrka och Aura kyrka /12,6/.

28,0

Tarvasjoki kyrka är uppförd av trä 1779.
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Koski—Somero, 24,3 km.
God, men på slutsträckan smal och ställvis slingrande lands-

väg, företrädesvis åkrar, vackra odlings- och insjölandskap. Be-
byggelsen tät och välmående.

0 Koski, Talola vägskäl. Färden går i NO-
riktning genom kyrkbyn. 0,2 t.v. resandehem. 0,4
t.v. Koski kyrka och Sh-st.

(Koskis kyrka är uppförd av tegel enligt ritningar
av ark. T. Paatela 1933. Altartavlan av okänd
konstnär.)

1,0 t.h. den gamla kyrkträdgården med begravnings-
plats, t.v. andelsmejeri. 1,1 bro över Pemar å, t.h.
Tuimalankoski fors med kvarnanläggningar. (1,3 t.h.
väg t. Patakoski /1,5/). 1,7 t.v. Koskis gård, som
tidigare tillhört släkten de Pont, men nu äges av jord-
brukaren J. Nyberg. Vägen går över gårdens åkrar. 3,0

3,0 Sorvasto vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Jyvämäki
vägskäl /16,0/ på vägen Forssa—Loimijoki). En
längre sträcka genom skog. 4,0 t.v. en vidsträckt
odlad slätt. 4,9 Tavastehus länsgräns, Somero socken
tar vid. (7,7 t.h. en allé t. Pitkäjärvi gård, ett rust-
håll från 1500-talet, har tidigare tillhört bl.a.
släkterna de Pont, Bremer och Blåfield, från 1811
släkten Sagulin). 8,6 stenbro över Pitkäjärvi sund,
t.h. utsikt över Pitkäjärvi sjö 11,3

14,3 Åvik gård. (T.h. biväg via Kerkola by t. Kuus-
joki kyrka /20,0/). 0,1 t.h. gården (från 1700-talet,
har tillhört släkterna de Pont och Gadolin, nuvarande
ägare A. Haggren.) 0,6 t.h. såg. 0,7 t.h. Somero
andelsmejeri, t.h. Somero å. 2,5 t.h. St-st. (T.h. väg
t. Häntälä by /8,0/). 3,3 t.h. Pusulanjärvi sjö, vars
strand vägen följer. 5,2 t.h. ett vackert back- och
insjölandskap. (7,2 t.h. väg t. Rautelankoski fors).
8,4 t.h. Rautelanjärvi sjö. 8,8 t.h. Saarentaanjärvi
sjö och bakom denna Kirkkojärvi sjö, i fonden synes
kyrkan. 10,0 Jaatilanjoki bro 10,0

24,3 Somero, Ruunala vägkorsning. Rakt fort-
sätter vägen via Talonen vägskäl /27,8/ t. Tavaste-
hus, t.h. väg via Somero kyrka /1,7/ t. Somerniemi
kyrka /15,7/ och Kuusjoki kyrka /24,4/, t.v. väg t.
Haapaniemi vägskäl /19,4/ på vägen Forssa—Loimi-
joki.
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Somero—Koski, 24,3 km.
God, men i början smal och ställvis slingrande landsväg, före-

trädesvis åkrar, vackra odlings- och insjölandskap. Bebyggelsen
tät och välmående.

Somero, Ruunala vägkorsning. Färden
går i V-riktning över Jaatilanjoki kro. 1,0 t.v. Saa-
rentaanjärvi sjö. 1,5 t.v. Rautelanjärvi sjö. (2,8 t.v.
väg t. Rautelankoski fors). 4,8 t.v. Pusulanjärvi sjö,
vars strand vägen följer, bakom t.v. ett vackert
landskap. (7,5 t.v. väg t. Häntälä by /8,0/). T.v.
St-st. T.v. Somero å, vilken vägen följer. 9,3 t.v.
såg. 9,9 tv. Åvik gård (från 1700-talet, har tillhört
släkterna de Pont och Gadolin, nuvarande ägare A.

0

Haggren). 10,0
Åvik gård. (T.v. biväg via Kerkola by t. Kuus-
joki kyrka /20,0/). 1,5 t.v. utsikt över Pitkäjärvi sjö,
i fonden synes Pitkäjärvi gård. 3,0 stenbro över Pit-
käjärvi sund. 3,7 t.v. allé t. Pitkäjärvi gård, rust-
håll från 1500-talet, har tidigare tillhört bl.a.
släkterna de Pont, Bremer och Blåfield, från 1811
släkten Sagulin). 6,5 Åbo och Björneborgs länsgräns,
Koski socken tar vid. 7,4 t.h. en vidsträckt odlad slätt.

10,0

En längre sträcka genom skog 11,3
21,3 Sorvasto vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.

väg t. Jyvämäki vägskäl /16,0/ på landsvägen Fors-
sa—Loimijoki). Vägen går över Koski gårds stora
ägor. 1,3 t.h. Koskis gård, har tidigare tillhört släkten
de Pont, nuvarande ägare jordbrukaren J. Nyberg.
(1,7 t.v. väg t. Patekoski /1,5/). 1,0 bro över Pemar å,
t.v. Tuimalankoski fors med kvarnanläggning. 2,0 t.v.
den gamla kyrkträdgården med begravningsplats, t.h.
andelsmejeri. 2,6 t.h. Koskis kyrka och Sh-st.

(Koskis kyrka är uppförd av tegel enligt ritningar
av ark. T. Paatela 1933. Altartavlan av okänd
konstnär.) 3,0

24,3 Koski, Talola vägkorsning. Rakt fortsät-
ter vägen via Tarvasjoki /28,0/ t. Åbo, t.h. väg t.
Mellilä kyrka 111,9/, t.v. väg via Kuusjoki /21,9/
t. Salo.
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Somero—Porras, 28,7 km.
Relativt god, men smal och slingrande landsväg, i början vid-

sträckta åkrar, på slutsträckan omväxlande skogslandskap. Be-
byggelsen i början tät, mot slutet glesare.

0 Somero, RuUnala vägkorsning. Färden
går i NO-riktning genom byn. 2,4 th. ett odlings-
landskap. T.v. St-st. (3,2 t.h. biväg t. Hirsjärvi by
/6,0/ t.v. biväg t. Torronkylä by /8,0/). 7,6 går vägen
längs en odlad dal. 11,7 Tammela sockengräns. (13,4
t.v. väg t. Pätamonkylä by /15,0/) 15,4

15,4 Letkunkylä by. T.v. Sh-st. Efter byn om-
växlande skogsmarker. (3,4 t.v. biväg via Kytö t.
Forssa 716,0/). 3,6 t.v. Ruostejärvi sjö. 5,0 t.v. synes
åter Ruostejärvi. Fortfarande skogsmarker 12,4

27,8 Talonen vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Pusula 133,2/ t. Helsingfors). 0,2 t.h. en öppen
odlad slätt. 0,3 passeras kraftledningen från Imatra. 0,9

28,7 Porras vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Tervalampi /10,3/ t. Tavastehus och Helsingfors, t.v.
väg t. Forssa /20,9/.
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Porras—Somero, 28,7 km.
Relativt god, men smal och slingrande landsväg, i början om-

växlande skogsmarker, längs slutsträckan vidsträckta åkrar.
Bebyggelsen i början gles, mot slutet tät och välmående.

0 Porras vägskäl. Färden går i V-riktning ge-
nom byn, t.v. en stor odlad slätt. 0,6 passeras Imatra
kraftledning 0,9

0,9 Talonen vägskäl. Fortsattes rakt. Vägen går
genom skog. (T.v. väg via Pusula 733,2/ t. Helsing-
fors). 7,4 t.h. synes Ruostejärvi sjö. 8,8 t.h. en vik
av Ruostejärvi. (9,0 t.h. biväg via Kytö t. Forssa
716,0/) 12,4

13,2 Letkunkyläby. T.h. Sh-st (2,0 t.h. väg t. Pata-
monkylä by /5,0/). 4,7 vägen går genom en odlad dal.
5,7 Somero sockengräns. (12,2 t.h. biväg t. Torron-
kylä by /8,0/, t.v. biväg t. Hirsjärvi by /6,0/). 13,0
t.h. St-st. 14,6 ses Somero rakt framme, t.v. i fonden
kyrkan 15,4

28,7 Somero, Ruun a 1a vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Koski /24,3/ t. Åbo, t.h. väg t. Haapaniemi
vägskäl /19,4/ på vägen Forssa—Loimijoki, t.v. väg
via Somero kyrka /1,7/ t. Somerniemi kyrka JIB/T/
och Kuusjoki kyrka 124,4/.
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Porras—Pusula, 34,1 km.
Jämförelsevis god, men mycket krokig och ställvis synnerligen

backig landsväg, främst skogsmarker, några odlingar och vackra
sjöar.

0 Porras vägskäl. Köres i V-riktning genom
byn, tv. vida odlingar. 0,6 köres under Imatra
kraftverks högspänningsledningar 0,9

0,9 Talonen vägskäl. Fortsattes t.v. (Rakt
fortsätter vägen via Somero /27,8/ till Äbo). 0,4 t.v.
en ståtlig odlad dal, i bakgrunden Salpausselkä åsar.
0,6 t.v. bilreparationsverkstad. 3,0 t.v. kvarn och
sågverk. 6,8 bro över Turpoonjoki. 7,7 t.h. Liesjärvi.
10,7 t.v. St-st. 10,9 t.v. Herttuanjärvi. 12,6 köres
genom en välskött skog. 13,6 t.h. utsikt över Lies-
järvi. 14,2 bro över Mustajoki, Nylands länsgräns,
Pusula socken börjar. (16,7 t.v. väg t. Karkkila kö-
ping /20,0/). 17,3 t.h. St-st 19,0

19,9 Kärkölä kyrka. (Kyrkan av trä, byggd 1842).
6,6 t.v. det vackra Vahermanlampi, vars strand vägen
följer. 10,1 th. Löytyjärvi 14,2

34,1 Pusula, Marttila vägkorsning. T.h. väg
via Somerniemi /18,5/ t Somero kyrka, t.v. väg via
Vichtis /26,6/ t. Helsingfors, den andra vägen via Pu-
sula kyrka /4,6/ till Nummis kyrka /18,9/. — Vid
vägskälet Sh-st.
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Pusula—Porras, 34,1 km.
Jämförelsevis god, men mycket krokig och ställvis synnerligen

backig landsväg, främst skogsmarker, några vackra odlingar
och sjöar.

0 Pusula, Marttila vägkorsning. Köres i
NO-riktning längs en vacker odlad dal. 3,4 t.v. Löyty-
järvi. 6,7 t.h. Vahermanjärvi, vars strand vägen
följer 14,2

14,2 Kärkölä kyrka. (Kyrkan av trä byggd 1842).
1,7 t.v. St-st. (2,3 t.h. väg t. Karkkila köping /20,0/).
14,2 Mustajoki bro, Nylands länsgräns, Tammela
socken börjar. 5,4 t.v. god utsikt över Liesjärvi. 6,5
köres genom en välskött skog. 7,7 t.h. Herttuanjärvi.
8,3 t.h. St-st. 9,0 t.v. Liesjärvi. 13,2 Turpoonjoki bro.
16,0 t.h. kvarn och sågverk. 18,4 t.h. bilrepara-
tionsverkstad. 18,6 t.h. en vacker odlad dal, i bakgrun-
den Salpausselkä åsar 19,0

33,2 Talonen vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
via Somero /27,8/ t. Åbo). 0,2 t.h. vida odlingar.
0,3 köres under Imatra kraftverks högspänningsled-
ningar 0,9

34,1 Porras vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Tervalampi /10,3/ t. Helsingfors och Tavastehus, t.v.
väg t. Forssa /20,9/.
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Pusula—Vihti (Vichtis), 26,6 km.
God, men i början krokig och jämförelsevis backig landsväg,

omväxlande skogstrakter, utsikt över vida odlingar och över
sjöar. Tät och välmående bebyggelse.

0 Pusula, Marttila vägkorsning. Köres i
Ö-riktning. 0,3 t.h. Pusula mejeri. Köres längs
randen av Pusulanjoki odlade dal. 3,0 bro över Pusu-
lanjoki. (3,4 t.v. väg t. Ahonpää gårdar). 3,7 t.h.
Karisjärvi med dess frodiga stränder. 9,0 ståtligt
odlingslandskap 10,5

10,5 Ikkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Karkkila köping /9,7/). (0,5 t.h. väg t. Pusula
kyrka /10,2/). T.v. St-st. 1,1 th. vackert od-
lingslandskap. (3,1 t.h. väg till gårdarna i Hirven-
tausta). 3,8 Vichtis sockengräns. 8,0 odlad dal, t.v.
Vanjärvi 8,3

18,8 Jokikunta vägskäl. Fortsattes rakt
(T.h. väg t. Nummis kyrka /20,4/). 0,5 t.v. St-st 0,6
bro över Vanjoki. (9,0 t.h. väg t. Hartsila by). 2,0
t.v. Vanjärvi med dess odlade stränder. (5,7 t.h. väg
t. Vichtis begravningsplats). 5,9 i bakgrunden Vichtis
Kyrkträsk. (6,7 t.h. väg t. Irjala och Koikkala
gårdar) . 7,8 t.h. storartad utsikt över kyrkbyn 7,8

26,6 Vihti (Vichtis) kyrkby. Rakt fortsät-
ter vägen via Palojärvi /15,9/ t. Helsingfors, t.v. väg
t. Karkkila köping /21,6/.
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Vihti (Vichtis)—Pusula, 26,6 km.
God, men i slutet krokig och jämförelsevis backig landsväg,

omväxlande skogstrakter, utsikt över vida odlingar och över
sjöar. Tät och välmående bebyggelse.

0 Vihti (Vichtis) kyrkby. Köres i V-riktning
genom byn. 0,5 t.v. ståtlig utsikt över kyrkbyn. 1,0
t.v. vackert landskap kring Vichtis Kyrkträsk.
(1,1 t.v. väg till Irjala och Koikkala gårdar). (2,1
t.v. väg till Vichtis begravningsplats). 3,0 framåt,
storartad utsikt över Vanjärvi och dess odlade strän-
der. (6,9 t.v. väg t. Hartsila by). 7,2 bro över Van-
joki. 7,3 t.h. St-st 7,8

7,8 Jokikunta vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg t. Nummis kyrka /20,4/). 0,3 t.h. bakom
odlingarna Vanjärvi. 4,5 Pusula sockengräns. (5,2
t.v. väg t. gårdarna i Hirvijoentausta). 6,0 t.v. ståt-
liga odlingslandskap. (7,8 t.v. väg t. Pusula kyrka
710,2/). T.h. St-st 8,3

16,1 Ikkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Karkkila köping ,/9,7/). T.v. ståtligt od-
lingslandskap. (7,1 t.h. väg t. gårdarna i Ahonpää).
7,5 bro över Pusulanjoki. Fortsattes längs den odlade
ådalen. 10,2 t.v. Pusula mejeri 10,5

26,6 Pusula, Marttila vägkorsning. T.h. väg
via Porras 134,1/ t. Tavastehus och Forssa, t.v. väg
via Pusula kyrka /4,6/ t. Nummis kyrka /18,9/, rakt
fortsätter vägen via Somerniemi 118,5/ t Somero
kyrka.
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Vihti (Vichtis)—Palojärvi, 15,9 km.
God och bred, fastän ställvis krokig landsväg, omväxlande

kuperat landskap, vyer över vida odlingar och sjöar. Tät och
välmående bebyggelse.

0 Vihti (Vichtis) kyrkby. Köres i SO-riktning
genom kyrkbyn. 0,1 t.h. St-st. 0,3 bro över Vichtis
å, t.h. Kyrkträsk. 0,8 t.v. Vichtis kyrka (byggd av
tegel 1772, restaurerad efter skador förorsakade av
blixten 1822 och 1848. Altartavlan målad av B. Go-
denhjelm 1846). T.h. god utsikt över Kyrkträsket
0,9 t.h. St-st. och Vichtis andelsmejeri. 1,0 t.h.
lottornas café 1,4

1,4 Ristilä vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg t.
Otalampi st. /10,5/ och t. Nurmijärvi /23,8/). — Vid
vägskälet St-st och café. (2,3 t.v. väg t. Ojakkala st.
/6,0/). (4,1 th. väg t. Oravala by). 5,2 t.h. ståtlig
odlad dal. (5,7 t.h. väg t. Veikkola gård /1,0/). 8,5
köres längs Lojo ås, t.h. väg t. Päivölä vilohem.
(9,2 tv. väg t. Ojakkala st. /6,0/) 9,9

11,3 Nummela st. Fortsattes t.v. över banan. (T.h. den
första vägen t. Niemenkylä /3,0/, vid vägen gästgiveri
och Nummela sanatorium, den andra t. Nummenkylä
vägskäl /5,1/ å den nya Åbovägen och den tredje t.
Nummela st. /0,6/). — Vid vägskälet t.h. café och Sh-
service, t.v. Sh-service. 0,3 t.v. Enäjärvi. (0,9 t.v. väg
t. Härköilä by). (1,5 t.v. väg t. Lusila by /5,0/). (4,3
t.h. väg t. Åbo landsväg och t. Palojärvi gård) 4,6

15,9 Palojärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Esbo /20,5/ t. Helsingfors, t.h. väg via Lojo /19,8/ t.
Hangö och ny väg via Nummis t. Äbo (under
byggnad).
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Palojärvi—Vihti, (Vichtis), 15,9 km.
God och bred, fastän ställvis krokig landsväg, omväxlande

kuperat landskap, vyer över vida odlingar och sjöar. Tät och
välmående bebyggelse.

O Palojärvi vägskäl. Köres i NV-riktning. (0,3
t.v. väg t. landsvägen t. Åbo och t. Palojärvi gård).
(3,1 t.h. väg t. Lusila by /5,0/). 3,4 t.h. Enäjärvi.
(3,7 t.h. väg t. Härköilä by). 4,5 järnvägsnivåöver-
gång 4,6

4,6 Nummela st. Fortsattes th. (T.v. den första
vägen t. Nummela st. ,/Ofi/ , den andra t. Nummenkylä
vägskäl ,/5,1/ å nya Åbovägen, den tredje t. Niemen-
kylä /3,0/, vid vägen gästgiveri och Nummela sana-
torium. — Vid' vägskälet t.h. Sh-service, t.v. St-service
och café. (0,7 t.h. väg t. Ojakkala st. /6,0/). (1,4
köres längs Lojo ås, t.h. väg t. Päivölä vilohem.
(4,2 t.v. väg t. Veikkola gård Jlfll). T.v. en ståtlig,
odlad dal. (5,8 t.v. väg t. Oravala by). (7,6 t.h. väg
t. Ojakkala st. ,/6,0/) 9,9

14,5 Ristilä vägskäl. Fortsattes rakt framåt. (T.h.
väg t. Otalampi st. 710,5/ och t. Nurmijärvi /23,8/).
— Vid vägskälet St-st och café. 0,4 t.v. lottornas
café, god utsikt över Kirkkojärvi, th. Vichtis kyrka
(byggd av tegel 1772, restaurerad efter eldsvådor för-
orsakade av blixten 1822 och 1848. Altartavlan målad
av B. Godenhjelm 1846). 0,5 t.v. St-st och Vichtis
andelsmejeri, t.v. vackert sjölandskap. 1,1 bro över
Vichtis å. 1,3 t.v. Sh-st. 1,4

15,9 Vihti (Vichtis) kyrkby. T.v. fortsätter vägen
via Pusula /26,6/ t. Tavastehus och Forssa, t.h. väg
t. Karkkila köping /21,6/.
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Helsingfors—Jorvas, 25,8 km.
Ny, rak och bred huvudlandsväg, havsvikar och havsvyer,

skogar- och odlingar. Förstads- och villabebyggelse.

O HELSINGFORS, järnvägsstationen. I SV-riktning
längs Brunnsgatan, Simonsgatan, Folkskolegatan,
Malmbrinken, Gräsviksgatan och Östersjögatan. 2,0
t.v. flyghall, i bakgrunden Busholmens kolhamn. 2,7
bro till Drumsö. 3,1 t.h. bilreparationsverkstad 3,2

3,2 Drumsö (Lauttasaari). (T.v. väg t. kasino). 0,8
t.h. synes Fölisö fjärd. 1,0 t.v. kaffestuga. 2,1 bro
till Björkholm. 2,7 Hanaholms bron, Esbo socken-
gräns. 3,0 Björnholmsbron, vacker utsikt. 3,2 Björn-
holms gård. 4,1 bro över Björnvik. 4,5 t.v. Westend
sandstrand 4,8

8,0 Westend. (T.h. väg t. tennisplanerna och restau-
rangen /0,2/, t.v. väg t. egnahemsområdet.) T.v.
Sh-service. 1,6 t.h. Sh-st. 4,8 t.h. Sh-st. (5,8 t.h.
biväg t. Grankulla köping /8,0/.) (9,5 tv. biväg t.
•Sökö.) 9,9 t.v. Stensviks gård och tegelbruk. 10,5
tv. Esbo vik, vars strand vägen följer 11,3

19,3 Bron över Esbo viken. Kyrkslätt sockengräns.
Vacker utsikt, från bron. 4,0 t.v. lottornas kaffestuga.
5,8 t.h. Labors kemiska fabrik. 6,2 t.h. Sh-st. 6,3
järnvägsövergång 6,5

25,8 Jorvas vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Sunnanvik /17,9/ t. Hangö och Åbo, t.h. gamla vägen
via Esbo /16,0/ t. Helsingfors.
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Jorvas—Helsingfors, 25,8 km.
Ny, rak och bred huvudlandsväg, broar över havsvikar, skogar

och odlingar. Villa- och förstadsbebyggelse.

O Jorvas vägskäl. I O-riktning. 0,2 järnvägs-
övergång. 0,3 t.v. Sh-st. 0,7 t.v. Labors kemiska
fabrik. 2,5 lottornas kaffestuga. Skogar 6,5

6,5 Bron över Esboviken. Esbo sockengräns.
Vacker utsikt från bron. Fortsattes längs Esbo vikens
strand. 1,4 t.h. Stensvik gård och tegelbruk. (1,8
biväg t. Sökö.) (7,5 t.v. biväg t. Grankulla köping
78,0/.) 8,5 tv. Sh-st. 9,7 t.v. St-st, 11,3

17,8 Westend. (T.v. väg t. tennisplanerna och restau-
rangen ,/0,2/, t.h. väg t egnahemsområdet.) T.h. Sh-
service. 0,1 t.h. Westends sandstrand. 0,7 över Björn-
vik. 1,6 t.h. Björnholms gård. 1,8 Björnholmsbron.
2,1 Hanaholmsbron, Helsingfors stadsgräns. 2,7
Björkholmsbron, vacker utsikt 3,6 tv. Fölisöfjärden.
3,8 t.v. kaffestuga 4,8

22,6 D rum sö (Lauttasaari). (T.h. väg t. kasino).

0,1 t.v. bilreparationsverkstad. 0,3 Drumsö bro. 1,2
th. flyghall, i bakgrunden Busholmeras kolhamn 3,2

25,8 HELSINGFORS, järnvägsstationen. (Se ortsblad).
T. staden längs Östersjögatan, Gräsviksgatan,
Malmbrinken, Folkskolegatan, Simonsgaton och
Brunnsgatan. — Turistföreningens centralbyrå vid
Alexandersgatan 7 a.
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Kangasala—Tammerfors (Tampere), 20,8 km.

kulturminnen. Bebyggelsen tät och välmående.
Ny god riksväg, vackra sjö- och odlingslandskap, gamla

0 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. Färden går i
V riktning. 0,1 t.v. St-st. 0,8 t.h. Vesijärvi sjö.
Färden går längs Kangasalaåsen. 1,8 tv. Kirkko-
järvi. 1,9 den asfalterade vägen begynner. 2,5 t.v.
kafé. 2,6 tv. resandehem. 2,7

2,7 Kangasala kyrka. Fortsattes rakt (T.h. väg
t. Kangasala st. /6,0/ och Aitolahti /12,6/). Vid
vägskälet Sh- och St-st, t.v. bilreparationsverkstad.

(Kangasala kyrka, uppförd av sten 1765, restaure-
rad enligt ritningar av arkitekt J. Stenbäck 1896.
Altartavlan målad av major J. J. Tavastsjerna.
I kyrkan finnes en gammal predikstol, prydd med
sniderier och helgonbilder av trä.)

0,1 t.h. väg t. Kirkkoharju utsiktstorn (kaffeserve-

11,9 Vehmais by. T.v. byns simstrand. (T.h. väg t.
Vehmainen st. /0,7/). Fortsattes över åkrar. 3,2 t.v.
Messuby begravningsplats 3,3

15,2 Messuby kyrka. (T.h. väg t. Messuby st. /0,4/

ring). 0,2 t.h. kafé och matservering. 0,5 t.v. Kan-
gasala orgelfabrik 0,9

3,6 Reki a 1 a vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.
(T.v. väg via Moisio st. /24,0/ till Lembois). 0,9 t.v.
ett vackert odlingslandskap, i fonden Liuksialanperä
vik av Roine sjö. 5,9 t.v. Kauka järvi, vars strand
vägen följer 8,3

och Aitolahti /9,9/).
(Kyrkan är uppförd av tegel år 1879 enligt ritnin-
gar av arkitekt Höijer. Altartavlan målad av

Alexandra Såltin).
T.v. St-st 0,3 tv. Messuby gamla kijrka, (uppförd
av gråsten på 1300 eller 1400-talet Den användes
sommartid vid högtidliga tillfällen). 0,4 t.v. sportplan,
th. Sh-st. 0,9 Tammerfors stadsgräns. 1,4 Vuohen-
oja bro, som går över en uttorkad flodbädd. 1,8 järn-

vägsnivåövergång. 3,2 t.v. Tammerfors begrav-

ningsplats. 3,5 t.v. god utsikt över staden. 4,7

järnvägsövergång, t.h. Tammerfors st 5,6
20,8 Tammerfors, Centraltorget (Keskustori).

(Se ortsbladet). Infart till staden längs Kalevan-
kankaantie, Hatanpään valtatie och Hämeenkatu.
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Tammerfors (Tampere)—Kangasala, 20,8 km.

kulturminnen. Bebyggelsen tät och välmående.
God ny riksväg, vackra sjö- och odlingslandskap, gamla

0 TAMMERFORS, Centraltorget (Keskustori).
Färden går i Ö-riktning längs Hämeenkatu, Hatan-
pään valtatie och Kalevankankaantie. 0,9 järn-
vägsövergång, t.v. Tammerfors st. 2,0 t.v. god utsikt
över staden. 2,3 t.h. Tammerfors begravningsplats.
3,8 järnvägsnivåövergång. 4,2 Vuohenoja bro, som
går över en uttorkad flodbädd. 4,7 Messuby socken-
gräns. 5,2 t.h. sportplan, tv. Sh-st 5,3 t.h. Messuby
gamla kyrka (uppförd av gråsten på 1300- eller 1400-
tolet, användes sommartid vid högtidliga tillfällen). 5,6

5,6 Messuby kyrka. (T.v. väg t. Messuby st. /0,4/
och Aitolahti /9,9/).

(Kyrkan uppförd av tegel 1879 enligt ritningar
av arkitekt Höijer, altartavlan målad av Alexandra
Såltin).

T.h. St-st. 0,1 Messuby begravningsplats. 2,3 t.h.
Kaukajärvi, vars strand vägen följer 3,3

8,9 Vehmais by. T.h. byns simstrand. (T.v. väg t.
Vehmais st. /0,7/). Fortsattes genom ett egnahems-
område. 7,2 t.h. i fonden Liuksialanperä vik av Roi-
ne sjö 8,3

17,2 Rekiä lä vägskäl. Fortsattes längs huvudvägen.
(T.h. väg via Moisio st. /24,0/ t. Lembois). 0,4 t.h.
Kangasala orgelfabrik. (T.v. väg t. Kirkkoharju
utsiktstorn, kaffeservering) 0,9

18,1 Kangasala kyrka. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Kangasala st. /6,0/ och Aitolahti /12,6/). Vid
vägskälet, Sh- och St-st, t.h. bilreparationsverkstad.

(Kangasala kyrka, uppförd av sten 1765, restaure-
rad enligt ritningar av arkitekt J. Stenbäck 1896.
Altartavlan målad av major J. J. Tavastsjerna.
I kyrkan finnes en gammal predikstol, prydd mel
sniderier och helgonbilder av trä.)

0,1 t.h. resandehem. 0,2 t.h. kafé. 0,7 t.h. Kirkkojärvi.
Vägen för upp på Kangasala ås. 1,0 tv. Vesijärvi.
2,6 th. St-st 2,7

20,8 Kangasala, Huutijärvi vägskäl. T.h. väg via
Pälkäne /26,7/ t. Tavastehus, t.v. väg via Orivesi
/35,0/ t. Jyväskylä och Vasa. — Vid vägskälet St-st
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Tammerfors—Ylöjärvi, 11,6 km.
Chaussé och god hufvudväg, vackra vyer över sjöar med tätt

bebyggda stränder. Förstadsbebyggelse.

0 TAMMERFORS, Centraltorget Färden går i
V-riktning längs Hämeenkatu och Pirkkalan valtatie.
1,7 t.h. god utsikt över Näsijärvi, vägen följer Pyy-
nikkiåsens sluttningar. 3,7 t.v. god utsikt över Pyhä-
järvi sjö. Vidare genom Pispala stadsdel. 4,9 t.h.
Sh-st. 5,3 t.v. bilreparationsverkstad 5,6

5,6 Epilä vägskäl. Fortsattes t.h. över en järn-
vägsnivåövergång. (T.v. väg via Nokia /9,6/ t. Åbo
och Björneborg). 0,1 t.v. Ab. Sahanterä's fabriks-
byggnad och Epilä mekaniska verkstad, t.h. Epilä
läderfabrik. 0,4 t.v. Tohloppijärvi sjö. 2,5 genom
Lamminkylä förstad, t.h. god utsikt över odlingar, i
fonden synes Pyynikki ås. 2,7 Ylöjärvi sockengräns.
(3,1 th. väg t. Teivaala gård /1,2/, rusthåll från 1500-
talet, har tillhört många ätter, för närvarande i
släkten Teivaalas ägo). Vidare genom skog. 4,8 tJi.
utsikt över Keijärvi och Ylöjärvi kyrkby. 5,8 en

björkallé 6,0

11,6 Ylöjärvi kyrkby. T.h. väg via Kuru 151,2/ t.
Virdois, t.v. väg via Tavastkyro 128,2/ t. Ikaalinen.
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Ylöjärvi—Tammerfors, 11,6 km.
God hufvudväg ooh chaussé, vackra vyer över sjöar med tätt

bebyggda stränder. Förstadsbebyggelse.

0 Ylöjärvi kyrkby. Färden går i SO-riktning.
0,1 en vacker björkallé. 0,2 t.v. utsikt över Keijärvi
sjö. Vidare genom skog. (2,9 t.v. väg t. Teivaala
gård /1,2/, rusthåll från 1500-talet, har tillhört
många ätter, äges för närvarande av släkten Teivaa-
la). 3,3 Tammerfors stadsgräns. 3,5 går färden
genom Lamminkylä förstad, t.v. utsikt över odlingar,
i fonden ses Pyynikki ås. 4,7 t.h. Tohloppijärvi sjö.
5,8 t.v. Epilä läderfabrik, t.v. Epilä mekaniska verk-
stad och Ab. Sahanterä's fabriksbyggnad. 6,0 järn-
vägsnivåövergång 6,0

6,0 Epilä vägskäl. T.v. (T.h. väg via Nokia /9,6/
t. Åbo och Björneborg). 0,1 t.h. kafé. 0,3 t.h. bil-
reparationsverkstad. 0,7 t.v. Sh-st. 1,0 framme t.v.
ses Pyynikkiåsens tätt bebyggda sluttning. 1,9 färden
går genom Pispala stadsdel, t.h. god utsikt över Pyhä-
järvi sjö. 2,7 t.v. utsikt över Näsijärvi sjö, färden
går längs Pyynikkiåsens sluttning. 3,5 ses Pyynikki
utsiktstorn rakt framme 5,6

11,6 TAMMERFORS, Centraltorget. (Se ortsbladet).
Infart t. staden längs Pirkkalan valtatie och Hämeen-
katu.
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Ylöjärvi—Kuru, 51,2 km.
Dålig, mycket krokig och backig landsväg, som för närvarande

är under reparation, vackra vyer över sjöar och odlingar. Bebyg-
gelsen relativt tät och välmående.

0 Ylöjärvi kyrkby. Färden går i N-riktning
genom byn. 0,8 t.h. utsikt över Keijärvi sjö. 1,1 tv.
Ylöjärvi kyrka (uppförd av trä 1850, altartavlan må-
lad av hovmålaren R. V. Ekman 1870) 2,6

2,6 Vei tt i järvi vägskäl. Fortsattes rakt. T.v.
väg t. Viljakkala kyrka /27,1/). 1,7 t.v. Veittijärvi
sjö, vars strand vägen följer. 4,0 Vahantalahti vik
av Näsijärvi. 4,8 Vahantajoki bro. 7,4 t.h. Kaiha-
rinlahti vik. 12,3 t.v. Sh-st., t.h. Kaiharinlahti. 18,1
t.h. Pengonpohja vik. 18,4 t.v. St-st 18,9

21,5 Pengonpohja vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Viljakkala kyrka /17,0/). 2,4 t.v. Pengonpohja
bönehus (uppfört 1898). 8,7 Teisko sockengräns. 6,7
t.h. Kallojärvi sjö. 8,4 t.v. Pitkäjärvi sjö 9,4

30,9 Piuhari vägskäl. T.h. (T.v. väg via Poikkelus
by tillbaka t. huvudvägen /11,0/). 2,0 t.h. Leppä-
järvi sjö. 3,0 th. St-st 3,2 t.h. kafé. 3,6 t.h. Kaita-
lahti vik. 5,5 t.h. utsikt över Leppälahti. 7,5 Kuru
sockengräns. 10,0 t.v. en vik av Jakamajärvi 10,7

41,6 Toikko vägskäl. (T.h. väg t. Toikko båtbrygga
/2,7/). 1,0 t.v. Jakamajärvi. 1,3 t.h. utsikt över
Parkkuunlahti vik av Vankovesi sjö. 1,5 t.v. St-st.
1,6 gammal stenbro över Parkkuunkoski 2,4

44,0 Parkkuu vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. vä-
gen från Piuhari vägskäl förenar sig med huvudvä-
gen). T.v. Sh-st. 1,6 t.h. utsikt över Vankovesi. 5,8
t.v. Kuru begravningsplats med ett monument över de
omkomna vid s/s Kurus undergång 1929. 6,8 t.h. den
gamla begravningsplatsen med fänrik Ståls grav. T.h.
Kurunlahti vik av Vankovesi 7,2

51,2 Kuru kyrka. Rakt fortsätter väg t. Parkano
kyrka /43,8/, t.h. väg t. Virdois /53,5/ och t. Ruo-
vesi /28,4/.

(Kuru kyrka är uppförd 1781, förstorad 1846 och
reparerad 1906. Altartavlan är målad av J. Z.
Blackstadius 1852).
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Kuru—Ylöjärvi, 51,2 km.
Dålig, mycket krokig och backig landsväg, som för närvarande

är under reparation, vackra vyer över sjöar och odlingar. Bebyg-
gelsen relativt tät och välmående.

0 Kuru kyrka. Färden går i SV-riktning genom
byn. 0,2 t.v. Kurunlahti vik av Vankovesi. 0,4 t.v.
gamla begravningsplatsen med fänrik Ståls grav. 1,4
t.h. den nya begravningsplatsen med minnesmärke
över de omkomna vid s/s Kurus undergång år 1929.
5,6 t.v. utsikt över Vankovesi 7,2

7,2 Parkkuu vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Poikkelus by tillbaka t. huvudvägen /11,0/). T.v.
utsikt över Parkkuunlahti vik. 0,8 gammal stenbro
över Parkkuunkoski. 0,9 t.h. St-st. 1,4 t.h. Jakama-
järvi sjö. 1,8 t.h. Parkkuu föreningshus och sport-
plan 2,4

9,6 Toikko vägskäl. (T.v. väg t. Toikko båtbrygga
/2,7/). 0,7 t.h. en vik av Jakamajärvi. 2,8 utsikt över
Leppälahti vik av Näsijärvi. 3,2 Teisko sockengräns.
7,1 t.v. Kaitalahti vik. 7,5 t.v. kafé. 7,7 t.v. St-st 8,7
t.v. Leppäjärvi sjö 10,7

20,3 Piuhari vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. förenar
sig vägen från Parkkuu vägskäl med huvudvägen).
0,4 t.h. Pitkäjärvi sjö. 2,3 t.v. Kallojärvi sjö. 5,6 t.v.
utsikt över Pengonpohja fjärd av Näsijärvi. 5,7 Ylö-
järvi sockengräns. 7,0 Pengonpohja bönehus (uppf.
1898) 9,4

29,7 Pengonpohja vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Viljakkala kyrka /17,0/). 0,8 t.h. St-st 6,6
t.h. Sh-st., t.v. Kaiharinlahti vik av Näsijärvi. 13,1
t.v. Vanhalahti vik. 14,1 Vahantajoki bro. 16,8 Veit-
tijärvi sjö, vars strand vägen följer Å 18,9

48,6 Veitti järvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Viljakkala kyrka /27,1/). 0,1 t.v. vacker utsikt
över Keijärvi sjö. 1,5 t.h. Ylöjärvi kyrka (b. av trä
1850, altartavlan målad av hovmålaren R. V. Ekman
1870). 1,8 t.v. Keijärvi 2,6

51,2 Ylöjärvi vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Tammerfors /11,6/, t.h. väg via Tavastkyro 129,1/ t.
Ikaalinen.
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Kuru—Virrat (Virdois), 53,5 km.
Sämre, mot slutet medelmåttig landsväg, främst skogslandskap,

något enstaka by- och sjölandskap. Bosättningen koncentrerad
i jämförelsevis välmående byar.

0 Kuru kyrka. Köres i O riktning genom kyrkobyn.
0,3 och 0,5 t.h. S-stt. 0,7 t.h. Kurunlahti. 1,5 Kos-
kenkoski bro över Keihäsjoki älven. T.h. Sh-st. 1,7
t.v. iS-st 1,8

1,8 Koski vägskäl. Forts. t.v. (Rakt fortsätter
vägen till Ruovesi kyrka /2:7,6/). 0,1 t.h. kafé. 1,4
t.v. Keihäsjärvi. Följer en längre skogssträcka. 6,8
t.h. Honkajärvi. 10,3 t.v. ISh-st 11,2

13,0 Riuttakorpi by. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Mäenpää vägskäl /13,5/ till Kihniö kyrka). 0,1 t.v.
större skogslandskap. Efter byn skogssträcka. 12,2
Vasa länsgräns, Virrat (Virdois) socken börjar. 13,4
i förgrunden vidsträckt och vackert skogslandskap.
16,5 t.h. vacker utsikt över Vaskivesi. 18,2 t.v. Val-

keajarvi 19,0
32,0 Vaskivesi by. Fortsattes rakt. (T.h. väg till

vägen Ruovesi—Virdois /18,0/). 0,1 t.v. minnesmär-
ke över striderna vid Vaskivesi. (Strider pågingo
nästen utan avbrott under tiden 19. 2.—11. 3.1918).
0,2 t.h. Sh-st. (T.v. väg via Havanka gårdar tillbaks
till huvudvägen /10,0/). 8,4 t.h. Vaskivesi. (T.v.
sammanlöper Havanka vägen med huvudvägen) 8,7

40,7 Patalanmaja by. (T.v. biväg till Kihniö kyrka
/30,0/). 0,1 t.v. Sh-st., vacker utsikt över Vaskivesi.
0,4 Koronjoki bro. 0,8 t.h. ångsåg. Efter byn skogs-
sträcka. 3,9 passage under järnvägen. (4,5 t.h. väg
till Härkönen plattform /0,3/). 6,3 Makkarajoki bro. 6,4

47,1 Makka r a o j a vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Isoniemi vägskäl /28,3/ till Peräseinäjoki).
1,5 köres förbi en vacker björkallé 1,8

48,9 Herranen vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
via Alavus /40,4/ till Vasa). 0,3 Herraskoski betong-
bro. 1,2 svängbron i Herraskoski kanal . 2,7 passage
under järnvägen . 3,5 t.v. Toivesi. (4,2 tv. väg till
Virrat station /0,3/) 4,6

53,5 Virrat (Virdois) kyrkoby. Rakt fortsätter
vägen via Ruovesi /34,8/ till Tammerfors, t.v. väg till
Ähtäri kyrka /41,2/ samt via Pihlajavesi kyrka /33,5/
till Haapamäki station.
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Virrat (Virdois) —Kuru, 53,5 km.
I början medelmåttig, mot slutet sämre landsväg, främst

skogslandskap, något enstaka by- och sjölandskap. Bosättningen
koncentrerad i jämförelsevis välmående byar.

0" Virrat (Virdois) kyrkoby. Köres i NV rikt-
ning genom byn. (0,4 t.h. väg till Virrat station
/0,3/). 1,1 t.h. Toivesi. 1,9 passage under järnvägen.
3,4 svängbron i Herraskoski kannal. 4,3 Herraskoski
betongbro 4,6

4,6 Herranen vägskäl. Fortsattes t.v. (Rakt
forts, vägen via Alavus ,/40,4/ till Vasa). 0,3 köres
förbi en vacker björkalie 1,8

6,4 Makkaraoja vägskäl. Fortsattes t.v. (Rakt
forts, vägen via Isoniemi vägskäl /28,3/ till Peräsei-
näjoki). 0,1 Makkarajoki bro. (1,9 t.v. väg till Här-
könen plattform /0,3/). 2,5 passage under järnvägen.
5,5 t.v. god utsikt över Vaskivesi. 5,6 t.v. ångsåg.
6,0 Koronjoki bro. 6,3 t.h. Sh-st 6,4

12,8 Patala n m a j a by. (T.h. biväg till Kihniö kyrka
/30,0/). T.v. synes Vaskivesi. (0,3 t.h. väg via Ha-
vanka gårdar tillbaks till huvudvägen /10,0/). 8,5 t.v.
iSh-st. (T.h. sammanlöper Havankavägen med huvud-
vägen). 8,6 t.h. minnesmärke över striderna vid Vas-
kivesi. (Strider pågingo nästan oavbrutet under tiden
9. 2.—11. 3. 1918) 8,7

21,6 Vaskivesi by. Fortsattes rakt. (T.v. väg till
vägen Virrat (Virdois) —Ruovesi ,/18,0/). T.h, Val-
keajarvi. 2,0 t.v. vacker utsikt över Vaskivesi. Efter
byn vidtager en skogssträcka. 6,8 Tavastlands läns-
gräns, Kuru socken börjar. 18,9 th. större skogs-
landskap 19,0

40,6 Riuttakorpi by. Fortsattes rakt. (T.h, väg via
Mäenpää vägskäl /13,5/ till Kihniö kyrka). 0,9 t.h.
Sh-st. 3,8 t.v. Honkajärvi. 9,5 t.h. Keihäsjärvi. 11,1
t.v. kafé 11,2

61,7 Koski vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg till
Ruovesi kyrka /27,6/). 0,1 t.h. :S-st. 0,3 tv. Kosken-
koski bro över Keihäsjoki älven. 1,1 t.v. Kurunlahti.
1,3 och 1,5 t.v. S-stt 1,8

53,5 Kuru kyrka. T.h. väg till Parkano kyrka /43,8/,
t.v. väg via Ylöjärvi 751,2/ till Tammerfors,

(Kuru kyrka är byggd av trä 1781, utvidgad 1846
enligt ritningar av ark. Lohrman och renov. 1906
enligt ritningar av ark. Lars Sonck, altartavlan
»Kristus på korset» målad av J. Z. Blackstadius
1852.)
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Orivesi—Ruovesi, 44,4 km.

mående byar.

vesiåsens vackra molandskap, med vacker utsikt över insjöar
och välskötta odlingar. Bosättningen är koncentrerad till väl-

God, till största del nybyggd landsväg, som löper längs Ruo-

0 Orivesi. Färden går i N-riktning genom byn. 0,1
t.h. Orivesi hotell. 0,4 tv. Orivesi museum. 0,5 t.h.
samskola. 0,9 t.h. bylandskap. (1,5 t.h. väg till Ori-
pohja hållpl. /Ifl/). 2,4 t.h. odlad bygd, i bakgrunden
ett vackert berg. 3,7 går färden genom en tät grupp
av gårdar, 4,5 bro över Enojoki. 5,0 en björkallé.
6,8 t.h. odlad bygd, i bakgrunden skogklädda höjder.
8,5 t.v. St-st 8,7

8,7 Hirs i 1 a station. (T.h. väg till st. /0,3/ och
Hirsilä skofabrik). (1,8 t.v. biväg via Lauttajärvi
tili Teisko kyrka /28,0/). 2,9 bro över Haikarajoki.
8,8 Juupajoki sockengräns 9,6

18,3 Huikko vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Korkeakoski st. /4,4/ och Juupajoki kyrka /9,7/).
(2,8 t.h. väg till Universitetets forstliga övningsstation
Hyytiälä). 3,9 Ruovesi sockengräns. 6,2 färden går
över ett stort kärr. 10,3 t.h. vid sidan av vägen en
djup »gryta», den s.k. »Rövargropen», med en sällsynt
stor källa. 13,8 utsikt över Jäminki fjärd 14,7

33,0 Jäminginpohja vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg via Murole 115,6/ till Teisko kyrka och
Tammerfors). T.v. St-st 0,4 t.v. Jäminki fjärd.
Efter byn skogssträcka. 5,5 t.v. utsikt över Raja-
lahti vik av Jäminki fjärd 6,0

39,0 Ruhala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg

till Filpula kyrka /25,2/). 1,0 t.v. matservering och
kafé, i bakgrunden Rajalahti. 1,1 t.h. Ruovesi sjö.
1,4 svängbro över Kauttu kanal. 1,5 bro över Kauttu
ström, t.h. utsikt över Ruovesi, t.v. över Rajalahti. 2,8
går färden över Ruovesi ås. 4,6 t.h. bilreparations-
verkstad, utsikt över Ruovesi. 5,2 t.h. Ruovesi kyrka,
t.v. Sh-st. och resandehem. 5,3 t.v. St-st 5,4

44,4 Ruovesi kyrka. Rakt fortsätter vägen via Vir-
dois /34,9/ till Vasa, t.v. väg till Kuru kyrka /29,5/.

(Ruovesi kyrka byggd av trä 1778, renoverad en-
ligt ritningar av ark. J. Stenbäck, 1905. Altar-
tavlan målad av den tyska konsnären B. Reinholt
1877).
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Ruovesi—Orivesi, 44,4 km.

mående byar.
O Ruovesi kyrkby. Köres i SO-riktning genom

kyrkbyn. 0,1 t.h. St-st 0,2 t.h. Sh-st. och resande-
hem, t.v. kyrka. 0,4 utsikt över Ruovesi. 0,8 t.v.
bilreparationsverkstad. 2,6 köres över Ruovesiåsen.
3,9 bro över Kauttu ström, utsikt t.v. över Ruovesi
och t.h. över Rajalahti vik av Jäminki fjärd. 4,0
svängbro över Kauttu kanal. 4,4 t.h. matservering
och kafé. 4,5 t.v. St-st 5,4

5,4 Ruhala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Vilppula kyrka /25,2/). Efter byn skogssträcka,
vacker sandmo. 5,3 t.h. Jäminki fjärd 6,0

vesiåsens vackra molandskap, med vacker utsikt över insjöar
och välskötta odlingar. Bosättningen är koncentrerad till väl-

God, till största del nybyggd landsväg, som löper längs Ruo-

11,4 Jäminginpohja vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg via Murole /15,6/ till Teisko kyrka och
Tammerfors). T.h. St-st Efter byn fortfarande mo.
4,4 t.v. vid sidan av vägen en djup »gryta», den s.k.
»Rövargropen», med en sällsynt stor källa. 8,0 köres över
ett stort kärr. 10,8 Juupajoki sockengräns. (11,9 t.v.
väg till Universitetets forstliga övnings station Hyytiälä). 14,7

26,1 Huikko vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
till Korkeakoski st. /4,4/ och Juupajoki kyrka /9,7/).
0,8 Orivesi sockengräns. Molandskapet fortsätter.
6,7 bro över Haikarajoki. (8,8 t.h. biväg via Lautta-
järvi till Teisko kyrka /28,0/) 9,6

35,7 Hirsilä station. (T.h. väg till st. /0,3/ och
till Hirsilä skofabrik). 0,2 t.h. St-st 1,9 t.v.
vidsträckta odlingar, i bakgrunden skogklädda höjder.
5,2 t.v. odlad byväg, i bakgrunden ett vackert berg.
(7,2 t.v. väg till Oripohja hållpl. /1,0/). 7,8 t.v. by-
landskap. 8,1 tv. Orivesi samskola, th. museum. 8,6
t.v. Orivesi. 8,7

44,4 Orivesi. Rakt fortsätter vägen via Kangasala
/35,0/ till Tammerfors och Tavastehus, t.v. väg via
Länkipohja /30,2/ till Jyväskylä.
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Ruovesi—Virdois (Virrat), 34,8 km.

Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.
åsen, vackra vyer över talrika sjöar med välodlade stränder.

God', jämförelsevis rak landsväg, som löper längs Visuvesi-

0 Ruovesi kyrka. Färden går i NV-riktning
genom kyrkbyn. 0,1 t.v. St-st 0,5 t.v. resandehem,
t.h. god utsikt över Ruovesi sjö, vars strand vägen
följer. (0,7 t.h. stig t. Runebergs källa). 4,1 t.h.
Ruojärvi sjö. 6,3 ståtliga björkar invid vägen. 6,7
utsikt över Mustajärvi och dess odlade stränder 7,8

7,8 Mustajärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Haapamäki st. /38,2/). (3,3 t.v. väg via Pou-
runperä t. Vaskivesi by vid vägen Skuru—Virdois
718,0/). 5,3 färden går över en av skogseld härjad

mo. 7,1 vacker tallskog 9,8

17,6 Kaivos kanal, svängbro. 0,1 t.h. St-st 0,2 t.h.
kafé. Färden går vidare längs Visuvesiåsen. 1,4
stenbro, från bron atsikt över Tarjannevesi t.h. och
Visuvesi t.v. 2,6 t.v. vackra vikar av Visuvesi. 4,2
t.v. ett vidsträckt odlingslandskap längs vilket vägen
löper. Efter odlingarna sandmo 8,8

26,4 Vasa länsgräns. Virdois socken tar vid. 0,1
t.h. Valkeajarvi. 0,3 t.v. utsikt över Jähdyslahti vik
av Vaskivesi. 1,0 t.v. Majajärvi. (1,8 t.h. väg t.
Hauhuu och Pohjaslahti byar). 2,2 färden går längs
vidsträckta åkrar. 2,8 t.h. Toriseva. 4,2 t.h. lottornas
kaffestuga vid stranden av Toriseva. 4,7 t.h. Mellersta
Toriseva. 5,8 t.h. Översta Toriseva. 7,6 t.v. skydd-
skårshus. 7,8 t.v. turisthärbärge. 8,0 t.h. kafé och
Sh-st. 8,1 tv. St-st och kafé. (T.v. väg t. kyrkan
/0,3% och Kalettorna båtbrygga /1,1/).

(Virdois kyrka uppförd av trä 1772, altartavlan
målad av Alexandra Såltin 1897).

8,2 t.v. värdshus, t.h. resandehem. 8,3 t.v. Sh-st 8,4

34,8 Virdois (Virrat) kyrkby. Rakt fortsätter vä-
gen via Alavo /45,0/ t. Vasa och via Kuru /53,5/ t.
Tammerfors, t.h. väg t. Etseri kyrka /41,2/ och via
Pihlajavesi kyrka /33,5/ t. Haapamäki st.
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Virdois (Virrat) —Ruovesi, 34,8 km.

gelsen koncentrerad till välmående byar.
vackra vyer över talrika insjös r med odlade stränder. Bebyg-

God, relativt rak landsväg, som går längs Visuvesiåsen,

0 Virdois (Virrat) kyrkby. Färden går i SO-
riktning genom byn. T.h. Sh-st. 0,2 t.h. värdshus,
t.v. resandehem. 0,3 t.h. St-st och kafé. (T.h. väg
t. kyrkan /0,3/ och båtbryggan /!,!/).

(Virdois kyrka uppförd av trä 1772, altartavlan
målad av Alexandra Såltin 1897).

0,4 tv. kafé och Sh-st. 0,6 t.h. turisthärbärge. 0,8
t.h. skyddskårshus. Efter byn går vägen genom skog.
2,6 t.v. Toriseva. 4,2 t.v. lottornas kaffestuga vid
stranden av nedersta Toriseva. 5,4 t.v. Toriseva.
6,0 färden går över vidsträckta åkrar. (6,6 t.v. väg
t. Hauhuu och Pohjaslahti byar.) 7,1 synes Maja-
järvi sjö rakt framför. 8,0 god utsikt över vik av
Vaskivesi. 8,2 t.v. Valkeajarvi 8,4

8,4 Tavastlands länsgräns. Ruovesi socken tar
vid. Efter byn vacker sandmo. 3,8 t.h. ett vidsträckt
odlingslandskap, över vilket vägen går. 6,0 t.h.
vackra vikar av Visuvesi. 7,4 stenbro, från bron har
man god utsikt över Visuvesi th. och Tarjannevesi t.v.
Färden går i fortsättningen över Visuvesiåsen. 8,6
tv. kafé. 8,7 t.v. St-st 8,8

17,2 Kaivos kanal, svängbro. 2,8 går färden över
en av skogseld härjad mo. (6,5 t.h. väg via Pourun-
perä t. Vaskivesi by vid vägen Virdois—Kuru /18,0/. 9,8

27,0 Mustajärvi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Haapamäki st /38,2/). 0,1 t.v. vacker utsikt
över Mustajärvi och des odlade stränder. 3,4 t.v. Ruo-
jiärvi sjö. 4,8 t.v. utsikt över Ruovesi sjö, vars strand
vägen följer. (7,1 t.v. stig till Runebergs källa) . 7,3
t.h. resandehem. 7,7 t.v. St-st 7,8

34,8 Ruovesi kyrka. Rakt fortsätter vägen t. Ori-
vesi /44,4/, t.h. väg t. Kuru kyrka /28,4/.

(Ruovesi kyrka byggd av trä 1778, renoverad en-
ligt ritningar av ark. J. Stenbäck, 1905. Altar-
tavlan målad av den tyska konstnären B. Reinholt
1877).
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Virdois (Virrat)—Alavo (Alavus), 45,0 km.
God, men något slingrande landsväg, omväxlande backterräng,

vackra moar, utsikt över sjöar och vidsträckta odlingar. Be-
byggelsen koncentrerad till välmående byar.

0 Virdois (Virrat) kyrkby. Färden går i NY-
riktning genom kyrkbyn. (0,4 t.h. väg t. Virdois st.
/0,3/). 1,1 t.h. Toivesi sjö. 1,9 järnvägsundergång.
3,4 svängbro över Herraskoski kanal. 4,3 betongbro
över Herraskoski 4,6

4,6 Herranen vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Kuru /48,9/ t. Tammerfors). Efter byn går
vägen genom skog. 11,4 t.h. synes Toivesi sjö. 13,8
t.h. Toivesi, vars strand vägen följer. 14,5 Tulijoki
bro, t.h. god utsikt över Toivesi fjärd 15,2

19,8 Liedenperä by. (T.h. byväg t. Killinkoski
/13,0/). (1,1 tv. väg t. Sulkava by /12,0/). 2,0 fär-
den går längs Suomenselkä vackra tallmo. 3,8 Alavo
sockengräns. 4,1 t.h. Iso Rimpijärvi sjö. (5,6 t.h.
väg t. Sapsalampi gårdar). (11,7 t.v. väg t. Sulkava
by). 13,1 t.v. Edesjärvi, vars strand vägen följer.
18,5 t.v. Sh-st 20,0

39,8 Alavo by. (T.h. väg t. Killinkoski /25,0/). T.v.
Sh-st. 2,0 t.h. Alavo sjö. Färden går över en stor
odlad slätt 4,4 t.v. bilreparationsverkstad. 4,9 tv.
kafé. 5,0 t.v. lottornas kaffestuga. 5,1 t.v. Sh-st .. 5,2

45,0 Alavo (Alavus) kyrkby. Rakt fortsätter vägen

via Kuortane /32,6/ t. Vasa, t.h. via Töysä /12,1/ t.
Saarijärvi, t.v. väg t. Peräseinäjoki /29,6/. Vid
vägskälet St-st

Monumenten över striden vid Alavo befinna sig
vid Töysä-vägen 70,2/ i en vacker park.
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Alavo (Alavus)—Virdois (Virrat), 45,0 km.
God, men något slingrande landsväg, omväxlande backter-

räng, molandskap, vackra vyer över sjöar och vidsträckta od-
lingar. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

0 Alavo (Alavus) kyrkby. Färden går i O-rikt-
ning genom kyrkbyn. 0,1 t.h. Sh-st. 0,2 t.h. lottornas
kaffestuga. 0,8 t.h. kafé. 0,8 t.h. bilreparations-
verkstad. 1,9 t.v. god utsikt över Alavo sjö. Färden
går över en odlad slätt 5,2

5,2 Alavo by. , (T.v. väg t. Killinkoski /25,0/.) T.h.
Sh-st. 1,5 t.h. Sh-st. 5,8 t.h. Edesjärvi, vars strand
vägen följer. (8,3 t.h. väg t. Sulkava by /12,0/). 13,4
Pyyoja bro, t.h. Pyylampi träsk, t.v. Sapsalampi träsk.
13,6 t.v. god utsikt över Sapsalampi. (14,4 t.v. väg t.
Sapsalampi gårdar). 15,7 t.v. Iso Rimpijärvi sjö. 16,2
Virdois sockengräns. 17,5 färden går längs Suomen-
selkä vackra tallmo. (18,9 t.h. väg t. Sulkava by). .. 20,0

25,2 Liedenperä by. (T.v. byväg t. Killinkoski
713,0/). 0,7 Tulijoki bro, tv. god utsikt över Toi-
vesi, vars strand vägen följer. 3,8 Toivesi synes
ännu, därpå går vägen genom skog. 15,0 vägen går
in i en odlad dal, tvärs över vilken vägen till Kuru
går längs en vacker stenterrass 15,2

40,4 Herranen vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Kuru /48,9/ t. Tammerfors) . 0,3 betongbro
över Herraskoski. 1,2 svängbro över Herraskoski
kanal. 2,7 järnvägsundergång. 3,5 t.v. Toivesi. (4,2
t.v. väg t. Virdois st. /0,3/) 4,6

45,0 Virdois (Virrat) kyrkby. Rakt fortsätter vägen
via Ruovesi /34,8/ t. Tammerfors, t.v. väg t. Etseri
kyrka /41,2/ och via Pihlajavesi kyrka /33,5/ t.
Haapamäki st.
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Alavo (Alavus) —Kuortane, 32,6 km.

gårdar.

0 Alavo (Alavus) kyrkby. Färden går i N-riktning
genom kyrkbyn. 0,2 t.v. kyrkan.

(Alavo kyrka är uppförd av tegel 1925 enligt
ritningar av ark. K. S. Kallio. Altartavlan är
målad av Oskari Paatela 1915.)

1,2 t.h. Lappo å. 1,8 en stor odlad slätt 3,5 t.h. Stst 3,5

28,0 Kuortane kyrkby. (T.v. väg t. kyrkan /0,6/
och Kuortane turisthärbärge).

(Kuortane kyrka är uppförd av trä 1777 och
renoverad enligt ritning av ark. J. Stenbäck 1894.
Altartavlan är en kopia efter altartavlan i Kristi-
nestads kyrka)

32,6 Kuortane, Ruona vägskäl. T.h. väg t. Ala-

järvi /29,3/, t.v. väg via Lappo /35,9/ t Vasa. —

Vid Ruona bro stod 1. 9. 1809 en hård strid, som
slutade med seger för finnarna.

R

God, men slingrande och ställvis smal landsväg, som på slut-
sträckan följer de med Lappo å förbundna vattendragen, före-
trädesvis odlingsmarker, vackra vyer över sjöar med tättbe-
byggda stränder. Gammal och välmående bebyggelse, stora

3,5 Alavo station. (T.v. väg t. stationen /0,3/).
Järnvägsnivåövergång. T.h. bilreparationsverkstad.
(T.h. väg t. Tuuri st. /6,0/ och Rantatöysä by). 0,2
t.v. Sh-st. 0,3 t.v. resandehem. 2,8 järnvägsnivå-
övergång. Färden går över ett av skogseld ödelagt
område. 5,0 Kuortane sockengräns. (7,4 t.v. väg längs
västra stranden av Kuortane sjö t vägen Kuortane
—Lappo /25,0/). 7,7 bro över Lappo å, t.v. väg.

Vägen följer ån. 10,7 t.v. St-st 13,2 börjar en stor
odlad slätt. 16,6 t.v. utsikt över Kuhajärvi, vars
strand vägen följer 18,7

22,2 Ylijoki by. T.h. Sh-st. (0,9 t.v. biväg t. vägen
längs västra stranden.) 3,7 t.v. god utsikt över Kuor-
tane kyrka. (4,0 väg t. gästgiveriet och Leppälä by) .
4,3 Kaarankajoki bro. 5,3 t.v. god utsikt över Kuor-

tane sjö. 5,6 t.v. kafé 5,8

186



537

Kuortane—Alavo (Alavus), 32,6 km.

början följer de med Lappo å förbundna vattendragen, före-
trädesvis odlingsmarker, vackra vyer över sjöar med tättbebyggda
stränder. Gammal och välmående bebyggelse, stora gårdar.

God, men slingrande och ställvis smal landsväg, som till en

0 Kuortane, Ruona vägskäl. Färden går i
S-riktning längs strandodlingarna kring Kuortane sjö.
0,6 t.h. god utsikt över Kuortane sjö. (3,6 t.h. väg
t. Kuortane turisthärbärge). 4,3 t.h. Kuortane kyrka. 4,6

4,6 Kuortane kyrkby. (T.v. väg t. kyrkan /0,6/
och turisthärbärget).

(Kuortane kyrka är uppförd av trä 1777 och
renoverad enligt ritning av ark. J. Stenbäck 1894.
Altartavlan är en kopia efter altartavlan i Kristi-
nestads kyrka).

0,2 t.h. kafé. 0,5 t.h. god utsikt över Kuortane sjö.
1,5 Kaarankajoki bro. (1,8 t.v. väg t. gästgiveriet och

Lempälä by). 5,2 t.h. utsikt över Kuhajärvi, vars
strand vägen följer 5,8

10,4 Ylijoki by. T.v. Sh-st 2,2 en vidsträckt odlad
dal, genom vilken vägen går. 8,0 t.h. Sh-st. Vägen
följer Lappo ådal. 11,0 bro över Lappo å, t.h. såg.
(11,3 t.h. vägen längs västra stranden förenar sig
med huvudvägen). 13,7 Alavo sockengräns. 14,0 fär-
den går över ett av skogseld ödelagt område. 15,9
järnvägsnivåövergång. 18,4 t.h. resandehem. 18,5
t.h. Sh-st. (18,7 t.v. väg t. Tuuri st. /6,0/ och Ranta-
töysä by). T.v. bilreparationsverkstad. Järnvägs-
nivåövergång 18,7

29,1 Alavo station. (T.h. väg t. stationen /0,3/ t.v.
St-st. Färden går över en stor odlad slätt. 2,3 t.v.
Lappo å. 3,1 t.h. Alavo begravningsplats. 3,3 t.h.
kyrkan.

(Alavo kyrka är uppförd av tegel 1925 enligt
ritningar av ark. K. S. Kallio. Altartavlan är
målad av Oskari Paatela 1915.) 3,5

32,6 Alavo (Alavus) kyrkby. Rakt fortsätter vägen
via Virdois /45,0/ t. Tammerfors, t.h. väg t. Perä-
seinäjoki /29,6/, t.v. väg via Töysä /12,1/ t. Saari-
järvi.

Minnesmärkena över striden vid Alavo befinna
sig i en park vid Töysävägen /0,2/.
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Kuortane—Lappo (Lapua), 35,9 km.
God, i början slingrande, mot slutet rak och bred landsväg,

som följer Lappo välodlade ådal, vyer över sjöar och odlingar.
Gammal välmående bebyggelse.

0 Kuortane, Ruona vägskäl. Färden går i
V-riktning över Ruona bro, tv. Kuortane sjö, t.h.
Ruonanperä. 1,0 t.h. Sh-st. 1,1 t.v. kafé. Efter byn
en sträcka genom skog 3,6

3,6 Hankanen vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Alajärvi-vägen). 0,2 t.v. synes Kuortane sjö. 2,7

6,3 Salmi vägskäl. Fortsattes rakt. (Vid Salmi
kämpade finnarna framgångsrikt 2. 9. 1808, men
drogo sig på order av Klingspor tillbaka till Lappo).
(T.v. vägen förenar sig vägen längs sjöns västra
strand med huvudvägen). 0,4 t.v. en vik av Kuortane
sjö. 3,7 Lappo sockengräns. 7,0 t.v. Lappo å, längs
vilken vägen går. 7,2 tv. Kalliokoski fors med vat-
tenkvarn. 9,6 Lokajoki bro 14,3

20,6 Tiistenjoki kyrka (uppförd av trä 1914).
Färden går vidare över den odlade slätten. 1,6 bör-
jar en lång rak sträcka över åkrar. 13,6 utsikt över
Lappo kyrkby. 14,7 t.v. Lappo patronfabrik 14,8

35,4 Vägskälet vid patronfabriken. Fort-
sattes rakt. (T.h. väg via Alajärvi t. Jyväskylä
/44,8/.) 0,1 järnvägsnivåövergång. (T.h. väg t.
stationen /0,2/). T.h. bilreparationsverkstad. 0,2 t.h.
turisthotell och kafé, t.v. resandehem. 0,3 t.h. St-st.
0,4 t.v. St-st 0,5

35,9 Lappo (Lapua) Kyrkby. (Se ortsbladet). T.h.
väg via Alahärmä /34,6/ t. Nykarleby, t.v. väg via
Ylistaro /29,3/ t. Vasa.
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Lappo (Lapua)—Kuortane, 35,9 km.
God, i början rak och bred, mot slutet slingrande landsväg,

som följer Lappo välodlade ådal, vyer över sjöar och odlingar.
Gammal välmående bebyggelse.

0 Lappo (Lapua) kyrkby. Färden går i Ö-rikt-
ning genom byn. 0,1 t.h. och 0,2 t.v. St-st. 0,3 t.h.
resandehem, t.v. turisthotell och kafé. 0,4 t.v.
bilreparationsverkstad. (T.v. väg t. stationen /0,2/).
Järnvägsnivåövergång 0,5

0,5 Vägskälet vid patronfabriken. Fortsat-
tes rakt. (T.v. väg t. Alajärvi kyrka /44,8/). 0,1
t.h. Lappo patronfabrik. Vidare genom Lappo kyrkby.
9,5 börjar en lång rak sträcka över åkrar 14,8

15,3 Tiis te n jok i kyrka (uppförd 1914). 4,7 Loka-
joki bro. 7,1 t.h. Kalliokoski fors med vattenkvarn.
Vägen följer Lappo å. 10,6 Kuortane sockengräns.
13,5 th. en vik av Kuortane sjö 14,3

29,6 Salmi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. en väg
längs västra stranden av Kuortane sjö t. vägen Kuor-
tane—Alavo /25,0/). (Vid Salmi kämpade finnarna
framgångsrikt 2. 9. 1808, men drogo sig på order av
Klingspor tillbaka till Lappo). 0,2 utsikt över Kuor-
tane sjö. 2,5 t.h. synes Kuortane sjö 2,7

32,8 Hankanen vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. vägen Ruona—Alajärvi /3,9/). En kort
sträcka genom skog. 2,5 t.h. kafé. 2,6 t.v. Sh-st. 3,3
Ruona bro, t.h. Kuortane sjö, t.v. Ruonanperä 3,6

35,9 Kuortane, Ruona vägskäl. T.h. väg via
Alavo /32,6/ t. Tammerfors, t.v. väg t. Alajärvi
/29,3/. —-. Vid Ruona bro stod 1. 9. 1808 en hård strid,
som slutade med seger för finnarna.
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Lappo (Lapua)—Ylistaro, 29,3 km.
God, till stor del rak och bred landsväg, företrädesvis odlings-

marker, vackra älv- och bylandskap. Gammal och tät bebyggelse,
de flesta gårdarna stora och välmående.

0 Lappo (Lapua) kyrkby. Färden går i S-riktning
över bron över Lappo å. 0,2 tvär sväng t.h. (T.v.
väg t. Nurmo kyrka /17,8/). Vid vägskälet Lappo
kyrka (se ortsbladet). 0,5 bro över Nurmo å. (0,6
t.v. en biväg längs västra stranden av Nurmo å t.
Nurmo kyrka). 1,5 sväng t.v. (T.h. väg t. Ylihärmä
kyrka 722,0/). 2,1 t.v. god ursikt över kyrkbyn, rakt
fram Simisiö berg med utsiktstorn (130 m). 2,3

2,3 Saarenkangas vägskäl. T.h. (T.v. väg förbi
begravningsplatsen t. Malkamäki vägskäl /13,1/ i
Ylistaro). Färden går över åkrar och myrar 9,1

Viemerö vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Rannanjärvi vägskäl /15,3/ i Ylihärmä). T.v. Sh-st.
1,0 Ylistaro sockengräns. 5,5 en längre sträcka genom
skog. 12,2 t.v. kafé th. St-st. (T.v. byväg t. Malka-
mäki vägskäl /14,0/). 12,3 t.v. Kyro älv, Ylistaro
kraftstation. 12,7 t.v. gästgiveri. Färden går genom

11,4

en tätt bebyggd by 14,4

25,8 Pouttula vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Ylihärmä kyrka /28,9/). 0,2 t.v. bilreparations-
verkstad. Vägen följer fortfarande Kyro älv. 1,7
t.v. Ylistaro andelsmejeri. 1,8 t.h. St-st 1,9

27,7 Ylistaro kyrkby. T.v. över bron över Kyro älv.
(T.h. väg förbi kyrkan 70,8/ t. Reinilä vägskäl 714,0/
i Storkyro). T.h. gamla begravningsplatsen och Sh-st.

(Ylistaro kyrka är uppförd av sten och tegel år
1850 enligt ritningar av ark. E. Lohrman. Altar-
tavlan målad av A. von Becker 1887. — Invid
kyrkan den nya begravningsplatsen.)

0,4 t.h. resandehem. 0,6 t.h. på andra sidan av älven
Ylistaro kyrka. 1,2 t.v. kafé 1,6

29,3 Ylistaro, Kaukola vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Laihela /31,1/ t. Vasa, tv. väg via Ilmajoki
/25,3/ t. Kristinestad och Tammerfors.
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Ylistaro—Lappo (Lapua), 29,3 km.
God, till stor del rak och bred landsväg, företrädesvis odlings-

marker, vackra älv- och bylandskap. Gammal och tät bebyggelse,
de flesta gårdarna stora och välmående.

0 Ylistaro, Kaukola vägskäl. Färden går i
NO-riktning längs Kyro älv. 0,4 t.h. kafé. 1,0 t.v.
på andra sidan av älven Ylistaro kyrka. 1,2 t.h.
resandehem. 1,6 bro över Kyro älv 1,6

1,6 Ylistaro kyrkby. T.h. (T.v. väg förbi kyrkan
70,8/ t. Reinilä vägskäl /14,0/ i Storkyro). T.v. Sh-st.
och gamla begravningsplatsen.

(Ylistaro kyrka är uppförd av tegel och sten år
1850 enligt ritningar av ark. E. Lohrman. Altar-
tavlan målad av A. von Becker 1887.) 1,9

3,5 Pouttula vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Ylihärmä kyrka /28,9/). Färden går genom en tätt
bebyggd by. 1,7 t.h. gästgiveri. 2,1 t.h. Ylistaro
elektricitetsverks kraftstation. 2,2 t.h. kafé, t.v. St-st.
(T.h. byväg t. Malkamäki vägskäl /14,0/). 8,9 en

längre sträcka genom skog. 13,4 Lappo sockengräns. 14,4

17,9 Viemerö vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Rannanjärvi vägskäl /15,3/ i Ylihärmä). Färden
går över myrar och åkrar. 8,1 utsikt över Lappo
kyrkby, t.h. Simsiö berg med utsiktstorn (130 m). .. 9,1,

27,0 Saarenkangas vägskäl. T.v. (T.h. väg förbi
begravningsplatsen t. Malkamäki vägskäl /13,17 i
Ylistaro). 0,8 sväng t.h. (T.v. väg t. Ylihärmä
kyrka /22,0/). (1,7 t.h. biväg längs västra stranden
av Nurmo å t. Nurmo kyrka /VT,B/). 1,8 bro över
Nurmo å. 2,1 sväng t.v. över bron över Lappo å.
(T.h. väg t. Nurmo kyrka /11,8/). Vid vägskälet
Lappo kyrka (se ortsbladet) 2,3

Lappo (Lapua) kyrkby. (Se ortsbladet.) Rakt
fortsätter vägen via Alahärmä /34,6/ t. Nykarleby,
t.h. väg via Kuortane /35,9/ t. Tammerfors och via
Alajärvi /45,3/ t. Jyväskylä.

29,3
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Ylistaro—Laihela (Laihia), 31,1 km.
God och bred, men ställvis slingrande landsväg, som i början

följer Kyro älv. Tät gammal bebyggelse, välmående gårdar,
kulturminnen.

0 Ylistaro, Kaukola vägskäl. Färden går i
V-riktning längs Kyro älv genom byn. (0,6 t.v. väg
t. Ilma joki-vägen). T.v. St-st 5,1 Storkyro socken-
gräns. 8,1 bro över Orismalajoki. 8,2

8,2 Valtaala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Orismala st. /2,5/) . Vägen följer fortfarande Kyro
älv. 2,1 t.v. minnesmärke över striden vid Napo (se
ortsbladet över Storkyro). 2,2 t.v. Sh- och St-st. och
kafé. 2,3 t.h. ett andelsmejeri av sten. 2,6 t.h. såg
och kvarn. 4,2 t.h. landsvägsbro av betong. (4,3 t.v.
väg t. Storkyro hållplats /3,2/). 4,6 t.v. resandehem
och kafé 4,7

12,9 Storkyro kyrkby. Fortsattes rakt. (T.h. väg
N om Kyro älv t. Lillkyro 114,0/ och Vörå kyrka
/20,8/. Storkyro kyrka vid Vöråvägen 11,8/, se orts-
bladet). 0,4 t.h. synes Storkyro kyrka. 0,7 t.h. Stor-
kyro gamla kyrka (se ortsbladet). 1,4 t.v. kafé. 2,8
t.v. en del av de berömda Storkyro-åkrarna. 6,1 Ter-
vajoki bro. 8,4 t.v. lottornas kaffestuga. (T.v. väg
t. Tervajoki st. /0,9/). 9,4 Lillkyro sockengräns. 9,6
t.h. St-st. 10,0 t.h. St-st 10,2

23,1 Köping vägskäl. T.v. (Rakt fortsätter vägen
t. Lillkyro kyrka /6,1/). (0,6 th. väg t. Lillkyro-
vägen). 4,6 järnvägsnivåövergång. 4,7 Laihela socken-
gräns. 4,9 t.h. Vedenoja hållplats. 5,0 t.h. Vedenoja
såg och tegelbruk, Sh-st. 7,9 t.v. Laihela kyrka. .. 8,0

31,1 Laihela (Laihia) kyrkby. T.h. väg t. Vasa
171,9/', t.v. väg via Koskenkorva /44,1/ t. Tammerfors.
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Laihela (Laihia)—Ylistaro, 31,1 km.
God och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, som mot

slutet följer Kyro älv. Tät gammal bebyggelse, välmående
gårdar, kulturminnen.

0 Laihela (Laihia) kyrkby. Färden går i NY-
riktning genom odlingar. 3,0 t.v. Sh-st. Vedenoja såg
och tegelbruk. 3,1 t.v. Vedenoja hållplats. 3,3 Lill-
kyro sockengräns. 3,4 järnvägsnivåövergång 7,4

7,4 Tapio vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t
Lillkyro kyrka /6,3/). 0,6 en tvär sväng t.h. (T.v.
väg t. Lillkyro kyrka). Vägen går längs Kyro älv.
0,8 t.v. St-st 1,2 t.v. St-st 1,4 Storkyro socken-
gräns. (2,4 th. väg t. Tervajoki st. /0,9/). 2,5 t.h.
lottornas kaffestuga. 4,8 bro över Tervajoki. 7,2 t.h.
en del av de berömda Storkyro-åkrarna. 9,4 t.h. kafé.
9,7 rakt framme ses Storkyro kyrka. 10,1 t.v. Stor-
kyro gamla kyrka (se ortsbladet). 10,7 t.h. Sh-st ..

18,2 Storkyro kyrkby. Fortsattes rakt. (T.v. väg
N om Kyro älv t. Ylistaro kyrka /13,0/ och Vörå
kyrka ,/20,8/. Storkyro kyrka vid Vörå-vägen /1,8/
(se ortsbladet) . 0,1 t.h. resandehem och kafé. (0,4 t.h.
väg t. Storkyro hållplats /3,2/). 2,1 t.v. såg och
kvarn. 2,2 t.v. ett andelsmejeri av sten. 2,4 t.h. St-
och Sh-st. samt kafé. 2,6 t.h. minnesmärke över stri-

10,8

den vid N\wpo (se ortsbladet för Storkyro) 4,7

22,9 Valtaala vägskäl. Fortsattes rakt över Oris-
malajoki bro. (T.h. väg t. Orismala st. /2,5/). Vägen
följer fortfarande Kyro älv. 3,1 Ylistaro sockengräns.
7,6 t.h. St-st 7,9 t.v. synes Ylistaro kyrka 8,2

31,1 Ylistaro, Kaukola vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Lappo /29,3/ t. Tammerfors och Jyväskylä,
t.h. väg via Ilmajoki 125,3/ t. Tammerfors och
Kristinestad.
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Laihela (Laihia)—Vasa, 27,9 km.
God och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, omväxlande

odlings- och bylandskap. Bebyggelsen jämförelsevis tät och väl-
mående.

0 Laihela (Laihia) kyrkby. Färden går i V-
riktning längs Laihela fruktbara ådal. (0,2 t.h. väg
t. Laihela st. /0,8/). 2,4 t.v. Laihela å, vilken vägen
följer. 6,2 gammal stenbro över ån. (t.v. byväg t.
Madesjokivarsi /18,0/). Vägen följer fortfarande
Laihela å. 8,1 Mustasaari sockengräns. 11,0 t.h. såg
och kvarn. (13,7 t.v. väg t. Pundars by /10,0/) 14,0

14,0 Helsingby vägskäl. T.h. över en gammal
stenbro över Laihela å. (Rakt fortsätter vägen t. Solv
kyrka /10,6/ och via Pörtom /35,0/ t. Kaskö, t.v.
byväg t. Pundars) . Vid vägskälet Sh-st. På en holme
i ån St-st och kafé 0,1

14,1 Tuovila vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Tuovila st.
/3,5/). Vägen följer fortfarande Laihela å. 2,4 ses
rakt framme Korsholms kyrka och Vasa radiomast.
4,8 Vasa stadsgräns. 6,6 t.h. en lönnallé t. Korsholms
kyrka, t.v. Korsholms ruiner (se ortsbladet för Vasa).
6,7 t.h. kafé 6,9

21,0 Köpmansgatans vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg via Lillkyro /22,2/ t. Gamlakarleby) . 0,1
t.v. St-st och kafé. (T.v. väg t. Vasa /6,5/). 0,2
t.h. ruinerna av Korsholms medeltida kyrka. 0,4 Vasa
rundradiostation. 0,5 järnvägsnivåövergång. (0,6 t.h.
väg t. Smedsby /5,6/). 3,4 t.v. sjukhus. 5,7 järn-
vägsnivåövergång. 6,5 järnvägsövergång 6,9

27,9 VASA, salu tor get. (Se ortsbladet). Infart t.
staden längs Vasaesplanaden.
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Vasa—Laihela (Laihia), 27,9 km.
God och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, omväxlande

odlings- och bylandskap. Bebyggelsen jämförelsevis tät och väl-
mående.

0 VASA, salutorget. Färden går i Ö-riktning

genom Vasaesplanaden. 0,4 järnvägsövergång, sväng

t.h. 1,2 järnvägsnivåövergång. 3,5 t.h. sjukhus.
(6,3 t.v. väg t. Smedsby /5,6/). 6,4 järnvägsnivåöver-
gång. 6,5 t.h. Vasa rundradiostation. 6,6 tv. rui-
nerna av Mustasaari medeltida kyrka. (6,8 väg t.
Vasa 76,5/). T.h. St-st och kafé 6,9

6,9 Köpmansgatans vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg via Lillkyro /22,2/ t. Gamlakarleby) . 0,2
t.v. kafé. 0,3 lönnallé t. Korsholms kyrka, t.h. Kors-
holms ruiner (se ortsbladet för Vasa). 5,4 t.h. Lai-
hela å, vilken vägen följer

13,8 Tuovila vägskäl. Fortsattes t.h. över den gam-

la stenbron över Laihela å. (Rakt fortsätter vägen t
Tuovila st. /3,5/). På en holme i ån St-st. och

kafé 0,1

13,9 Helsingby vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Solv
kyrka /10,6/ och via Pörtom 735,0/ t. Kaskö, direkt
byväg t. Pundars by /10,0/). Vägen följer fortfarande
Laihela å. (0,4 t.h. byväg t. Pundars). 3,1 t.v. såg

och kvarn. 6,0 Laihela sockengräns. 7,9 gammal
stenbro över Laihela å. (Omedelbart före bron t.h.
byväg t. Pundars by /10,0/). Vägen följer fortfarande
ån. 13,5 t.h. Laihela kyrka. (13,8 t.v. väg t. Laihela
st /0,8/)

6,9

14,0

27,9 Laihela (Laihia) kyrkby. Rakt fortsätter vä-
gen via Koskenkorva /44,1/ t. Tammerfors t.v. väg
via Ylistaro /31,1/ t. Lappo.
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Laihela (Laihia) —Koskenkorva, 44,1 km.
Relativt god, men smal och i början slingrande landsväg,

som följer Laihela å, vidsträckta, välskötta odlingar. Vägen går
stundom genom skog coh över moar. Bebyggelsen koncentrerad
till välmående byar.

0 Laihela (Laihia) kyrkby. Färden går i SO-
riktning genom byn. 0,4 t.v. föreningshuset i Laihela.
0,6 t.h. kafé. 0,7 t.h. lottornas kaffestuga, t.v. St-st 0,8

0,8 Laihela kyrka. (T.h. byväg till gårdarna väster
om ån.)

(Kyrkan uppförd av trä 1805, altartavlan målad
av Emanuel Alm 1807. — Invid kyrkan gravmonu-
ment över i frihetskriget fallna laihelabor.)

0,1 t.h. resandehem. 0,2 t.v. Laihela andelsmejeri.
Välmående bebyggelse. 5,5 t.h. Sh-st. och kafé. 5,6
t.h. St-st. 7,7 t.v. Sh-st. (T.h. väg t. en längs västra
åstranden gående väg). 8,4 t.h. Laihia å, vars strand-
vägen följer 10,0

10,8 Kylänpää vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
t. Jurva kyrka /27,9/). Vägen följer fortfarande
Laihia å. 3,0 en längre skogssträcka. 7,6 t.v. Sh-st.
8,5 vägen följer åter åstranden. 8,8 t.h. Jokikylä såg.
10,9 stenbro över Laihela å. 11,8 en kortare sträcka
genom skog, vägen blir rakare. 17,7 Ilmajoki
sockengräns. Vägen går i fortsättningen över en
vacker tallmo. 21,6 vägen går över en hög kulle,
Ilomäki. 23,1 en vidsträckt, odlad ådal 26,3

37,1 Huissi by. T.v. Sh-st. (T.v. byväg t. Ilmajoki
kyrka /10,0/). 4,9 vägen följer den vyckra Salomäki-
åsen, t.v. odlingslandskap 7,0

44,1 Koskenkorva, Västilä vägskäl. T.h. väg via
Kurikka /9,6/ t. Kristinestad och Tammerfors, t.v.
väg via Ilmajoki kyrka /9,6/ t. Ylistaro och Seinäjoki.
— Vid vägskälet Sh-st. och t.v. kafé, t.h. resanrlehem.
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Koskenkorva—Laihela (Laihia), 44,1 km.
Relativt god, men smal och mot slutet slingrande landsväg,

som följer Laihia å. Vidsträckta, välskötta odlingar, stundom
går vägen genom skog och över moar. Bebyggelsen koncentrerad
till välmående byar.

0 Koskenkorva, Västilä vägskäl. Färden går i
NV-riktning längs den vackra Salomäki-åsen. 2,1 t.h.
ett odlingslandskap 7,0

7,0 Huissi by. T.h. Sh-st. (T.h. byväg t Ilmajoki
kyrka /10,0/). Vägen följer ådalen. 4,7 går vägen
över en hög kulle, Ilomäki, och vidare över en vacker
tallmo. 8,6 Laihia sockengräns. 14,5 en kortare
sträcka genom skog, vägen blir mera slingrande. 15,4
bro över Laihia å. 17,5 tv. Jokikylä såg. Vägen följer
stranden av Laihia å. 18,7 t.h. Sh-st. 19,8 en längre
skogssträcka. 24,5 t.v. Laihia å, vars strand vägen
åter följer 26,3

33,3 Kylänpää vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
t. Jurva kyrka /27,9/). Vägen följer fortfarande
Laihia å. 2,3 t.h. Sh-st. (T.v. väg t. en längs västra
stranden gående byväg). 4,4 t.v. St-st. 4,5 t.v. Sh-st
och kafé. Välmående bebyggelse. 9,8 t.h. Laihia
andelsmejeri. 9,9 t.v. resandehem 10,0

43,3 Laihela kyrka. (T.v. byväg t. gårdarna väster
om ån).

(Kyrkan uppförd av trä 1805, altartavlan målad
av Emanuel Alm 1807. — Invid kyrkan gravmonu-
ment över i frihetskriget fallna laihelabor.)

0,1 t.v. lottornas kaffestuga, t.h. St-st 0,2 t.v. kafé.
0,4 t.h. Laihela föreningshus 0,8

44,1 Laihela (Laihia) kyrkby. Rakt fortsätter
vägen t. Vasa 121,9/, t.h. via Ylistaro 131,1/ t. Lappo.
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Koskenkorva—Kurikka, 9,6 km.
God och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, som följer

den odlade Kyröälvdalen. Vackra by- och odlingslandskap.
Bebyggelsen tät och välmående.

0 Koskenkorva, Västilä vägskäl. Färden
går i S-riktning genom byn. 0,1 t.v. Ylipää andelsme-
jeri. (0,2 t.v. väg t. Koskenkorva st. /0,5/ och till en
väg, som följer Kyro älvs östra strand). 0,2 järnvägs-
bro över Kyrö älv, vägen går under bron 0,6

0,6 Rahkola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Jurva kyrka /28,0/). 1,9 t.v. bakom åkrarna Santa-
vuori berg, där den avgörande striden i Klubbekriget
utkämpades. Klubbekrigarnas grav ligger på åns
motsatta strand på en liten skogskulle. Ett min-
nesmärke över striden restes år 1925. 2,6 Kurikka
sockengräns. 3,6 Rintaluomajoki bro, t.h. St-st 7,0
god utsikt över Kurikka kyrkby 9,0

9,6 Kurikka kyrka. Rakt fortsätter vägen via
Kauhajoki /22,5/ t. Kristinestad, t.v. väg via Jalasjär-
vi ,/25,2/ t. Tammerfors, t.h. väg t. Kurikka st. /0,4/.
Vid vägskälet en originellt utsmyckad vägvisare.

(Kurikka kyrka är uppförd av tegel enligt ritnin-
gar av C. L. Engel 1847. Altartavlan är målad av
J. Z. Blackstadius 18ö7. — Vid kyrkan en minnes-
sten över i frihetskriget fallna ortsbor).

R 192



537

Kurikka—Koskenkorva, 9,6 km.
God och bred, fastän ställvis slingrande landsväg, som följer

den odlade Kyröälvdalen. Vackra by- och odlingslandskap.
Bebyggelsen tät och välmående.

0 Kurikka kyrka. Färden går i N-riktning genom
kyrkbyn. 4,3 t.h. bakom åkrarna Santavuori berg,
där det avgörande slaget i Klubbekriget utkämpades.
På slagfältet har 1925 ett minnesmärke upprests. 5,4
t.v. St-st., Riitaluomajoki bro. 6,4 Ilmajoki socken-
gräns. 7,0 t.h. på åns andra strand på en liten
skogskulle Klubbekrigarnas grav 9,0

9,0 Rahkola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Jurva kyrka /28,0/). 0,4 järnvägsbro över Kyro
älv, vägen går under bron. (T.h. väg t. Koskenkorva
station /0,5/ och till en väg, som följer Kyro älvs
östra strand). 0,5 t.h. Ylipää andelsmejeri 0,6

9,6 Koskenkorva, Västilä vägskäl. Rakt
fortsätter vägen via Ilmajoki kyrka /7,9/ t. Ylistaro
och Östermyra, t.v. väg via Laihia /44,1/ t. Vasa. —

Vid vägskälet Sh-st, kafé och t.v. resandehem.

192R



537

Kurikka—Jalasjärvi, 25,2 km.
God, relativt rak och bred landsväg, vida vyer över välskötta

odlingar; stora, ståtliga gårdar.

O Kurikka kyrka. Färden går i Ö-riktning genom
byn. 0,3 bro över Kyro älv. 0,4 tv. Kurikka
andelsmejeri. (1,1 t.v. väg via Santavuori t. Ilma-
joki st. /17,8/). 1,5 t.h. Sh-st. 3,0 börjar en kortare
sträcka genom skog. 7,9 t.h. Jalasjoki å. 8,4 t.v.
St-st. 9,5 t.h. på åns andra strand en väderkvarn,
som driver en mindre såg. Vägen följer Jalasjoki
jämna ådal, som under vårarna helt är översvämmad.
14,2 Jalasjärvi sockengräns. 16,1 t.h. St-st 19,5

19,5 Jokipii vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Kauhajoki st. /27,1/, t.v. väg t. Peräseinä-
joki /21,9/). Vid vägkorsningen St- och Sh-st. T.h.
kafé. 0,1 t.h. St-st 0,2 t.v. kafé. 0,7 t.h. Jalas-
järvi sjö 3,5

23,0 Vuohiluoma vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Luopajärvi vägskäl /3,8/ på vägen Jokipii—
Peräseinäjoki). 0,5 t.h. Jalasjärvi begravningsplats.
0,8 rakt framåt god utsikt över Jalasjärvi kyrkby.

(Jalasjärvi kyrka är uppförd av trä år 1800 och
restaurerad 1902. Altartavlan är målad av
Alexandra Såltin.)

25,2 Jalasjärvi kyrka. T.h. väg via Parkano
/58,6/ t. Tammerfors och Björneborg, t.v. väg t. Perä-
seinäjoki /30,3 och Virdois 111,5/'.

2,1 t.h. kafé 2,2
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Jalasjärvi—Kurikka, 25,2 km.
God, relativt rak och bred landsväg, vida vyer över välskötta

odlingar ; stora, ståtliga gårdar.

0 Jalasjärvi kyrka. Färden går i NV-riktning
genom byn. 0,1 t.h. kafé. 1,7 t.v. Jalasjärvi
begravningsplats 2,2

2,2 Vuohiluoma vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Luopajärvi vägskäl /3,8/ på vägen Peräseinä-
joki—Jokipii). 0,4 t.v. Jalasjärvi sjö. 3,3 t.h. kafé.
3,4 t.v. St-st 3,5

5,7 Jokipii vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Peräseinäjoki /21,9/, t.v. väg t. Kauhajoki st.
/27,1/). Vid vägskälet St- och Sh-st. T.v. kafé. 3,4
t.v. St-st. 5,3 Kurikka sockengräns. Vägen följer
Jalasjoki jämna ådal, som under vårarna är helt
översvämmad'. 10,0 t.v. på åns motsatta strand en
väderkvarn, som driver en liten såg. 11,1 t.h. St-st
11,7 börjar en kortare sträcka genom skog. 18,0 t.v.
Sh-st. (18,4 t.h. väg via Santavuori t. Ilmajoki st.
/17,8/). 19,1 Kurikka andelsmejeri. 19,2 bro över
Kyro älv 19,5

(Kurikka kyrka är uppförd 1847 av tegel enligt
ritningar av arkitekt C. L. Engel. Altartavlan är
målad av J. Z. Blackstadius 1857. — Invid kyrkan

25,2 Kurikka kyrka. Rakt fortsätter vägen t. Ku-
rikka st. /0,4/, t.h. väg via Koskenkorva /9,6/ t. Vasa
och Ilmajoki kyrka, tv. via Kauhajoki /22,5/ t.
Kristinestad. — Vid vägskälet en originellt utsmyckad
vägvisare.

ett minnesmärke över i frihetskriget fallna
ortsbor.)
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Jalasjärvi—Parkano, 58,6 km.
Relativt god, fastän rätt smal landsväg, i början odlade

ådalar, mot slutet omväxlande skogslandskap, utsikt över sjöar.
Rätt tät bebyggelse.

0 Jalasjärvi kyrka. Färden går i SO-riktning
genom byn. 0,1 t.h. Sh-st. 0,3 bro över Jalasjoki.
Vägen följer Jalasjoki bördiga ådal. 1,7 en
väderkvarn, som ännu är i- brukbart skick. 5,2 t.h.
St-st. och en läskdrycksfabrik. 8,0 t.v. Keskikylä
andelsmejeri. 10,1 t.h. St-st 10,5 utsikt över en
odlad dal 10,7

10,7 Hulkko vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
Karvia kyrka /35,5/). 0,4 Ilvesluomajoki bro. 4,6
Mustaluomajoki bro. 5,3 t.h. St-st. 5,4 t.h. 2 Sh-st. 5,5

Parkano kyrkby. Rakt fortsätter vägen via
Ikaalinen 738,9/ t. Tammerfors och via Kankaanpää
130,2/ t. Björneborg och till Karvia kyrka 132,4/, t.v.
väg t. Kuru kyrka 143,8/.

58,6

såg. 8,1 t.h. Parkano torg och kyrka 8,5

Linnankylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Kihniö kyrka ,/16,8/). 5,8 järnvägsundergång.
6,3 rakt framme Parkano kyrka, t.v. Parkanonjoki å.
(6,9 t.h. väg t. Parkano st. /0,3/). 7,5 t.v. Parkano

50,1

/4,0/). 3,9 Vatajanjoki bro, t.v. St-st 11,1

39,0 Kuivas järvi by. (T.v. väg t. Kankari by /8,0/).
2,7 t.v. Kuivasjärvi. (3,6 t.h. väg t. Vatajanjärvi

t.h. Venesjärvi. 9,0 ståtlig granskog 11,9

Åbo och Björneborgs länsgräns. Par-
kano socken tar vid. 3,8 t.h. Huhdanpäälampi. 5,1

27,1

10,2 t.h. Saarijärvi 10,9

Koskue vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Alavalli
vägskäl /17,4/ vid vägen Jalasjärvi—Peräseinäjoki).
0,7 t.v. Koskujärvi. 9,0 terrängen börjar bli bergig.

16,2

(Parkano kyrka är uppförd av trä 1800 och
restaurerad invändigt år 1889 och utvändigt 1894.
Altartavlan av okänd konstnär. — Invid kyrkan
en minnessten över fallna frihetskrigare.)
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Parkano—Jalasjärvi, 58,6 km.
Relativt god, fastän rätt smal landsväg, i början omväxlande

skogslandskap, mot slutet odlade ådalar. Utsikt över sjöar.
Bebyggelsen rätt tät.

0 Parkano kyrkby. Färden går i N-riktning ge-
nom kyrkbyn. 0,4 t.v. Parkano torg. 1,0 t.h. Parkano
såg. (1,6 t.v. väg t. Parkano st. /0,3/). 2,7
järnvägsundergång 8,5

8,5 Linnankylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Kihniö kyrka ,/16,8/). 7,0 t.h. Kuivasjärvi. 7,2
Vatajanjoki bro, t.h. St-st. (7,5 t.v. väg t. Vatajan-
järvi /4,0/) 11,1

Huhdanpäälampi träsk 11,9

Kuivasjärvi by. (T.h. väg t. Kankari by /8,0/) .

2,9 ståtlig granskog. 6,6 t.v. Venesjärvi sjö. 8,0 t.v.
19,6

31,5 Vasa länsgräns. Jalasjärvi socken tar vid.
Vägen går på berggrund genom skog. 0,6 t.v. Saari-
järvi. 2,0 terrängen blir jämnare med skog och odlin-
gar. 8,8 t.h. Koskujärvi 10,9

Koskue vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Alavalli vägskäl /VT,4/ på vägen Peräseinäjoki—
Jalasjärvi). 0,1, t.v. 2 Sh-st 0,2 t.v. St-st 0,9 Mus-

42,4

Jalasjoki. 10,6 t.v. Sh-st 10,7

taluomajoki bro. 5,1 Ilvesluomajoki bro 5,5

47,9 Hulkko vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Karvia kyrka /35,5/). 0,6 t.v. St-st 2,7 t.h. Keski-
kylä andelsmejeri. 5,5 t.v. läskdrycksfabrik och St-st
Vägen följer Jalasjoki odlade ådal. 9,0 en väderkvarn,
som fortfarande är i brukbart skick. 10,4 bro över

58,6

restaurerad 1902. Altartavlan är målad av
Alexandra Såltin.)

(Jalasjärvi kyrka är uppförd av trä år 1800 och

Jalasjärvi kyrka. T.h. väg t Peräseinäjoki
,/30,3/ och Virdois /71,5/, t.v. väg t. via Kurikka
/25,2/ t. Vasa och Kauhajoki st. /32,8/.
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Parkano—Ikaalinen, 38,9 km.
God och bred, landsväg med långa raka sträckor, omväxlande

backterräng, vyer över talrika sjöar och bördiga odlingar på
backsluttningar och i dalar. Bebyggelsen koncentrerad till
byarna och relativt välmående,

Parkano kyrkby. Färden går i S-riktning
genom kyrkbyn. 0,1 t.v. kafé, t.h. Sh-st. 0,2 t.v.
St-st. (T.h. väg via kyrkan t. Karvia kyrka /32,4/).
0,3 t.v. Parkano hotell samt St- och Sh-st, t.h. matser-
vering och kafé. 0,7 t.h. Kirkkojärvi sjö. 0,9 Pappi-

9

15,5

Mansoniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Raivala vägskäl /15,0/ vid vägen Parkano—
Björneborg). (4,2 t.h. biväg via Uurasjärvi by t. Jä-
mijärvi /10,0/). 4,4 Uurasjoki bro. 9,5 t.v. en odlad

Heittola vägskäl. T.h. (Rakt fortsätter vä-
gen över Vääräjoki bro t. Viljakkala kyrka /30,5/).
Vid vägskälet St-st. 1,9 t.h. St-st, t.v. ett vidsträckt
omväxlande odlingslandskap. 2,4 t.h. Peltolammet,
några små träsk. 5,5 Kovelahti järnbro, från vilken
man har en ypperlig utsikt över Kovelahti th. och

byn går vägen genom skog 12,9

Alaskylä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Kankaanpää 737,3/ t. Björneborg). 0,5 t.v. utsikt
över Parkanonjärvi. 2,3 t.v. utsikt över södra fjärden
av Parkanonjärvi. 9,3 Ikaalinen sockengräns. Efter

2,6

lankoski bro. 2,5 t.h. St-st 2,6

dal, i fonden Ikaalinen köping 10,8

Kilvakkala vägskäl. T.v. (T.h. väg via Jä-
mijärvi /19,3/ t. vägen Parkano—Björneborg). T.v.
Sh-st. 0,2 t.h. utsikt över Kelminsalmi fjärd av Ky-
rösjärvi. 2,1 Kilvakkalansalmi bro, t.v. god utsikt
över Kyrösjärvi, i fonden köpingen. 5,0 t.h. Ikaali-

21,6

Kyrösjärvi örika fjärd t.v 6,1

32,4

88,1 Ikaalinen kyrkby. T.v. (T.h. väg via Ta-
vastkyro /18,7/ t. Tammerfors). T.v. Sh-st 0,1 t.h.
utsikt över Kyrösjärvi. 0,4 t.v. Ikaalinen kyrka (se
ortsbladet), t.h. begravningsplats 0,8

nen begravningsplats 5,7

38,9 IKAALINEN (IKALIS) köping. (Se ortsbladet).
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Ikaalinen—Parkano, 38,9 km.
God och bred, landsväg med långa raka sträckor, omväxlande

backterräng, vyer över talrika sjöar och bördiga odlingar på
backsluttningar och i dalar. Bebyggelsen koncentrerad till

23,4 Heittola vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
över Vääräjoki bro t. Viljakkala kyrka /30,5/). Vid
vägskälet St-st. 3,6 Parkano sockengräns. 7,5 t.h.
utsikt över den södra fjärden av Parkanonjärvi. 11,3
utsikt över Parkanonjärvi 12,9

17,3 Mansoniemi vägskäl. Fortsattes rakt (T.v.
väg t. Raivala vägskäl /15,0/ på landsvägen Björne-
borg—Parkano). 0,6 Kovelahti järnbro, från vilken
man har god utsikt t.h. över Kyrösjärvi örika fjärd,
t.v. över Kovelahti. 3,7 t.v. Peltolammet, några små
träsk. 4,2 t.v. St-st, t.h. ett vidsträckt, omväxlande
odlingslandskap 6,1

6,5 Kilvakkala vägskäl. Fortsattes t.h. (Rakt
fortsätter vägen via Jämijärvi /19,3/ t. vägen Björne-
borg—Parkano). 0,5 t.h. en vacker, odlad dal, i fonden
synes Ikaalinen köping. 6,4 Uurasjoki bro. (6,6 t.v.
biväg via Uurasjärvi t. Jämijärvi /10,0/) 10,8

0,8 Ikaalinen kyrkby. Fortsattes t.v. (Rakt
fortsätter vägen via Tavastkyro 118,1/ t. Tammer-
fors). T.h. Sh-st. 2,9 utsikt över Kelminselkä fjärd
av Kyrösjärvi. 3,6 Kilvakkalansalmi bro. 3,7 Ikaali-
nen andelsmejeri 5,7

36,3 Alaskylä vägskäl. T.h. (T.v. väg via Kan-
kaanpää 131,3/ t. Björneborg). 0,1 t.v. St-st. 1,7
Pappilankoski bro. 1,9 tv. Kirkkojärvi sjö. 2,3 t.h.
Parkano hotell, Sh- och St-st, t.v. matservering och
kafé. 2,4 t.h. St-st. (T.v. väg via kyrkan t. Karvia
kyrka /32,4/). 2,5 t.h. kafé, t.v. Sh-st 2,6

0 IKAALINEN (IKALIS) köping. Färden går i
SO-riktning. 0,4 t.h. Ikaalinen kyrka, t.v. gamla be-
gravningsplatsen (se ortsbladet) 0,8

byarna och relativt välmående.

38,9 Parkano kyrkby. Rakt fortsätter vägen via Ja-
lasjärvi /58,6/ t. Vasa, t.h. väg t. Kuru kyrka /43,8/.

(Parkano kyrka är uppförd av trä år 1800, restau-
rerad invändigt 1889 och utvändigt 1894. Altar-
tavlan av okänd konstnär.)
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Ikaalinen—Hämeenkyrö (Tavastkyrö), 19,5 km.
God och bred, om ock ställvis krokig landsväg, omväxlande

backterräng, utsikt över sjöar och odlingar. Relativt tät och
välmående bebyggelse.

Tavastkyro sockengräns 9,4

Ikaalinen kyrkby. Fortsattes rakt. (T.h. väg
via Parkano /38,1/ t. Vasa och via Jämijärvi 725,0/
t. Björneborg). T.h. Sh-st. 1,2 t.v. skymtar Kyrös-
järvifjärden fram. 2,5 t.h. Sarkkilanjärvi sjö. 6,2
t.v. utsikt över Sikurinlahti vik av Kyrösjärvi. 6,7

järvi 0,8

IKAALINEN (IKALIS). Färden går i SO-riktning.
0,4 t.h. Ikaalinen kyrka, t.v. gamla begravningsplatsen
(se ortsbladet). 0,6 t.h. och t.v. utsikt över Kyrös-

0

0,8
18,7

O sara by. (T.v. väg t. gårdarna i byn). 0,1 t.v.
Aningaistenlahti vik av Kyrösjärvi. 1,4 t.h. Manna-
mäki berg, där skyddskåren uppfört ett utsiktstorn
till minne av striderna under frihetskriget. 3,2 t.h.
Järvenkylänjärvi sjö. 4,0 går färden längs Tavast-
mon. 4,9 Kyröskoski fabriker och arbetarbostäder. ..

0,8

Rakt framme ses Kirkkojärvi sjö 3,2

10,2

(Tavastkyro kyrka är uppförd av trä enligt av
Gustaf 111 godkända ritningar år 1782, restaure-
rad år 1900. Altartavlan är målad 1849 av ,1. Z.
Blackstadius. — Väster om kyrkan finnes ett

15,5

Tuokkala vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Mouhi-
järvi /20,8/). 0,1 t.h. god utsikt över Kirkkojärvi.

5,3

Kyröskoski. . (T.v. väg t. byns centrum och
fabrikerna). T.v. Sh-st, t.h. Kyröskoski andelsmejeri.
0,4 t.h. arbetarbostäder, t.v. sportplan. 2,7 ett
vidsträckt odlingslandskap, t.v. Tavastkyro kyrka.

kornmagasin av tegel, i vilket nu Tavastkyro
museum är inrymt).

Hämeenkyrö (Tavastkyro) kyrka. Rakt
fortsätter vägen via Ylöjärvi /29,1/ t. Tammerfors
och Viljakkala kyrka /10,8/.

19,5
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Hämeenkyrö (Tavastkyro)—lkaalinen, 19,5 km.
God och bred, om ock ställvis krokig landsväg, omväxlande

backterräng, utsikt över sjöar och odlingar. Relativt tät och
välmående bebyggelse.

19,5 IKAALINEN (IKALIS) köping. (Se ortsbladet).

vgamla begravningsplatsen (se ortsbladet) 0,8

18,7 Ikaalinen kyrkby. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Parkano /38,1/ t. Vasa och via Jämijärvi
/25,0/ t. Björneborg). T.v. Sh-st. 0,1 t.h. utsikt
över Kyrösjärvi. 0,4 tv. Ikaalinen kyrka, t.h.

Kyrösjärvi 9,4

9,3 O sara by. (T.h. väg t. gårdarna i byn). 2,7 Ikaa-
linen sockengräns. 3,2 utsikt över Sikurinlahti vid
av Kyrösjärvi. 6,4 t.v. S arkkilan järvi sjö. 8,2 t.h.
skymtar Kyrösjärvifjärden fram. 9,1 t.v. synes åter

striderna under frihetskriget 5,3

4,0 Kyröskoski. (T.h. väg t. byns centrum och t.
fabrikerna). T.h. Sh-st, t. v. Kyröskoski andelsme-
jeri. 0,4 t.h. Kyröskoski fabriker och arbetarbo-
städer. 1,3 färden går längs Tavastmon. 2,1 t.v.
Järvenkylä sjö. 2,6 t.h. Aningaistenlahti vik
av Kyrösjärvi sjö, t.v. Mannanmäki berg, där
skyddskåren uppfört ett utsiktstorn till minne av

0,8 Tuokkala vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Mouhi-
järvi /20,8/). 0,4 t.h. Tavastkyro kyrka. 2,8 t.v.
Kyröskoski fabrikers arbetarbostäder, t.h. sportplan. 3,2

över Kirkkojärvi sjö 0,8

0 Hämeenkyrö (Tavastkyro) kyrka. Fär-
den går i NV-riktning över bron. 0,5 t.v. god utsikt
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Hämeenkyrö (Tavastkyro)—Ylöjärvi, 29,1 km.
God, bred och till största del rak landsväg, utsikt över stora

sjöar och vidsträckta odlingar, höga skogklädda åsar. Bebyggel-
se, relativt välmående, främst kring sjöarna.

29,1 Ylöjärvi kyrkby. Rakt fortsätter vägen t.
Tammerfors /11,6/, tv. via Kuru /51,2/ t. Virdois.

Keijärvi sjö rakt framför 16,9

12,2 Mihari vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Siuro st.
/12,4/). 2,1 t.v. Sh-st. 5,0 vägen går över Kettu-
kivenkangas mo. 5,9 t.h. Iso Lehmijärvi sjö. 7,9
Tavastehus länsgräns, Ylöjärvi socken tar vid. 10,7
t.v. St-st Färden går över den tallbevuxna Pinsiö-
mon. 16,1 utsikt över Ylöjärvi kyrkby. 16,5 synes

Kirkkojärvi sjö. 0,5 t.v. Sh-st. 0,7 t.h. kafé 0,9

0,9 Hämeenkyrö vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Viljakkala kyrka /9,9/). 0,8 t.v. ett vackert
landskap, i fonden Kyröskoski bruk. 1,6 t.h. utsikt
över Kirkkojärvi och kyrkbyn. 4,6 utsikt över Kal-
lioistenselkä fjärd. (5,0 t.h. byväg t. vägen Tavast-
kyro—Mouhijärvi /6,0/). Vägen följer stranden.
8,1 t.v. Lilla Raimonjärvi sjö. 8,8 t.h. St-st. 9,1 t.v.
Sh-st. 9,6 t.h. utsikt över Enonselkävattnen. 11,0
Mihari bro, god utsikt över Enonselkä fjärd t.h. och
Sasinkylä by t.v 11,3

0 Hämeenkyrö (Tavastkyro) kyrka. Fär-
den går i SO-riktning genom byn. 0,2 t.h. begrav-
ningsplats. 0,4 Pappilanjoki bro, t.h. utsikt över
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Ylöjärvi—Hämeenkyrö (Tavastkyro), 29,1 km.
God, bred och till största del rak landsväg, utsikt över stora

sjöar och vidsträckta odlingar, höga skogklädda åsar. Bebyggel-
se, relativt välmående, främst kring sjöarna.

landskap, i fonden Kyröskoski bruk 11,3

Mihari vägskäl. T.h. (T.v. väg t. Siuro st.
/12,4/). 0,3 Mihari bro, utsikt över Enonselkä fjärd
t.v. och Sasikylä by t.h. 1,7 t.v. utsikt över Enon-
selkä-vattnen. 2,2 t.h. Sh-st. 2,5 t.v. St-st 2,9 t.v.
Arostensalmi. 3,2 t.h. Lilla Raimonjärvi sjö. 4,9 god
utsikt över Kallioistenselkä fjärd, vägen följer stran-
den. (6,3 t.v. byväg till vägen Mouhijärvi—Tavast-
kyro /6,0/). 7,6 t.v. utsikt över Kirkkojärvi sjö i
Tavastkyro och över kyrkbyn. 10,5 t.h. ett vackert

16,9

lampi träsk 16,9

Ylöjärvi kyrkby. Färden går i NV-riktning
längs en åker. 0,8 t.h. god utsikt över kyrkbyn. Vä-
gen följer den vackra tallbevuxna Pinsiö-åsen. 6,2
t.h. St-st. 9,0 Åbo och Björneborgs länsgräns, Ta-
vastkyro socken tar vid. 11,0 t.v. Stora Lehmi järvi
sjö. 11,9 går färden över Kettukivi-mon. 14,1 utsikt
över Sasikylä dal. 14,8 t.h. Sh-st. 15,6 t.h. Miharin-

0

Hämeenkyrö vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Viljakkala kyrka /9,9/). 0,2 t.v. kafé. 0,4 t.h.
Sh-st. 0,5 Pappilanjoki bro, t.v. god utsikt över Kirk-

28,2

kornmagasin, där Tavastkyro museum im är
inrymt) .

Hämeenkyrö (Tavastkyro) kyrka. Rakt
fortsätter vägen via Ikaalinen /19,5/ t. Vasa och
Mouhijärvi 121/6/.

kojärvi. 0,7 t.v. begravningsplats 0,9

(Tavastkyro kyrka är uppförd av trä enligt av
trä Gustaf 111 godkända ritningar 1782, restaure-
rad 1900. Altartavlan är målad av J. Z. Black-
stadius 1849. — V om kyrkan finnes ett gammalt

29,1
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Tammerfors (Tampere) — Lempäälä (Lembois)
23,2 km.

God och bred, till största del ombyggd landsväg, omväxlande
backterräng, ståtlig skog, vackra sjö- och odlingslandskap. Be-
byggelsen koncentrerad till välmående byar.

3,0

kyrka 3,0

Vihioja vägskäl. T.v. (T.h. väg t. södra Bir-
kala /13,2/). 0,5 t.v. odlingslandskap i fonden. 2,4
vägen går genom granskog. (3,8 t.h. väg till
södra Birkala). 5,5 Lempäälä sockengräns. 6,5
t.h. Sääksjärvi sjö. 6,8 t.h. Sääksjärvi hållplats. 9,4
t.h. Ahostenjärvi sjö. 10,9 t.v. Ruodasjärvi sjö. 11,3

TAMMERFORS, Centraltorget Färden går
i Ö-riktning längs Hämeenkatu och Hatanpään Valta-
tie. 1,0 t.v. (T.h. väg t. fabriksområdet och södra
Birkala /14,0/). 1,2 järnvägsundergång. 1,4 svanges
t.h. över en bro, t.v. Tammerfors tvålfabrik. 1,7 t.h.
(T.v. väg t. stadsdelen Viinikka). 1,9 t.v. Viinikka

0

Moisionjoki bro 11,6

Lempäälä (Lembois) kyrkby. T.h. väg
via Viiala /11,1/ t. Tavastehus, t.v. väg t. Valkea-
koski köping 121,1/ och via Sääksmäki kyrka /30,0/
t. Pälkäne /53,5/. T.v. Lempäälä st.

Kulju by. (T.h. väg t. Kulju hållplats /1,7/, t.v.
väg t. Kulju gård) . Vägen går vidare över åkrar. ..

14,6

kafé 5,1

Loppi vägskäl. (T.v. väg t. Kangasala /23,8/) .

(0,7 t.h. väg t. Moisio hållplats /0,2/). 1,8 t.v. Kuok-
kala ström. 1,9 järnvägsnivåövergång. 2,6 ses rakt
framme Kirkkojärvi sjö. 3,0 t.h. St-st. 3,1 bro över
Kuokkala fors, vid forsen gammal bebyggelse. 3,2 t.h.
Sh-st. och kafé. 4,0 utsikt över Kirkkojärvi. 4,9 t.v.

3,4

23,1

18,0

Lempäälä kyrka. (Kyrkan är uppförd av
gråsten i mitten av 1400-talet Altartavlorna målade
av K. Enqvist-Atra 1902. På väggarna hänga vapen-
sköldar från 1700-talet). S om kyrkan ett minnes-

23,2

märke över i frihetskriget fallna. T.v. Sh-st 0,1
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Lempäälä (Lembois) —Tammerfors (Tampere)
23,2 km.

God och bred, till största del ombyggd landsväg, omväxlande
backterräng, ståtlig skog, vackra sjö- och odlingslandskap. Be-
byggelsen koncentrerad till välmående byar.

Lempäälä (Lembois) kyrkby. Färden går0

Loppi vägskäl. (T.h. väg t. Kangasala /23,8/).5,1

väg t. Moisio hållplats /0,2/) . 5,1

i N-riktning genom kyrkbyn 0,1

0,1

Vägen går vidare över åkrar 3,4

Lempäälä kyrka. (Kyrkan är byggd av
gråsten i mitten av 1400-talet. Altartavlorna målade
av K. Enqvist-Atra år 1902. På väggarna hänga
vapensköldar från 1700-talet). S om kyrkan finnes
ett monument över i frihetskriget fallna. T.h. Sh-st.
0,2 t.h. kafé. 1,1 t.v. utsikt över Kirkkojärvi sjö. 1,9
t.v. Sh-st. och kafé. 2,0 bro över Kuokkala fors, vid
forsen gammal bebyggelse. 2,1 t.v. St-st. 3,2 järn-
vägsnivåövergång. T.h. Kuokkala ström. (4,4 t.v.

8,6 Kulju by. (T.v. väg t. Kulju hållplats 71,7/),

odlingslandskap, i fonden Messuby 11,6

t.h. väg t. Kulju gård). 0,3 Moisionjoki bro. 0,7 t.h.
Ruodasjärvi sjö. 2,2 t.v. Ahostenjärvi sjö. 4,8 t.v.
Sääksjärvi hållplats, i fonden Sääksjärvi sjö. 6,1
Messuby sockengräns. (7,8 tv. väg t. södra Bir-
kala). Färden går genom en granskog. 11,1 t.h.

20,2 Vihioja vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. södra Birkala /13,2/). 0,8 t.h. Viinikka kyrka.
1,3 fortsattes rakt över en bro. (T.h. väg t.
stadsdelen Viinikka i Tammerfors). 1,6 svanges t.v.,
t.h. Tammerfors tvålfabrik. 1,8 järnvägsundergång.
2,0 svanges t.h. (T.v. väg t. fabriksområdet och

23,2

södra Birkala /14,0/) 3,0

TAMMERFORS (Tampere), Centralto r ge t.
(Se ortsbladet). Infart t. staden längs Hataanpään
valtatie och Hämeenkatu.

198R



537

Lempäälä (Lembois) — Viiala, 11,1 km.
God, till största del nybyggd landsväg, vidsträckta odlingar

och skogklädda strandmarker, vackra vyer över sjöar. Bebyggel-
sen relativt tät, gårdarna välmående.

0 Lempäälä (Lembois) kyrkby. Färden går
i S-riktning genom byn. 0,1 t.h. St-st. och kafé. 0,5
bro över Lembois kanal. (Kanalbygget påbörjades
under missväxtåren 1867—68 och slutfördes 1874.
Kanalens längd är 1031 m. Kivinen sluss blev färdig
1897. — Den vid vägen belägna delen av kanalen
användes av ortsborna som simplats). 1,0

1,0 Näppilä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Vesilahti kyrka /9,1/). 1,3 t.h. god utsikt över
Hulausvesi, vars strand vägen följer 4,3

11,1 Viiala, Kallioinen vägskäl. T.h. väg via
Urjala /21,6/ t. Forssa, t.v. väg via Toijala köping
/9,4/ t. Nihattula och Tavastehus.

tar slut. (5,1 väg t. Pyhältö by /3,5/) 5,8

5,3 Mattila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t Mattila hållplats /0,8/). 0,1 en dikesliknande däld,
där man på Gustaf III:s tid började gräva Lembois
kanal. 1,4 Viiala sockengräns. 4,0 den raka vägen
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Viiala—Lempäälä (Lembois) 11,1 km.
God, till största del nybyggd landsväg, vidsträckta odlingar

och skogklädda strandmarker, vackra vyer över sjöar. Bebyggel-
sen relativt tät, gårdarna välmående.

0 Viiala, Kallioinen vägskäl. Färden går i
NV-riktning genom byn. (0,7 t.h. väg t. Pyhältö by
/3,5/). 1,9 vägen blir rakare. 4,4 Lempäälä socken-
gräns. 6,7 en dikesliknande däld, där man under

Gustaf III:s tid började gräva en kanal 5,8

5,8 Mattila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg

t. Mattila hållplats /0,8/). 0,6 t.v. utsikt över
Hulausvesi sjö, vars strand vägen följer 4,3

10,1 Näppilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Vesilahti kyrka /9,1/). 0,5 bro över Lembois kanal.
(Kanalbygget påbörjades under missväxtåren 1867—

68 och slutfördes 1874. Kanalens längd är 1031 m.
Kivinen sluss blev färdig 1897. — Den vid vägen
belägna delen av kanalen användes av ortsborna som
simplats) . 0,9 t.v. St-st. och kafé. 1,0

11,1 Lempäälä (Lembois) kyrkby. Rakt fortsät-
ter vägen t. Tammerfors ,/23,2/, t.h. väg t. Valkea-
koski köping /21,1/ och via Sääksmäki kyrka /30,0/
t. Pälkäne /53,5/. T.h. Lempäälä st.
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Viiala—Nihattula, 42,0 km.
God, delvis ombyggd, men ställvis slingrande landsväg,

företrädesvis odlingsmarker, utsikt över sjöar. Flere fabriker,
gammal välmående odlingsbygd.

0 Viiala, Kallioinen vägskäl. Färden går
i SO-riktning genom kyrkbyn. 0,3 tv. Viiala
filfabrik. 0,4 t.h. bilreparationsverkstad 1,1

1,1 Viiala st. T.h. Sh-, t.v. St-st (T.v. väg t
stationen /0,2/. Vid vägen ett resandehem och
flere kaféer). 0,1 t.h. kafé. 0,3 t.h. Viiala kyrka
(uppförd av trä 1906). 0,4 järnvägsnivåövergång.
0,5 t.v. utsikt över Jumusselkä fjärd, på andra
stranden Viiala såg och glasbruk. 0,7 en gammal
stenbro över Viiala fors, t.v. kvarn, såg och
elektricitetsverk. 2,0 t.v. Jumusselkä. 3,8, Toijala
köpinggräns 5,0 järnvägsundergång. 6,9 järn-
vägsnivåövergång. Vägen går över åkrar 8,3

9,4 TOIJALA köping. (Se ortsbladet). Fortsattes
rakt. (T.h. väg över en järnvägsövergång in i
köpingen). 0,1 t.v. St-st. Färden går genom
omväxlande skogs- och odlingsmarker. 2,3 Sääksmäki
sockengräns. 7,7 t.v. St-st 7,8

17,2 Tarttila by. (T.v. väg t. Uittamo by /4,0/).
0,7 ett vidsträckt skogslandskap. 4,2 Kalvola
sockengräns 4,6

27,2 Kalvola kyrka. (Kyrkan är byggd av grå
granit 1921 och dess inre är prytt av väggmålningar).
1,2 t.v. 2 St-st. 1,4 t.h. Uttala glasbruk (gr. 1881).
(T.v. väg t. littala st. /0,5/). 2,4 t.h. Kutinen gård
(från 1500/talet). 4,4 t.h. en björkallé till Kankaan-
pää gård. 7,2 Hattula sockengräns. (9,6 t.h. Lauta-
porras byväg t. Teuro och Torajärvi). (9,9 t.v. väg t.
Leteensuo st. /3,0/). (12,4 t.h. väg t. Koski by /3,0/).
12,8 t.v. Lehijärvi, vars strand vägen följer 14,8

kyrka 5,4

21,8 Kuurila st. (t.h.). 0,3 järnvägsnivåövergång.
(1,8 t.h. väg t. Taljala by). 2,9 t.h. Kalvolanjärvi sjö,
vars strand vägen följer. 5,2 t.h. Kalvola begrav-
ningsplats, vars kapell torde vara socknens äldsta

42,0 Nihattula vägskäl. T.h. väg t. Tavastehus
/9,5/, t.v. väg via Parola st. /3,6/ t. Hattula
kyrka /6,7/.
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Nihattula—Viiala, 42,0 km.
God, delvis ombyggd, men ställvis slingrande landsväg,

företrädesvis odlingsmarker, utsikt över sjöar. Flere fabriker,
gammal välmående odlingsbygd.

0 Nihattula vägskäl. Färden går i V-riktning
längs stranden av Lehijärvi. (2,4 t.v. väg t. Koski by
/3,0/). 4,8 th. väg t. Leteensuo st. /3,0/). (5,2 t.v.
en björkallé till Kankaanpää gård. 10,7 t.v. Kalvolan-
järvi sjö, vars strand vägen följer. 12,4 t.v. Kutinen
gård (från 1500-talet). 13,4 tv. littala glasbruk (gr.
1881). (T.h. väg t. littala st. 70,5/). 13,6 t.h. 2 St-st. 14,8

14,8 Kalvola kyrka. (Kyrkan är uppförd av granit
1921. Inne i kyrkan vackra väggmålningar). 0,2 t.v.
begravningsplats. Kapellet på begravningsplatsen
torde vara den äldsta kyrkan i socknen. (3,6 t.v. väg
t. Taljala by) . 4,9 järnvägsnivåövergång 5,4

20,2 Kuurila st. (T.v.) 0,4 Sääksmäki sockengräns.
3,9 t.h. skoglandskap. 4,6

32,6 TOIJALA köping. (Se ortsbladet). Fortsattes
rakt. (T.v. väg över en järnvägsövergång in i köpin-
gen). Vägen går över åkrar. 1,4 järnvägsnivåöver-
gång. 3,3 järnvägsundergång. 4,5 Viiala socken-
gräns. 6,5 t.h. utsikt över Jumusselkä fjärd, bakom
viken Viiala såg och glasbruk. 7,6 en gammal sten-
bro över Viiala fors, t.h. kvarn, såg och elektricitets-
verk. 7,9 järnvägsnivåövergång. 8,0 t.v. Viiala kyrka
(uppförd av trä 1906). 8,2 t.v. kafé 8,3

24,8 Tarttila by. Fortsattes rakt. (T.h. väg t. Uit-
tamo by /4,0/). 0,1 t.h. St-st. Färden går vidare
genom omväxlande skogs- och odlingsmarker. 5,5
Toijala köpinggräns. 7,0 god utsikt över Toijala
köping. 7,7 t.h. St-st 7,8

42,0 Viiala, Kallioinen vägskäl. Rakt fortsät-
ter vägen via Lempäälä /11,1/ t. Tammerfors, t.v. via
Urdiala /21,6/ t Forssa.

40,9 Viiala st. T.h. St-, t.v. Sh-st. (T.h. väg t. statio-
nen /0,2/. Vid vägen ett resandehem och flere ka-
féer). 0,7 t.v. bilreparation. 0,8 t.h. Viiala fil-
fabrik 1,1
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Nihattula—Tavastehus (Hämeenlinna), 9,5 km.
God, rak och bred riksväg, åkermarker och vackra moar,

utsikt öyer odlingar, Tavastehus stad och de omgivande åsarna
Villa- och förstadsbebyggelse.

0 Nihattula vägskäl. Färden går i SO-riktning
över en åkerslätt. 1,0 Armilampi träsk. (T.v. väg t.
stranden av Lehijärvi /1,0/). 2,1 t.v. Parola flygfält.
Vidare längs den tallbevuxna Parolamon 3,1

8,1 Par olan ka ng as vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v, väg via Parola lägerområde /2,1/ (se orts-
bladet för Tavastehus) t. vägen Nihattula—Hattula
/3,0/). Tavastehus stadsgräns. Fortfarande momar-
ker. 1,5 t.v. Aulanko berg med utsiktstorn. Framme
t.v. Tavastehus stad 2,0

9,5 TAVASTEHUS, s alut or get. (Se ortsbladet).
Infart till staden längs Turuntie och Raatihuoneen-
katu.

till sanatoriet 71,5/). Vid vägskälet Sh-st 1,5

8,0 Punaportti vägskäl. T.v. (rakt fortsätter
vägen via Renko /14,3/ t Åbo och via Turenki /13,4/
t. Helsingfors, t.h. väg t Ahvenisto-åsarna /1,0/ och

över staden. 2,8 t.h. militärkasärner 2,9

5,1 Viisari vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. gam-
mal väg t. Renko kyrka 722,4/). 1,6 t.v. god utsikt
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Tavastehus (Hämeenlinna)—Nihattula, 9,5 km.
God, rak och bred riksväg, åkermarker och vackra moar,

utsikt över odlingar, Tavastehus stad och de omgivande åsarna.
Villa- och förstadsbebyggelse.

0 TAVASTEHUS, salutorget. Färden går i V-
riktning längs Raatihuoneenkatu och Turuntie 1,5

1,5 Punaportti vägskäl. T.h. (rakt fortsätter
vägen t. Ahvenisto-åsarna /1,0/ och sanatoriet /1,5/,
t.v. väg via Turenki /13,4/ t. Helsingfors). Vid
vägskälet Sh-st. 0,1 t.v. militärkasärner. 1,3 t.h. god
utsikt över staden 2,9

9,5 Nihattula vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Viiala 147,0/ t. Tammerfors, t.h. väg via Parola st.
/3,6/ t. Hattula kyrka /6,7/.

Färden går över en åkerslätt 3,1

6,5 Parolankangas vägskäl. (T.h. väg via Pa-
rola lägerområde /2,1/ (se ortsbladet för Tavastehus
t. vägen Hattula—Nihattula /3,0/). Fortfarande mo-
marker. 1,0 t.h. Parola flygfält. 1,8 t.h. Armilampi
träsk. (2,1 t.h. väg t. stranden av Lehijärvi 71,0/).

4,4 Viisari vägskäl. T.h. (T.v. gammal väg t.
Renko kyrka /22,4/). 0,5 t.h. Aulanko berg med
utsiktstorn. Vidare längs den tallbevuxna Parolamon.
3,1 Hattula sockengräns 2,0
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Tavastehus (Hämeenlinna)—Renko, 15,8 km.
God och rak, om ock småbackig landsväg, företrädesvis

skogsmarker och något insjö- och odlingslandskap. Bebyggelsen
i byarna tät och välmående, i övrigt rätt gles.

0 TAVASTEHUS, salutorget. Färden går i V-
riktning längs Raatihuoneenkatu och Turuntie 1,5

rosenodlingar. 0,8 t.v. bilreparationsverkstad 0,9

1,5 Punaportti vägskäl. T.v. (Rakt fortsätter
vägen t. Ahvenisto-åsarna /1,0/ och sanatoriet, t.h.
väg via Nihattula /8,0/ t. Tammerfors). Vid vägskä-
let Sh-st. 0,1 t.h. militärkasärner. 0,3 Vånå socken-
gräns. 0,5 t.v. Aartela växthus, Finlands största

2,4 Luojala vägskäl. T.h. (Rakt fortsätter vä-
gen via Turenki /12,5/ t. Helsingfors). 0,7 t.v. Hat-
telmala sjö. 0,9 t.h. bakom åkern Ahvenisto sana-
torium. 1,8 vägen bli rak. 4,3 Katismyllynjoki bro,
t.h. Alajärvi sjö. 5,7 t.h. Jumallahti vik av Alajärvi.
8,7 t.v. Pyyttämöjärvi sjö. 10,1 Renko sockengräns.
12,4 en stor odlad slätt. 13,1 rakt framme Renko
kyrkby, t.h. den nya begravningsplatsen. 13,3 t.h.
kafé. 13,4 Rengonjoki bro 13,4

(Renko kyrka är uppförd under medeltiden av
gråsten, restaurerad 1895 och senaste reparerad
1910. Altartavlan är målad av Ilmari Launis
1915.)

15,8 Renko kyrka. T.h. väg via Tervalampi 121,9/
t. Forssa och Åbo, t.v. väg via Topeno /18,3/ t. Hel-
singfors och Janakkala kyrka 122,5/'.
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Renko—Tavastehus (Hämeenlinna), 15,8 km.
God och rak, om ock småbackig landsväg, företrädesvis

skogsmarker och något insjö- och odlingslandskap. Bebyggelsen
i byarna tät och välmående, i övrigt rätt gles.

0 Renko kyrka. Färden går i NO-riktning över
Rengonjoki å. 04 t.v. kafé. 0,3 t.v. den nya begrav-
ningsplatsen. Vidare genom kyrkbyns odlingar. 3,3
Vånå sockengräns. 4,6 t.h. Pyyttämöjärvi sjö. 7,7
t.v. Jumallahti vik av Alajärvi sjö. 9,1 Katismyllyn-
joki bro, tv. Alajärvi sjö. 12,0 t.h. Hattelmala sjö.
12,5 t.v. bakom åkern Ahvenisto sanatorium 13,4

13,4 Luo j ala vägskäl. T.v. (T.h. väg via Turenki
112,5/ t. Helsingfors). 0,1 t.h. bilreparationsverkstad.
0,4 t.h. Aartela stora växthus, Finlands största ro-
senodlingar. 0,6 Tavastehus stadsgräns. 0,7 t.v. mili-

/1,5/). Vid vägskälet Sh-st 1,5

15,8 TAVASTEHUS, salutorget.

14,3 Punaportti vägskäl. Fortsattes t.h. (Rakt
fortsätter vägen via Nihattula /8,0/ t. Tammerfors,
t.v. väg t. Ahvenisto-åsarna /1,0/ och sanatoriet

tärkasärner 0,9
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Renko—Tervalampi, 21,9 km.
Rätt god, delvis ombyggd, men ställvis krokig landsväg,

företrädesvis skogsmarker, något insjö- och odlingslandskap.
Bebyggelsen efter Renko kyrkby relativt gles.

0 Renko kyrka. Färden går i V-riktning genom
kyrkbyn. 0,1 t.h. Kirkkojärvi sjö 0,2

0,2 Muurila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. gam-
mal väg t. Viisari vägskäl på landsvägen Tavastehus
—Nihattula /22,2/). Vid vägskälet Sh-st. Vidare
längs rak väg över odlade slätter och genom skog. 4,3
vägen blir mera slingrande. 9,2 t.v. Pursunjärvi sjö.
14,2 t.h. Myllyjärvi sjö 18,3

18,5 Lietsa vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Urjala st. 141,4/, t.v. väg t. Vojakkala vägskäl
på landsvägen Topeno—Tervalampi /'4,2/). 0,5 t.h.
Pääjärvi sjö. 1,1 Loppi sockengräns. Kuperat ås-
landskap 3,4

21,9 Tervalampi vägskäl. T.h. väg via Porras
/10,3/ t. Forssa och Äbo, t.v. väg via Topeno /13,7/

1915.)
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Tervalampi—Renko, 21,9 km.
Rätt god, delvis ombyggd, men ställvis krokig landsväg,

företrädesvis skogsmarker, något insjö- och odlingslandskap.
Bebyggelsen i början rätt gles, mot slutet tät.

0 Tervalampi vägskäl. Färden går i N-riktning
genom kuperad åsterräng. 2,3 Renko sockengräns.
2,9 t.v. syns Pääjärvi sjö 3,4

3,4 Lietsa vägkorsning. Fortsattes rakt (T.h.
väg t. Vojakkala vägskäl på landsvägen Tervalampi—
Topeno /4,2/, t.v. väg t. Urjala st. /41,4/). 4,1 t.v.
Myllyjärvi sjö. 9,0 t.h. Pursunjärvi sjö. 14,0 rak väg
över åkrar och genom skogsmarker 18,3

21,7 Muurila vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. gam-
mal väg t. Viisari vägskäl på vägen t. Tavastehus
/22,2/). Vid vägskälet Sh-st. 0,1 tv. Kirkkojärvi
sjö 0,2

21,9 Renko kyrka. T.h. väg via Topeno /18,3/ t. Hel-
singfors och Janakkala kyrka /22,5/, t.v. väg t. Ta-
vastehus /15,8/.

(Renko kyrka är uppförd under medeltiden av
gråsten, restaurerad 1895 och senaste reparerad
1910. Altartavlan är målad av Ilmari Launis
1915.
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Tervalampi—Porras, 10,3 km.
God, nästan helt ombyggd landsväg, skogklädda åsar, od-

lingslandskap och små skogsträsk. Bebyggelsen i Porras by
tät, annars gles.

0 Tervalampi vägskäl. Färden går i SV-rikt-
ning över en vacker mo. 0,5 passeras kraftledningen
från Imatra, t.v. Tervalampi sjö. Vidare över tall-
moar. (2,0 t.v. väg via Räyskälä by t. Vaskijärvi st.
/28,0/). 2,1 Tammela sockengräns. 8,3 rakt framme
ett bylandskap, vägen följer högspänningsledningen. 9,1
kraftledningen passeras för andra gången. 10,0 Tur-
poonjoki bro. 10,2 t.h. St-st 10,3

10,3 Porras vägskäl. T.h. väg t. Forssa /20,9/, t.v.
väg via Somero /28,7/ t. Åbo och via Pusula /34,1/ t.
Helsingfors. — Vid vägskälet Sh-st.
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Porras—Tervalampi, 10,3 km.
God, nastan helt ombyggd landsväg, skogklädda åsar, od-

lingslandskap och små skogsträsk. Bebyggelsen i Porras by
tät, annars gles.

0 Porras vägskäl. Färden går i Ö-riktning
genom byn. 0,1 t.v. St-st 0,3 Turpoonjoki bro. 1,2
Imatra kraftledning passeras, vägen följer ledningen.
2,2 momarkerna börja. 8,2 Loppi sockengräns. (8,3
t.h. väg via Räyskälä by t. Vaskijärvi st. /28,0/).
Fortfarande moar. 9,8 passeras kraftledningen
för andra gången, t.h. Tervalampi sjö

10,3 Tervalampi vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Topeno 113,1/ t. Helsingfors, t.v. väg via Renko
/21,9/ t. Tavastehus (Hämeenlinna).

10,3
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Viborg—lhantala, 16,9 km.
God och bred, om ock ställvis krokig landsväg, omväxlande

odlings- och skogsmarker, något enstaka sjölandskap. Förstads-
bebyggelse och välmående odlingsbygd.

0 VIBORG, centrum. Utfart i NO-riktning längs
Karjalankatu. 0,5 passeras järnvägsstationen, vidare
längs Rautatienkatu. 0,9 passeras järnvägsövergången
vid stationen. Vidare längs Papulankatu. 1,6 Papula
bro med utsikt t.h. över Papulaviken. (2,0 t.h. väg t.
Papulabergets restaurang och utsiktstorn) 2,1

2,1 Papula vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg t.
Heinjoki kyrka /28,6/). (0,6 t.h. väg t. Papula
skjutbana). 1,0 t.h. arméns stridsskola, tv. Suomen-
vedenpohja. 1,8 t.v. koloniträdgård. 5,6 Kärstilän-
salmi bro. 6,7 t.h. Kärstilän järvi sjö och bakom den
Konkkala gårds karaktärshus (gården tillhör släk-
ten Buttenhoff ) 8,6

10,7 Ylivesi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Tali st. /5,1/ t. Mannikkala vägskäl på Hein-
joki-vägen, t.v. väg t. Juustila /6,6/, där Saima ka-
nals nedre slussar befinna sig. Färden går genom om-
växlande skogs- och bylandskap. (3,1 t.v. byväg via
Vakkila t. Juustila /6,0/). 3,7 t.v. reparationsverk-
stad. 5,1 t.h. Ihantalajärvi sjö 6,2

16,9 Ihantala vägskäl. T.h. väg via Antrea (St.
Andrée) /26,7/ t. Kexholm (Käkisalmi), t.v. väg via
Imatra /43,7/ t. Nyslott (Savonlinna) och Sordavala.
— Vid vägskälet Sh-st.
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Ihantala—Viborg, 16,9 km.
God och bred, om ock ställvis krokig landsväg, omväxlande

odlings- och skogsmarker, något enstaka sjölandskap. Förstads-
bebyggelse och välmående odlingsbygd.

0 Ihantala vägskäl Färden går i S-riktning
genom omväxlande odlings- och skogsmarker. 1,1 t.v.
Ihantalajärvi sjö. 2,5, t.h. reparationsverkstad. (3,1
t.h. byväg via Vakkila t. Juustila /6,0/)- 6,2

6,2 Yl i vesi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Juustila /6,6/ där Saima kanals nedre slussar
äro belägna, t.v. väg via Tali st. /5,1/ t. Mannikkala
vägskäl på vägen Heinjoki—Viborg). T.v. Kärsti-
länjärvi sjö; 1,9 t.v. bakom sjön Konkkala gårds
byggnader (gården tillhör släkten Buttenhoff). 3,0
Kärstilänsalmi bro. 6,8 t.h. koloniträdgård. 7,6 t.v.
arméns stridsskola, t.h. Suomenvedenpohja. (8,0 t.v.
väg t. Papula skjutbana) 8,6

14,8 Papula vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg t.
Heinjoki kyrka /28,6/). (0,1 t.v. väg t. Papula-
bergets restaurang och utsiktstorn.) 0,5 Papula bro
med god utsikt t.v. över Papulaviken. Vidare längs
Papulankatu. 1,2 järnvägsövergång invid stationen,
t.h. stationen 2,1

16,9 VIBORG, centrum. (Se ortsbladet). Infart till
staden längs Rautatiekatu och Karjalankatu.
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Ihantala—lmatra, 43,7 km.
God och bred, om ock ställvis slingrande landsväg, bördiga

åkermarker, vackra vyer över vidsträckta odlingar, enstaka
insjölandskap. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

0 Ihantala vägskäl. Färden går i N-riktning
genom byn. Efter byn skogs- och odlingsmarker. ..

4,7 Kilpeenjoki vägskäl. T.v. (T.h. väg t. Jääskis
kyrka /26,0/.) 0,8 rakt fram ett bylandskap. 0,9
t.v. St-st. 1,0 Kilpeenjoki bro. (1,1 t.v. väg via Kä-
räjärvi by 77,0/ tillbaka till huvudvägen.) 1,8 pas-
seras kraftledningen från Imatra. 2,7 Kilpeenjoki
bro, några bergiga kullar. 5,8 rakt
fram ett vidsträckt odlingslandskap. (7,3 t.h. biväg
t. Oravala by /5,0/.) 7,8 Nuijamaa sockengräns. (8,1
t.v. väg via Temola t. Pien-Pälli sluss i Saima Kanal
/12,0/). Efter odlingarna en sträcka genom skog.
16,7 Jääskis sockengräns 19,8

Penttilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Joutseno kyrka /18,2/). 1,7 Suokummunjoki bro.

24,5

4,1 t.v. Sh-st 4,1

28,6 Kuurmanpohja vägskäl. T.v. (T.h. väg t.
Jääskis kyrka /18,2/). 6,3 t.v. tegelbruk. 10,9 Jout-
seno sockengräns 13,1

41,7 Meltola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Jääski kyrka /19,3/). 0,1 t.h. Vuoksen och fabriker
i Vuoksendalen. (0,5 t.v. biväg t. vägen Imatra—

Villmanstrand.) 1,3 Ruokolahti sockengräns. 1,8 t.v.
2 hotell, t.h. Imatra statshotell 2,0

4,7

43,7 Imatra vägkorsning. Rakt fortsätter vägen
t. Tainionkoski /5,1/, t.h. väg via Immola /10,4/ t.
Nyslott (Savonlinna) och Sordavala samt via Enso
/8,4/ t.Jääskis kyrka, t.v. ny väg via Joutseno /17,5/
t. Villmanstrand (Lappeenranta). Vid vägskälet Sh-st.
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Imatra—lhantala, 43,7 km.
God och bred, om ock ställvis slingrande landsväg, bördiga

åkermarker, vackra vyer över vidsträckta odlingar, enstaka
insjölandskap. Bebyggelsen koncentrerad till välmående byar.

0 Imatra vägkorsning. Färden går i SV-rikt-
ning genom byn. 0,2 t.h. två hotell, t.v. Imatra stats-
hotell. 0,7 Joutseno sockengräns. (1,5 t.h. biväg t.
vägen Imatra—Villmanstrand), 1,9 Vuoksen och
fabriker i Vuoksendalen 2,0

2,0 Meltola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Jääskiskyrka /19,3/). 2,2 Jääskis sockengräns. 6,8
t.h. tegelbruk. Välskötta åkrar 13,1

15,1 Kuurmanpohja vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg t. Jääskis kyrka /11,5/). T.h. Sh-st 2,4
Suokummunjoki bro 4,1

19,2 Penttilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
t. Joutseno kyrka /18,2/). Efter byn en sträcka
genom skog. 3,1 Nuijamaa sockengräns. (3,7 t.h. väg
via Temola t. Pien-Pälli sluss i Saima kanal /12,0/).
12,0 Viborgs sockengräns. (12,5 t.v. biväg t. Oravala
by /Bfl/). 17,1 Kilpeenjoki bro. 18,0 passeras
kraftledningen från Imatra. (18,7 t.h. Käräjarvi
byväg förenar sig med huvudvägen). 18,8 Kilpeenjoki
bro. 18,9 t.h. St-st 19,8

39,0 Kilpeenjoki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Jääskis kyrka /26,0/). 4,6 rakt fram utsikt
över Ihantalajärvi sjö 4,7

43,7 Ihantala vägskäl. Rakt fortsätter vägen t.
Viborg /16,9/, t.V. väg via Antrea (St. Andrée) t
Kexholhi. Vid vägskälet Sh-st
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Imatra—lmmola, 10,4 km.
God och bred chaussé och riksväg, som följer stranden av

Vuoksen och Salpausselkä åsterräng. Stora fabriker och
arbetarbostäder.

0 Imatra vägkorsning. Färden går i SO-
riktning längs asfalterad väg. 0,1 bro över Imatra fors,
t.v. fördämningsanläggningar. 0,3 bro över lednings-
kanalen till Imatra kraftstation. 0,7 sväng t.v. (rakt
fortsätter vägen t. stationen /0,2/). Vid vägskälet
Imatra samskola 1,3

Siitola vägskäl. T.v. (Rakt fortsätter vägen
t. Enso /7,1/ och Jääskis kyrka /18,2/, t.h. väg t.
stationen /0,4/). 0,5 vägen följer kraftstationens
fördämning. 2,1 rakt framme Tainionkoski fab-
rikssamhälle. (2,8 t.v. väg t. den väg som följer
Vuoksens västra strand). 2,9 järnvägsundergång. ..

1,3

9 Q

4,2 Poikaniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. vägen längs västra stranden av Vuoksen). 0,3
framme t.v. Tainionkoski fabriker. (1,7 t.v. väg t.
fabrikerna). 2,0 t.h. en del av Tainionkoski fabriker.
2,1 järnvägsnivåövergång. 2,9 järnvägsnivåövergång.
(2,9 t.h. väg t. Tainionkoski st. /1,1/). 3,7 t.h.
reparationsverkstad. 4,0 t.h. synes Immolanjärvi sjö.
4,1 t.h. resandehem och matservering. 4,3 t.v. Sh-st.
och t.h. St-st 4,4

8,6 Vuoksenniska vägkorsning. Fortsattes
rakt. (T.h. väg t. Rönkä hållpl. /0,7/, t.v. väg t.
Vuoksenniska st. /0,9/). 0,6 t.h. Rönkä hållpl., i
fonden utsikt över Immolanjärvi. 1,0 järnvägsnivå-
övergång. 1,3 t.v. pensionat. 1,6 t.v. restaurang. .. 1,8

10,4 Immola vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Kaukopää fabriker /0,9/ och Ruokolahti kyrka /7,3/
t. Puumala och Sulkava, t.h. väg via Rautjärvi /26,0/
t. Nyslott (Savonlinna) och Sortavala.
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Immola—lmatra, 10,4 km.
God och bred chaussé och riksväg, som följer Salpausselkä

ås och stranden av Vuoksen. Stora fabriker och arbetarbostäder.

0 Immola vägskäl. Färden går i S V-riktning
genom byn. 0,2 t.h. restaurang. 0,5 t.h. pensionat.
(0,7 t.v. väg t. Rönkä hållpl.). 0,8 järnvägsundergång.
1,2 t.v. hållplatsen, i fonden utsikt över Immolanjärvi
sjö 1,8

1,8 Vuoksenniska vägkorsning. Fortsattes
rakt. (T.h. väg t. Vuoksenniska st. /0,9/, t.v. väg t.
Rönkä hållpl. /0,7/). 0,1 t.h. Sh-st., t.v. St-st 0,3
t.v. resandehem och matservering. 0,7 t.v. reparations-
verkstad. (1,5 t.v. väg t. Tainionkoski st. /!,!/). 1,6
järnvägsnivåövergång. 2,3 järnvägsnivåövergång. 2,4
t.v. en del av Tainionkoski fabriker. (2,7 t.h. väg t.
Tainionkoski fabriker). 4,1 vägen följer Vuoksens
strand, bakåt t.h. Tainionkoski fors med fabriker. ..

6,2 Poikaniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. vägen som följer västra stranden av Vuoksen).
Järnvägsundergång. (0,1 t.h. väg t. vägen längs
västra stranden). T.h. Tainionkoski fabrikssamhälle.
1,6 rakt framme utsikt över Imatra by. 1,9 går färden
längs belagd väg längs kraftstationens fördämning.

4,4

2,9

9,3 Siitola vägskäl. T.h. (Rakt fortsätter vägen
t. stationen /0,4/, t.v. väg t. Enso /7,1/ och Jääskis
kyrka /18,2/). 0,4 t.v. Imatra samskola. (0,5 t.v. väg
t. stationen /0,2/). 0,9 bro över ledningskanalen till
Imatra kraftstation. 1,1 bro över Imatra fors, t.h.

10,4

fördämningsanläggningarna 1,3

Imatra vägkorsning. Rakt fortsätter en ny
riksväg t. Villmanstrand (Lappeenranta) /37,5/, t.h.
väg t. Tainionkoski /5,1/, t.v. väg via Ihantola 143,1/
t. Viborg. — Vid vägskälet Sh-st.
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Immola—Rautjärvi, 26,0 km.
God, om ock ställvis backig och krokig landsväg, odlings- och

skogsmarker, vyer över sjöar. Bebyggelsen relativt tät och
välmående.

0 Immo la vägskäl. Färden går Ö-riktning genom
en ståtlig tallskog. 0,2 t.h. Immolanjärvi sjö. 0,6
en tvär sväng t.h. 0,7 järnvägsundergång. 1,2 t.h.
restaurang, t.v. kafé. 1,3 t.v. Sh-st. 2,3 t.v. flyg-
station, kaserner, t.h. ses Immolanjärvi. (7.9
t.v. biväg via Kuokkalampi by t. Rautjärvi kyrka
/10,0/). 11,4 Rautjärvi sockengräns. 12,4 vacker
utsikt över Purnuviken '. 12,8

12,8 Niskapietilä vägskäl. Fortsattes rakt (T.h.
väg t. Jääskis kyrka /28,8/ och Kirvu kyrka /29,2/).
0,1 t.h. St-st 0,2 t.v. Sh-st. Efter byn en sträcka
genom skog. 2,3 t.v. ett vackert bylandskap. 5,8 t.v.
utsikt över Purnujärvi sjö. 6,1 t.h. utsikt över Hiien-
järvi sjö 6,2

19,0 Purnujärvi by. (T.h. byväg t. Matikkala by
/3,0/, t.v. biväg t. Rautjärvi kyrka /5,0/). T.h. Sh-st.
0,1 utsikt över Hiienjärvi. Efter byn skogs- och
odlingsmark 7,0

26,0 Rautjärvi, Kuntala vägskäl. Rakt fortsätter
vägen via Koitsanlahti 121,8/ t Sordavala och Nyslott
(Savonlinna), t.v. väg via Rautjärvi kyrka /4,7/ t.
Ruokolahti kyrka.
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Rautjärvi—lmmola, 26,0 km.
God, om ock ställvis backig och krokig landsväg, odlings- och

skogsmarker, vyer över sjöar. Bebyggelsen relativt tät och
och välmående.

0 Rautjärvi, Kuntala vägskäl. Färden går i
SV-riktning genom omväxlande och odlingsmarker. 5,0
t.v. Hiienjärvi sjö. 6,7 tv. utsikt över Hiienjärvi. .. 7,0

7,0 Purnujärvi by. (T.h. biväg t. Rautjärvi kyrka
/5,0/, t.v. väg t. Matikkala by /3,0/). T.v. Sh-st. 0,9
t.h. utsikt över Purnujärvi sjö. 5,6 rakt framme ett
bylandskap. 6,0 t.h. Sh-st. 6,1 t.v. St-st 6,2

13,2 Niskapietilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Jääskis kyrka /28,8/ och Kirvu kyrka /29,2/).
0,4 t.h. vacker utsikt över Purnujärvi. 1,4 Ruokolahti
sockengräns. (3,1 t.h. biväg via Kuokkalampi by t.
Rautjärvi kyrka /10-0/). 4,8 rakt framme utsikt över
Immolanjärvi sjö, vars strand vägen följer. 10,4 t.h.
flygstation och kaserner, t.v. synes Immolanjärvi.
11,4 t.h. Sh-st. 11,5 t.h. kafé, t.v. restaurang. 12,0
tvär sväng t.h. 12,1 järnvägsundergång. 12,2 sväng
tv 12,8

26,0 Immola vägskäl. T.h. väg via Kaukopää fabriker
/0,9/ och Ruokolahti kyrka /7,3/ t. Puumala och Sul-
kava, t.v. väg via Imatra /10,4/ t. Viborg och Villman-
strand (Lappeenranta).
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Rautjärvi—Koitsanlahti, 27,8 km.
Måttligt god, men backig, krokig och tämligen smal landsväg,

omväxlande sjö- eller bylandskap. Bosättningen i byarna
relativt välmående, för övrigt gles.

0 Rautjärvi, Kuntala vägskäl. Köres i N-
riktning. 0,3 t.v. matservering och kafé 0,4

0,4 Miettilä vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Ilmes kyrka /10,0/ till Hiitola st.). 0,1 t.h. Sh.st
0,4 t.v. vackert omväxlande odlingslandskap. 0,7 t.h.
gästgiveri. Efter byn backig skogsterräng. 8,6 järn-
vägsövergång. (9,0 t.h. väg till Laiho haltp. /0,2/).
10,7 järnvägsnivåövergång (sidospår). (10,8 t.h. biväg
till Ilmes kyrka /10,0/). 15,0 Simpele sockengräns.
(18,8 t.v. biväg till Änkilä by /3,0/ och 18,9 t.h. biväg
via Änkilänsalo till Hiitola st. /26,0/). 19,0 t.v. vacker
utsikt över Silamusjärvi. 19,5 t.v. såg och kvarn. 19,7
bron över Kokkolanjoki. 19,8 järnvägsnivåövergång.
(20,4 t.h. väg till Simpele st., t.v. väg till Simpele

fabrik) 21,8

22,2 Simpele kyrkby. Fortsattes rakt. (T.v. väg
till Simpele pappersbruk /Ifl/). 0,3 t.h. Stst och
bilreparationsverkstad. 1,0 tv. Simpele kyrka. (T.h.
väg till begravningsplatsen.

(Simpele kyrka är uppförd av tegel 1933 efter
ritningar av ark. Elsa Arokallio och Elsi Borg.
Altartavlan är målad av konstnären A. Cawén).

2,0 Parikkala sockengräns. 4,5 t.v. vacker utsikt över
Simpelejärvi 5,6

27,8 Koitsanlahti vägskäl. T.h. väg via Ihala
/37,8/ till Sordavala, t.v. väg via Särkisalmi /17,0/
till Nyslott (Savonlinna).
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Koitsanlahti—Rautjärvi, 27,8 km.
Måttligt god, men backig, krokig och tämligen smal landsväg,

omväxlande sjö- eller bylandskap. Bosättningen i byarna
relativ välmående, för övrigt gles.

0 Koitsanlahti vägskäl. Köres i SV-riktning
genom odlingsmarker. 0,8 t.h. vacker utsikt över Sim-
peleenjärvi. 3,6 Simpele sockengräns. 4,5 t.h. Simpele
kyrka. (T.v. väg till begravningsplatsen).

(Simpele kyrka är uppförd av tegel 1933 efter
ritningar av ark. Elsa Arokallio och Elsi Borg.
Altartavlan är målad av konstnären A. Cawén).

5,3 t.v. och bilreparationsverkstad 5,6

5.6 Simpele kyrkby. Fortsattes t.v. (T.h. väg
till Simpele pappersbruk 1,0). (1,4 t.h. väg till

pappersbruket, t.v. väg till Simpele st). 2,0 järnvägs-
nivåövergång (brukets spår). Bro över Kokkolanjoki.
2,2 t.h. såg och kvarn. 2,8 t.h. vacker utsikt över
Silmusjärvi. (2,9 t.v. biväg via Änkilänsalo till Hiitola
st. /26,0/ och 3,0 th. biväg till Änkilä by /3,0/). 6,8
Rautjärvi sockengräns. (11,0 t.v. biväg till Ilmes
kyrka /10,0/). 11,0 järnvägsnivåövergång (bispar).
(12,8 t.v. väg till Laiko haltp. /0,2/). 13,2 järnvägs-
övergång. 18,0 köres genom backig skogsterräng. 21,1
t.v. gästgiveri. 21,4 t.h. vackert omväxlande odlings-
landskap. 21,7 Sh.st 21,8

27,4 Miettilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Ilmes kyrka /10,0/ till Hiitola st.). 0,1 t.h. mat-
servering och kafé 0,4

27,8 Rautjärvi, Kunta la vägskäl. T.h. väg via
Rautjärvi kyrka /4,7/ till Ruokolahti kyrka, t.v. väg
via Immola /26,0/ till Viborg och Villmanstrand (Lap-
peenranta).
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Koitsanlahti—lhala, 37,8 km.
God, men krokig, ställvis backig landsväg, omväxlande skogs-

och odlingslandskap, enstaka sjöar. Bosättningen koncentrerad i
jämförelsevis välmående byar.

0 Koitsanlahti vägskäl. Köres i Ö-riktning
genom byn. Efter byn omväxlande skogsterräng. (3,4
t.v. väg via Lamminkylä till vägen till Nyslott) 6,0

6,0 Poutala vägkorsning. Fortsattes rakt. (T.h.
väg till Elisenvaara st. /16,4/, t.v. väg till Parikkala
kyrka /10,8/). I vägkorsningen Sh-st. Efter byn
vackra lövskogs- och molandskap. 4,2 järnvägsnivå-
övergång 4,2

10,2 Syväoro st. Vändes t.h. (T.v. väg till st). T.v.
kafé. (1,5 t.v. biväg till Parikkala kyrka /11,5/).
Efter byn skogsväg. (4,7 t.h. väg till Sorjos st.
/5,0/). 8,4 rakt fram ett vidsträckt, vackert od-
lingslandskap. (9,7 t.v. väg via Sillanlahti till Parik-
kala kyrka /16,0/). 10,0 t.v. ståtlig utsikt över Tyr-
vänjärvis Littusenlahti 11,4

21,6 Tyrjä vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg till
Kesusmaa vägskäl och Särkisalmi—Tohmajärvivägen
119,4/ och till Honkamäki vägskäl och Lahdenpohja
—Uukuniemi-vägen /18,2/). Efter byn omväxlande
molandskap. 4,0 Kurkijoki sockengräns. 5,8 t.v.
vidsträckt mosse, längs vilken vägen slingrar sig.
7,3 Lumivaara sockengräns. (11,5 t.h. biväg till Akka-
harju st. /4,0/). Köres genom ett vackert molandskap.
13,5 järnvägsnivåövergång 16,2

37,8 Ihala vägskäl. Vägen fortsätter rakt via Lah-
denpohja /13,0/ till Sortavala, t.h. väg via Kurkijoki
/26,3/ till Kexholm (Käkisalmi).
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Ihala—Koitsanlahti, 37,8 km.
God, men krokig, ställvis backig landsväg, omväxlande skogs-

och odlingslandskap, enstaka sjöar. Bosättningen koncentrerad i
jämförelsevis välmående byar.

0 Ihala vägskäl. Köres i SV-riktning genom byn.
2,7 järnvägsnivåövergång. Vackert molandskap
med talldungar. (4,7 t.v. biväg till Akkaharju st.
/4,0/). 8,9 Kurkijoki sockengräns. T.h. en vidsträckt
mosse, längs vilken vägen slingrar sig. 12,2 Parikkala
sockengräns. Fortsattes genom omväxlande moland-
skap. 15,7 rakt fram synes Tyrjänjärvis Littusenlahti. 16,2

16,2 Tyrjä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg till
Kosusmaa vägskäl till Särkisalmi—Tohmajärvi vägen
/19,4/ och Hankamäki vägskäl till Lahdenpohja—
Uukuniemivägen /18,2/). 1,4 t.h. god utsikt över
Littusenlahti. (1,7 t.h. väg via Sillanlahti till Parik-
kala kyrka /16,0/). (6,7 t.v. väg till Sorjos st. /5,0/).
Köres genom ett omväxlande skogslandskap. (9,9 t.h.
biväg till Parikkala kyrka /11,5/) 11,4

27,6 Syväoro st. Vändes t.v. över järnvägsnivåöver-
gång. (T.h. väg till st). T.h. kafé. Efter byn
lövskogar och momarker 4,2

31,8 Poutala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Parikkala kyrka /10,8/, t.v. väg till Elisenvaara
st. /16,4/). I vägkorsningen Sh.st (2,6 t.h. väg via
Lamminkylä till Koitsanlinna —Nyslottvägen) . 5,6
rakt fram vidsträckt odlingslandskap, i bakgrunden
Simpelejärvi 16,0

37,8 Koitsanlahti vägskäl. T.h. väg via Särki-
salmi /17,0/ till Nyslott (Savonlinna), t.v. väg via
Rautjärvi /27,8/ till Viborg och Villmanstrand (Lap-
peenranta) .
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Lahdenpohja—lhala, 13,0 km.
God och bred, fastän ställvis krokig landsväg, åsar, vackra

by- och odlingslandskap. Bosättningen koncentrerad till väl-
mående byar.

0 Lahdenpohja köping. Köres i V-riktning.
0,1 Jaakkima sockens gräns. 0,3 t.h. Sh.st. 0,4 t.v.
folkskola. 0,5 t.h. Jaakkima kyrka (se ortsbladet för
Lahdenpohja). 1,0 t.v. begravningsplats. (1,1 t.h.
biväg till ,Niva«Ukuniemivägen /13,0/). (2,6 t.v. biväg
till Lumivaara kyrka /10,0/). 2,8 järnvägsnivåöver-
gång. 2,9 t.h. Sh-st 3,0

3,0 Jaakkima vägskäl. Köres rakt. (T.h. väg
via Ristilahti ,/25,6/ till Uukuniemi kyrka). 0,7 t.h.
Jaakkima st. 1,8 järnvägsnivåövergång. Efter od-
lingarna vackra moar. 6,6 Lumivaara sockengräns.
8,5 t.h. kafé. 8,6 t.h. St.st. 8,8 t.h. Sh.st., järnvägsni-
våövergång, t.v. Ihala st. Köres genom omväxlande od-
lingsmarker. 9,7 den gamla stenbron över Ihalan-
joki 10,0

13,0 Ihala vägskäl. T.h. väg via Koitsanlahti /37,8/
till Viborg och Nyslott (Savonlinna), t.v. väg via
Kurkijoki /26,3/ till Kexholm (Käkisalmi).
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Ihala—Lahdenpohja, 13,0 km.
God och bred, ställvis krokig landsväg, åsar, vackra by- och

odlingslandskap. Bosättningen koncentrerad till välmående byar.

0 Ihala vägskäl. Köres i NO-riktning genom byn.
0,3 den gamla stenbron över Ihalanjoki. 1,2 järnvägs-
nivåövergång, t.h. Ihala st, t.v. Sh.st. 1,5 t.v. kafé.
3,4 Jaakkima sockengräns. Köres genom vackra mo-
ar. 8,2 järnvägsnivåövergång. 9,3 t.v. Jaakkima st. 10,0

10,0 Jaakkima vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg genom Ristilahti /25,6/ till Uukuniemi kyrka).
0,1 t.v. Sh.st. 0,2 järnvägsnivåövergång. (0,4 t.h.
biväg till Lumivaara kyrka /10,0/). 1,6 Jaakkima
kyrka. (1,9 t.v. biväg till Niva—Uukuniemivägen
/13,0/). 2,0 t.h. begravningsplats. 2,5 t.v. Jaakkima
kyrka (se ortsbladet för Lahdenpohja). 2,6 t.h. en
ståtlig folkskola. 2,7 Sh.st. 2,9 Lahdenpohja köpings
gräns 3,0

13,0 Lahdenpohja köping. (Se ortsbladet). Vägen
fortsätter rakt till köpingens hamn, t.v. väg till Sorta-
vala 741,7/.
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Lahdenpohja—Sortavala (Sordavala), 41,7 km.
God och bred, fastän ställvis krokig och backig landsväg,

omväxlande och vackra vyer över Ladogas vikar, talrika sjöar,
välskötta dalodlingar samt skogklädda bergshöjder. Bosättningen
jämförelsevis tät och välmående.

0 LAHDENPOHJA köping. Köres i NO-riktning.
0,1 t.h. god utsikt över köpingen, i bakgrunden det
vackra Jaakkimanlahti. 0,4 t.h. det ståtliga Hovin-
vuori med sitt utsiktstorn. 1,0 t.h. soldathemmet. (1,3
t.h. väg till kasernområdet) . (2,0 t.v. väg till Viborgs
regementsstab). (2,1 t.h. väg till kasernområdet).
Vägen slingrar sig genom Ladoga-Karelens lummiga
trakter. 5,6 t.v. Kurenlampi. 8,8 t.h. och framför
ståtliga dalodlingar. (9,3 t.h. väg till Mikli by). 9,7
bron över Miklinjoki 11,2

11,2 Oppola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
via Niva station /6,7/ till Uukuniemi kyrka). Köres
fortfarande genom odlingsbygder. 2,8 framme t.h.
utsikt över Kortelan järvi. 9,0 t.h. vacker utsikt
över Ahvenan järvi med omväxlande strandvyer.
9,7 t.h. St-st. 12,5 Sortavala sockengräns. (13,0 väg
till Rautalahti by). (14,8 t.h. väg till Niemelä gård
78,07, kreaturskötar- och mejeriskola). 15,8 t.h. god
utsikt över Hovinlahti 17,0

28,2 Bron över Ostoistenlahti. 0,1 t.v. St-st.,
bönehus. 0,4 t.h. vacker utsikt över Ostoistenlahti.
(2,1 t.v. väg till Kuokkaniemi st. /12,0/). 3,0 t.v. en
ståtlig dalodling. 3,4 bron över Saavainjoki. (5,3
t.h. väg till Melloinen by). 8,3 t.h. vacker utsikt över
Yhinlahti. 10,2 tv. Hympölän järvi. 11,6 köres ge-
nom Mansikkamäki förstad. 12,2 t.h. god utsikt över
Lappajärvi. 12,4 Sortavala stations godsexpedition.
13,3 Karelska bron, t.h. Lappajärvi, t.v. Vakkolahti,
i bakgrunden Kuhavuori med sitt utsiktstorn 13,5

41,7 SORTAVALA, Societetshuset (Se ortsbla-
det). Till staden längs Karjalankatu.
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Sortavala (Sordavala) —Lahdenpohja, 41,7 km.
God och bred, fastän ställvis krokig och backig landsväg,

omväxlande och vackra vyer över Ladogas vikar, talrika sjöar,
välskötta dalodlingar samt skogklädda bergshöjder. Bosättningen
jämförelsevis tät och välmående.

O SORTAVALA, Societetshuset Köres i SV
riktning längs Karjalankatu. 0,1 Karelska bron, t.h.
Vakkolahti, i bakgrunden Kuhavuori med sitt ut-
siktstorn, tv. Lappajärvi. 1,1 t.h. Sortavala stations
godsexpedition. 1,3 t.v. god utsikt över Lappajärvi.
1.8 köres genom Mansikkamäki förstad. 2,8 Hympö-
länjärvi. 5,2 t.v. vacker utsikt över Yhinlahti. (8,2
t.v. väg till Melloinen by). 10,1 Saavainjoki bro, t.h.
en ståtlig dalodling. (11,4 väg till Kuokkaniemi
station /12,0/). 13,1 t.v. vacker utsikt över Otsoisten-
lahti. 13,4 t.v. St.st och bönehus 13,5

13,5 Ostoistenlahti bro. 1,2 t.v. god utsikt
över Hovinlahti. (2,2 t.v. väg till Niemelä gård
/3,0/, kreaturskötar- och mejeriskola). (4,0 t.v. väg
till Rautalahti by). 4,5 Jaakkima sockengräns.
5.9 framåt Ahvenjärvi. 7,3 t.v. St.st. 8,0 t.v. vacker
utsikt över Ahvenjärvi med omväxlande strand-
vyer. 11,4 t.v. utsikt över Kortelanjärvi. Köres fort-
farande genom omväxlande odlingstrakter. 16,7 t.v.
och framför en ståtlig dalodling 17,0

30,5 Oppola vägskäl. Köres rakt. (T.h. väg via
Niva st. /6,7/ till Uukuniemi kyrka). 1,5 Miklinjoki
bro. (1,5 t.v. väg till Makli by). Efter odlingarna
slingrar sig vägen genom lummiga trakter. 5,6 t.h.
Kurelampi. (9,1 t.h. väg till kasernområdet). (9,2
t.h. väg till Viborgs regementsstab) . (9,9 t.v. en
andra väg till kasernområdet) . 10,2 t.v. soldathemmet.
10,8 t.v. det ståtliga Hovinvuori med sitt utsiktstorn.
11,0 t.v. utsikt över Lahdenpohja köping, i bakgrunden
det vackra Jaakkimanlahti 11,2

41,7 LAHDENPOHJA köping. (Se ortsbladet). T.h.
väg genom Ihala /13,0/ till Kexholm (Käkisalmi),
Viborg och Nyslott (Savonlinna), t.v. väg till köpin-
gens centrum.
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Sortavala (Sordaväla) —Rantakangas, 9,8 km.
God, bred och rak landsväg, vacker utsikt över sjöar och vid-

sträckta, välskötta odlingar, vilka omgivas av ståtliga, skog-
klädda bergshöjder. Bosättningen tät och välmående.

0 .SORTAVALA, Societetshuset Köres åt NO
längs Karjalankatu. 0,7 nivåövergång på hamnbanan.
Sortavala sockengräns. 0,9 köres längs utkanten av
Puikkola förstad, t.v. ståtlig utsikt över staden och
Vakkosalmi 1,4

1,4 Lahdenkylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg via Tuokslahti st. /9,8/ till Ännikänniemi vägskäl
till Ruskeala—Ristilahtivägen). 0,1 tv. Sortavala be-
gravningsplats. 0,3 t.v. grekisk-katolska begravnings-
platsen. 0,4 t.v. vacker utsikt över Liikolanjärvi. 0,6
t.h. travbana. (1,4 t.h. väg till Anjala by
/6,0/). 2,8 Anjalansalmi bro. 3,1 t.h. minnesmärke
över den första lutherska kyrkan i Sortavala, byggd
1641. 3,3 t.v. vackert odlings- och sjölandskap, i bak-
grunden Sortavala stad 3,6

5,0 Varpaistenmäki vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.v. väg till Vannisenmäki vägskäl /23,3/ till Rus-
keala—Ristilahtivägen). 0,4 t.v. Helylä såg och leksaks-
fabrik. 1,3 järnvägsnivåövergång 1,4

6,4 Helylä vägskäl. (T.v. väg till Helylä st. /0,5/) .

0,2 bron över Helylänjoki. 0,4 t.h. ståtliga bergshöjder.
Köres genom ett kuperat odlingslandskap 3,4

9,8 Rautakangas vägskäl. T.h. väg via Läskelä
/23,7/ till Salmi och Suojärvi, t.v. väg via Ruskeala
/22,9/ till Värtsilä.
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Rautakangas—Sortavala (Sordavala), 9,8 km.
God, bred och rak landsväg, vacker utsikt över sjöar och vid-

sträckta, välskötta odlingar, vilka omgivas av ståtliga, skog-
klädda bergshöjder. Bosättningen tät och välmående.

0 Rautakangas vägskäl. Köres i SV-riktning
genom ett kuperat odlingslandskap. 3,0 t.v. ståtliga
bergshöjder, t.h. Helylä såg och leksaksfabrik. 3,2
bron över Helylänjoki 3,4

3,4 Helylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg till
Helylä st. /0,5/) . 0,1 järnvägsnivåövergång 1,4

4,8 Varpaistenmäki vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg till Vannisenmäki vägskäl /23,3/ till Rus-
keala—Ristilahtivägen). 0,3 t.h. ett vackert odlings-
och sjölandskap, i bakgrunden Sortavala stad. 0,5 t.v.
minnesmärke över den första lutherska kyrkan i Sor-
tavala, byggd 1641. 0,8 Anjalansalmi bro. 1,4 t.h.
vacker utsikt över Liikolanjärvi. (2,2 t.v. väg till
Anjala by /6,0/). 2,8 t.v. travbana. 3,0 t.h. Sortavala
nya begravningsplats. 3,3 t.h. grekisk-katolska be-
gravningsplatsen. 3,5 t.h. gamla begravningsplatsen. 3,6

8,4 Lahdenkylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Tuokslahti st. /9,8/ till Ännikänniemi vägskäl
till Ruskeala—Ristilahtivägen). Köres längs utkanten
av Puikkola förstad. 0,5 t.h. ståtlig utsikt över staden
och Vakkosalmi. 0,7 Sortavala stadsgräns, nivåöver-
gång på hamnbanan 1,4

9,8 SORTAVALA, Societetshuset (Se ortsbladet).
Infart till staden längs Karjalankatu.
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Rantakangas—Ruskeala, 22,9 km.
God, om ock ställvis krokig och backig landsväg, omväxlande

odlingsmarker och frodiga skogsdungar, vackra by- och od-
lingslandskap. Bosättningen jämförelsevis tät och välmående.

0 Rantakangas vägskäl. Köres i N-riktning
genom odlings- och skogslandskap 4,2

4,2 Rytty vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg till
Rytty haltp. /1,4/). 2,5 t.v. Sordavala landskommuns
kommunalhem, f.d. Hallonblads herrgård. (T.v. väg
till Rytty haltp. /2,0/). Köres genom backiga skogs-
och odlingsmarker. (8,1 t.v. väg till Kovorinkoski
träsliperi /1,5/). 10,3 Ruskeala sockengräns. (10,7
t.h. byväg via Särkisyrjä by till Hämekoski /19,0/).
11,9 t.h. en vacker dalodling. (13,1 t.v. väg till Ryy-
mänkoski kraftstation). 13,7 Savioja bro. (13,8 t.h.
byväg till Särkisyrjä /5,0/). 13,8 bro över Tohma-
joki, t.h. Ahinkoski. 14,0 den andra bron över Tohma-
joki, t.h. fors och kvarn 16,0

20,2 Ruisselkä vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
via Ruskeala kyrka /1,0/ till Ristilahti vägskäl och
Lahdenpohja— Uukuniemivägen /53,9/) .

(Ruskeala kyrka är uppförd av trä efter ritningar
av ark. C. L. Engel 1834, reparerad 1894. Altar-
tavlan målad av en okänd tysk konstnär, anskaffad
till kyrkan 1878).

0,6 rakt fram ett vackert dallandskap, t.v. Ruskeala
kyrka 1,0

21,2 Savontasilta vägskäl. Fortsattes över bron
över Tohmajoki. (T.v. väg till Uukuniemivägen 70,6/).
0,5 t.h. Sh.st. 1,0 t.v. Ruskeala marmorbrott och

kalkbruk 1,7
22,9 Ruskeala, Otrakkala vägskäl. T.h. väg

via Alalampi /21,5/ till Suojärvi, t.v. väg via Värtsilä
731,5/ till Joensuu.
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Ruskeala—Rautakangas, 22,9 km.
God, om ock ställvis krokig och backig landsväg, omväxlande

odlingsmarker och frodiga skogsdungar, vackra by- och od-
lingslandskap. Bosättningen jämförelsevis tät och välmående.

0 Ruskeala, Otrakkala vägskäl. Köres i S
riktning genom odlingsmarker. 0,2 th. Ruskeala mar-
morbrott och kalkbruk. 1,2 t.v. Sh.st. T.v. Tohma-
joki, vilken vägen följer. 1,7 bron över Tohmajoki. 1,7

1,7 Savotansilta vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg via Ruskeala kyrka /0,6/ till Ristilahti vägskäl
och Lahdenpohja Uukuniemi väg /53,5/).

(Ruskeala kyrka är uppförd av trä efter ritningar
av ark. C. L. Engel 1834, reparerad 1894. Altar
tavlan målad av en okänd tysk konstnär, anskaffad
till kyrkan 1878).

0,4 t.h. på backen kyrka 1,0
2,7 Ruisselkä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg

till Uukuniemi väg /lfl/). 2,0 bron över Tohmajoki,
t.v. Ahinkoski och kvarn. 0,2 den andra bron över
Tohmajoki, t.v. en vacker fors. 0,2 t.v. byväg via
Särkisyrjä by till Hämekoski /21,0/). 0,3 bron över
Savioja. (0,9 t.h. väg till Ryymänkoski kraftstation).
4,1 t.v. en vacker dalodling. (5,3 t.v. byväg till Särki-
syrjä ,/3,0/). 5,7 Sordavala sockengräns. (7,9 t.h.
väg till Kovorinkoski träsliperi /1,5/). Köres genom
backiga skogs- och odlingsmarker. 13,5 t.h. Sorda-
vala landskommuns kommunalhem, f.d. Hallonblads
herrgård. (T.h. väg till Rytty haltp. /2,0/) 16,0

18,7 Rytty vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg till
Rytty haltp. 11,41). Köres fortsättningsvis genom
växlande odlings- och skogsmarker 4,2

22,9 Rautakangas vägskäl. Rakt fram fortsätter
vägen till Sordavala /9,8/, t.v. väg via Läskelä /23,7/
till Salmi och Suojärvi.
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Ruskeala—Värtsilä, 29,9 km.
God, bred, ställvis backig landsväg med vackra vyer över

backodlingar och höjder, enstaka sjöar, bosättningen jämförel-
sevis tät.

0 Ruskeala, Otrakkala vägskäl. Köres i
NV-riktning. (0,7 t.v. väg t. Ruskeala marmorbrott
och kalkbruk.) T.v. utsikt över fabriken. 2,1 t.h.
odlingar 3,1

3,1 Sahankoski vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Kitee kyrka /31,1/). T.h. Sahankoski gård
och fabrik. 1,3 järnvägsnivåövergång. 4,4 Kuopio
länsgräns, Pälkjärvi socken; fortsattes genom omväx-
lande skogs- och odlingsmarker. 8,7 Pälkjärvi kyrka.
9,5 t.v. Pälkjärvi, i bakgrunden Pälksaari sinnes-
sjukhus. 9,7 t.v. minnesmärke över striden vid
Kurikka 9.8.1808. Minnesmärket har rests av Pälk-
järvi skyddskår 1928 11,4

14,5 II ja la vägskäl. Fortsattes t.h. (Rakt fortsätter
vägen via Pälkjärvi st /8,0/ t. Peijonniemi vägskäl
vid vägen Värtsilä—Tohmajärvi /22,4/). T.v. Pälk-
järvi begravningsplats och kapell. 1,0 t.h. Pälkjärvi
kyrka och hjältestod.

(Pälkjärvi kyrka är byggd av trä 1869 enl. ritn.
av ark. F. Öhman. Altartavlan har målats av Ida
Silfverberg 1878.)

1,1 t.v. Sh-st. och Pälkjärvi andelsmejeri. 1,2 t.h.
reparationsverkstad. 2,2 t.v. väg t. Naatselkä by
10,0. 9,7 Värtsilä sockengräns. 10,8 t.h. Jänisjärvi,

backodlingar. 15,4 järnvägsnivåövergång 15,4

29,9 Värtsilä, Kakunkylä vägskäl. T.h. väg
via Värtsilä köping /1,7/ (se ortsblad) t. Soanlahti
kyrka /44,8/ samt via Korpiselkä kyrka /38,0/ t.
Tolvajärvi och Ilomantsi kyrka, t.v. väg via Tohma-
järvi 124,0/ t. Joensuu.
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Värtsilä—Ruskeala, 29,9 km.
God, bred, ställvis backig landsväg med vackra vyer över

backodlingar och höjder, enstaka sjöar, bosättningen jämförel-
sevis tät.

0 Värtsilä, Kakunkylä vägskäl. Köres iE-
riktning över järnvägsnivåövergång. 4,6 t.v. Jänis-
järvi. 5,6 Pälkjärvi sockengräns. Fortsattes över
omväxlande odlings- och skogsmarker. (13,2 t.v. väg
t. Naatselkä by /10,0/.) 14,2 t.v. reparationsverkstad.
14,3 t.h. Pälkjärvi andelsmejeri och Sh-st. 14,4 t.v.
Pälkjärvi kyrka och hjältestod 15,4

(Pälkjärvi kyrka är byggd av trä 1869 enl. ritn.
av ark. F. Öhman. Altartavlan har målats av Ida
Silfverberg 1878.)

15,4 Iljala vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg via
Pälkjärvi st. /8,0/ t. Peijonniemi vägskäl vid vägen
Värtsilä—Tohmajärvi /22,4/). T.h. Pälkjärvi be-
gravningsplats. 1,7 t.h. minnesmärke över striden vid
Kurikka 9. 8.1808. Minnesmärket har rests av Pälk-
järvi skyddskår 1928. T.h. Pälkjärvi. 1,9 t.h. Bakom
sjön Pälksaari sinnessjukhus. Fortsattes över om-
växlande skogs- och odlingsmarker. 7,0 Viborgs läns-
gräns, Ruskeala socken. 10,1 järnvägsnivåövergång
(Suojärvi banan) 11,4

26,8 Sahankoski vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t Kitee kyrka /31,1/). T.h. Sahankoski gård
och fabriker, t.v. gårdens odlingar. 2,1 t.h. utsikt
över Ruskeala marmorbrott och kalkbruk. (2,4 t.h.
väg t. fabriken) 3,1

29,9 Ruskeala, Otrakkala vägskäl. T.h. väg
via Rautakangas /22,9/ t. Sortavala, t.v. väg via Ala-
lampi ,/21,5/ t. Suojärvi.
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Tohmajärvi—Värtsilä, 24,0 km.
Vägen är särskilt närmare Värtsilä god och ny. Ståtligt

karelskt landskap med backodlingar, vidsträckta skogar och
enstaka sjöar. Enstaka byar.

0 Tohmaj a r v i, Kem i e vägskäl. Köres i
SO-riktning gencm byn. Ofl t.h. vackert dal- och
berglandskap 0,4

0,9 Kemienmäki vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Kiihtelysvaara kyrka /36,6/.) Köres förbi
gamla backodlingar 2,8

3,7
väg t. Tohmajärvi kyrka 2,9)
Kirkkoniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.

(Tohmajärvi kyrka är uppförd av trä 1751, invigd
1756. Byggd av den framstående byggmästaren
Eskil Collenius. Kyrkan prydes av Mikael Toppe-
livs altartavla /1784/.)

0,2 t.h. Tohmajärvi, i bakgrunden vidsträckta skogar.
1,7 t.v. minnesmärke över striden vid Lahdensilte
26. 8. 1808 2,0

5,7 Lahdenvaara vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Kiihtelysvaara kyrka /35,8/). 1,4 t.h. Tohma-
järvi. Köres genom omväxlande lundar och odlings-
marker. (4,4 t.h. väg t. Peijonniemi gårdar) 5,3

11,0 Peijonniemi vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Iljala vägskäl vid vägen Värtsilä—Ruskeala
/22,4/). Vägen går över odlingsmarker och genom
skogar 4,2

15,2 Kaurila vägskäl. Fortsattes t.h. längs ny, rak
väg. (T.v. gammal väg t. Värtsilä /13,7/). 0,2 t.v.
Kaurila hållpl. 2,1 järnvägsnivåövergång (bibana).
3,5 Värtsilä sockengräns. 7,6 t.v. Värtsilä st. 8,0
järnvägsnivåövergång 8,8

24,0 Värtsilä, Kakunkylä vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen via Värtsilä köping /1,7/ (se ortsblad)
t. Soanlahti kyrka /44,8/ samt via Korpiselkä kyrka
/38,0/ t. Tolvajärvi och Ilomantsi kyrka, t.h. väg via
Ruskeala /29,9/ t. Sortavala.
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Värtsilä—Tohmajärvi, 24,0 km.
Till en början god och ny väg, mot slutet någon sämre.

Ståtligt karelskt landskap med backodlingar, vidsträckta skogar
och enstaka sjöar. Enstaka byar.

O Värtsilä, Kakunkylä vägskäl. Köres i
NO-riktning. 0,8 järnvägsnivåövergång. 1,2 Värtsilä
st., t.v. Kohnila. Fortsattes längs ny väg. 5,3 Tohma-
järvi sockengräns. 6,7 järnvägsnivåövergång (bibana).
8,6 Kaurila hållpl 8,8

8,8 Kaurila vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. gammal
väg t. Värtsilä /13,7/.) Vägen går genom skogar
och odlingar 4,2

13,0 Peijonniemi vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg t. Iljala vägskäl vid vägen Ruskeala—Värtsilä
722,4/). (0,9 t.v. väg t. Peijonniemi gårdar). Köres
genom omväxlande lundar och odlingar. 3,9 tv. Toh-
majärvi 5,3

18,3 Lahdenvaara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Kiihtelysvaara kyrka /35,8/). 0,3 t.h. minnes-
märke över striden vid Lahdensilta 26. 8.1808. 1,8
t.v. Tohmajärvi, i bakgrunden vidsträckta skogar. .. 2,0

20,3 Kirkkoniemi vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Tohmajärvi kyrka /2,9/).

(Tohmajärvi kyrka är uppförd av trä 1751, invigd
1756. Byggd av den framstående byggmästaren
Eskil Collenius. Kyrkan prydes av Mikael Toppe-

Kemienmäki vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Kiihtelysvaara kyrka /36,6/). 0,1 t.v. vackert

livs altartavla /1784/.)
Fortsattes över gamla backodlingar 2,8

23,1

dal- och berglandskap 0,9

24,0 Tohmajärvi, Kemie vägskäl. T.h. väg t.
Joensuu /55,0/, t.v. väg via Kitee kyrka /22,8/ t.
Imatra och Nyslott (Savonlinna).
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Tohmajärvi—Joensuu, 55,0 km.
God, nyligen reparerad landsväg. Karelskt landskap med

backodlingar och vackra blandskogar och sjöar. Bosättningen
ställvis gles, tätare närmare Joensuu.

Tohmajärvi, Kemie vägskäl. Köres i NY-0
riktning genom byn. 3,0 t.v. vidsträckta skogar 12,0

12,0 Onkamo hållpl. Fortsattes rakt över järnvägs-
nivåövergång. (T.v väg t. hållpl. /0,4/.) Köres längs
rak väg genom vacker skog. 3,8 t.v. Särkijärvi 6,0

18,0 Tikkala vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
t. Tikkala hållpl. /1,6/). 5,5 Pyhäselkä sockengräns.
Köres längs rak väg över backig terräng /!!,!/ t.v.
vidsträckta skogar 12,6

30,6 Honkavaara vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Kiihtelysvaara kyrka /15,5/). 0,7 t.h. vid-
sträckt skogslandskap 1,1

31,7 Koivuranta vägskäl. Fortsattes th. (T.v.
väg t. Pyhäselkä kyrka /2,3/ och via Hammaslahti st.
/2,3/ t. Rääkkylä kyrka /39,7/). 1,8 t.v. det vackra
Hammasjärvi 4,9

36,6 Haavanpää vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Pyhäselkä kyrka och Hammaslahti st. 5,6).
1,3 t.v. ekar och lärkträd. Köres förbi omväxlande
odlingar. 4,1 t.v. det långa och smala Haapajärvi. 7,4

44,0 Niittylahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Niittylahti hållpl. 71,4/). Vidare över om-
växlande odlingar. 4,4 Pielisensuu sockengräns, t.v.
Pyhäselkä fjärd. Förstadsbebyggelse. 9,6 Joensuu
stadgräns, t.v. stadens vattentorn. 9,9 t.v. minnes-
märke över Olli Tiainen. 10,0 järnvägsövergång.
Joensuu st. 10,5 den första bron över Pielisjoki. Kö-
res över Makasiininsaari, t.v. Ilosaari. 10,7 den andra.
bron över Pielisjoki 11,0

55,0 JOENSUU, salutorget. (Se ortsblad). T. staden
längs Siltakatu.
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Joensuu—Tohmajärvi, 55,0 km.
God, nyligen reparerad landsväg. Karelskt landskap med

backodlingar och vackra blandskogar och sjöar. Bosättningen
ställvis gles, tätare närmare Joensuu.

0 JOENSUU, salutorget. Köres i SO-riktning
längs Siltakatu. 0,3 första bron över Pielisjoki. Kö-
res över Makasiinisaari, t.h. Ilosaari. 0,6 andra bron
över Pielisjoki. 0,6 t.v. Joensuu st. 1,0 järnvägs-
övergång. 1,1 t.h. minnesmärke över Olli Tiainen.
(T.h. stig till utsiktstornet). 1,4 Pielisensuu socken-
gräns, t.h. stadens vatten- och utsiktstorn. 2,2 t.v.
vidsträckta skogar. 3,0 !th. Pyhäselkä fjärd. 6,6 Py-
häselkä sockengräns 11,0

11,0 Niittylahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Niittylahti hållpl. /1,4/). 2,6 t.h. det långa
och smala Haapajärvi. Köres över omväxlande od-
lingsmarker. 6,0 t.h. ekar och lärkträd 7,4

18,4 Haavanpää vägskäl. Fortsattes rakt (t.h.
väg t. Pyhäselkä kyrka och \Hammaslahti st. /5,6/).
3,0 t.h. det vackra Hammasjärvi 4,9

23,3 Koivuranta vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Pyhäselkä kyrka /2,3/ och via Hammaslahti st.
/2,3/ t. Rääkkylä kyrka /39,7/). 0,4 t.v. vidsträckta
skogar 11

24,4 Honkavaara vägskäl. Fortsattes t.h. väg t.
Kiihtelysvaara kyrka /15,5/). 0,7 t.h. köres längs rak
väg genom omväxlande skogsmarker. 7,1 Tohmajärvi
sockengräns. 9,0 vackert omväxlande dallandskap. .. 12,6

37,0 Tikkala vägskäl. Fortsattes rakt (t.h. väg
t. Tikkala hållpl. /1,6/). 1,1 t.h. Särkijärvi. Efter
byn vacker skog. 6,0 järnvägsnivåövergång 6,0

43,0 Onkamo hållpl. Fortsattes rakt. (T.h. väg t.
hållpl. ,/0,4). Köres genom omväxlande skogar 12,0

Tohmajärvi, Kemie vägskäl. Rakt fort-
sätter vägen t. Värtsilä /25,7/, t.h. väg via Kitee
172,8/ t. Nyslott (Savonlinna) och Imatra.

55,0
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Juuka—Säyneinen, 46,6 km.
Relativt god, men ställvis buktande och backig landsväg,

företrädesvis kärrmark. Bosättningen i Juuka kyrkby tät, men
i övrigt gles, frånsett trakten nära Säyneinen.

0 Juuka. Tienhaara. Köres i SV-riktning ge-
nom kyrkbyn. 0,4 t.v. resandehem, Juuanjoki bro. 0,5
t.h. Juuka kyrka och hjältestod. T.v. gästgiveri. 0,9
t.h. St-st 1,0

1,0 Juuka kyrkby. Fortsattes t.h. (T.v. väg via
Polvela vägskäl /9,8/ t. Polvijärvi kyrka och Tuus-
niemi kyrka). 0,1 Juuanjoki bro. 1,2 t.v. reparations-
verkstad. 1,5 t.v. begravningsplats. 1,6 t.h. Ylim-
mäinenjoki älv, som vägen följer. Efter byn omväx-
lande skogsmarker. 11,0 t.v. vackert berglandskap.
Ett större kärr, omväxlande terräng. 24,0 Vaikonjoki
bro. 24,8 t.h. Vastalampi. 31,9 Säyneinen socken-
gräns. 33,5 vidsträckta skogar. 37,0 t.v. St-st 37,0

38,0 Losomäki vägskäl. (T.h. väg via Säyneinen
by t. Säyneinen kyrka /12,0/). 2,1 köres över Aitto-
mäki. 8,2 t.h. det vackra Petäjäjärvi 8,6

46,6 Säyneinen vägskäl. T.h. väg via Hankamäki
vägskäl /26,5/ t. Nurmes och Rautavaara kyrka, t.v.
väg via Kaavi t. Kuopio. I vägskälet Sh-st.

Till det kända Pisamäki går en sidoväg från Han-
kamäki väg ,/4,5/. Denna sidoväg går via Pisa-
koski; stigen t. Pisamäki börjar vid Hartikkala
gård /12,2/.
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Säyneinen—Juuka, 46,6 km.
Relativt god, men ställvis buktande och backig landsväg,

företrädesvis kärrmark. Bosättningen i Juuka kyrkby tät, men
i övrigt gles, frånsett trakten nära Säyneinen.

0 Säyneinen i vägskäl. Köres i O-riktning. 0,4
t.v. det vackra Petäjäjärvi. 6,5 köres över Aittomäki;
ett ståtligt skogslandskap. 8,6

8,6 Losomäki vägskäl. (T.v. väg via Säyneinen
by t Säyneinen kyrka/12,0/). T.h. St-st Efter byn
omväxlande skogsmarker. 5,1 Juuka sockengräns. 12,2
t.v. Vastalampi, köres över kärrmarker. 13,0 Bro över
Vaikonjoki. 26,0 t.h. vackert berglandskap; köres
genom omväxlande skogsterräng. 34,5 t.v. Ylimmäi-
nen joki, vilken älv vägen följer. 36,5 t.h. begrav-
ningsplats. 35,8 t.h. reparationsverkstad, utsikt över
Juuka kyrkby. 36,9 bro över Juuanjoki 37,0

45,6 Juuka kyrkby. Fortsattes t.v. (t.h. väg via Pol-
vela vägskäl /9,8/ t. Polvijärvi kyrka och Tuusniemi
kyrka.) 0,1 t.v. St-st 0,5 t.v. Juuka kyrka och hjälte-
stod. T.h. gästgiveri. 0,6 bro över Juuanjoki, t.h. re-
sandehem 1,0

46,6 Juuka. Tienhaara. T.h. väg via Ahmovaara
/25,8/ t. Joensuu och Koli, t.v. väg via Kuokkasten-
salmi 738,1/ t. Nurmes och lisalmi (Idensalmi).

(Juuka kyrka är uppförd av trä 1851. Altartav-
lan är en kopia (Kaarlo Kiljander) av en av von
Beckers tavlor.)
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Säyneinen—Kaavi, 21,2 km.
Relativt god men ställvis buktande och backig landsväg.

Företrädesvis odlingsmarker och vackra utsikter över sjöar
och skogar. Bosättningen jämförelsevis tät och välmående.

0 Säyneinen vägskäl. Köres i O-riktning förbi
omväxlande odlingsmarker. 1,7 t.h. odlingslandskap
kring Seitilampi. 3,3 Hirvisalmi bro, t.h. Hirvilahti
vik av Vuotjärvi. 4,1 Kaavi sockengräns. 7,2 t.h.
synes Pisamäki. 7,6 t.h. vacker utsikt över Vuot-

11,7järvi. 9,1 Juuankoski sockengräns.

11,7 Vehkalahti vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Juuankoski /5,7/ t. Nilsiä kyrka). T.v. Veh-
kalahti bro. (3,0 t.v. biväg t. Vehkalahti by). 4,4
vackert åslandskap 5,4

17,1 Akonpohja vägskäl. (T.h. väg t. Akonpohja
båtbrygga /2,8/). 2,5 Kaavi sockengräns, fortsattes
genom byn. 3,3 t.h. det vackra Kaavinjärvi med
strandodlingar 4,1

21,2 Kaavi vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Rik-
kalahti vägskäl /14,1/ t. Tuusniemi kyrka och Polvi-
järvi kyrka samt via Outokumpu t. Sysmä vägskäl
vid vägen Kuopio—Joensuu; t.h. väg via Melalahti
720,2/ t. Kuopio.
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Kaavi—Säyneinen, 21,2 km.
Relativt god men ställvis buktande och backig landsväg.

Företrädesvis odlingsmarker och vackra utsikter över sjöar
och skogar. Bosättningen jämförelsevis tät och välmående.

0 Kaavi vägskäl. Köres i N-riktning genom byn.
1,6 Juuankoski sockengräns 4 1

4,1 Akonpohja vägskäl. (T.v. väg t Akonpohja
båtbrygga /2,8/). 1,0 köres över vackert åslandskap.
(2,4 t.h. biväg t. Vehkalahti by). 3,4 Vehkalahti bro,
vacker utsikt över Vehkalahti. 5,2 t.h. bakom Veh-

>

kalahti ståtligt berglandskap 5,4

9,5 Vehkalahti vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Juankoski /5,7/ t. Nilsiä kyrka). 2,6 Kaavi
sockengräns. 3,4 utsikt över Vuotjärvi. 4,6 t.v. Pisa-
mäki. 7,6 Säyneinen sockengräns. 8,4 Hirvisalmi bro,
t.v. Hirvilahti vik av Vuotjärvi. 10,0 t.v. vackert od-
lingslandskap kring Seitilampi 11,7

21,2 iSäyneinen vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Hankamäki vägskäl /26,5/ t. Nurmes och Rauta-
vaara kyrka, t.h. väg via Juuka 746,6/ t. Koli och
Joensuu. I vägskälet Sh-st.

Till det kända Pisamäki går en sidoväg via Pisa-
koski från Hankamäki väg /4,5/; stigen t. Pisa-
mäki börjar vid Hartikkala gård /12,2/.
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Kaavi—Melalahti, 20,2 km.
Relativt backig, ställvis krokig landsväg genom omväxlande

skogs- och odlingsmarker, sjölandskap. Några byar.

0 Kaavi vägskäl. Köres i V-riktning genom od-
lingsbygd. 0,1 Juankoski sockengräns. 0,3 t.v. Kaa-
vinjärvi. 0,7 Tuusniemi sockengräns. Efter byn om-
växlande skogsterräng 5,1

5,1 Hau rank i vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Vehmasmäki vägskäl /11,4/ vid vägen Kuopio—
Joensuu.) Odlingar 2,2

7,3 Ruostepuro vägskäl. (T.h. väg t. Muuru-
vesi kyrka /14,1/.) Köres genom skogsmarker. 4,0
Riistavesi sockengräns. Navasjärvi bro, t.h. Navas-
järvi. 6,6 t.v. vackert skogs- och berglandskap. 9,4
tv. Pien-Pölläkkäjärvi. 11,7 t.h. odlings- och sjö-
landskap. 12,2 th. kafé. 12,3 t.h. gästgiveri, t.v. Sh-
st. T.h. vacker utsikt över Melalahti. 12,5 t.h. Sh-st. 12,9

20,2 Melalahti vägskäl. T.h. väg via Toivala/24,6/
t. Kuopio och lisalmi, t.v. väg via Tuusniemi /18,6/
t. Joensuu.
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Melalahti—Kaavi, 20,2 km.
Relativt backig, ställvis krokig landsväg genom omväxlande

skogs- och odlingsmarker, sjölandskap. Några byar.

0 Melalahti vägskäl. Köres i NO-riktning. 0,4
t.v. Sh-st. 0,6 t.h. Sh-st. t.v. gästgiveri. T.v. vacker
utsikt över Melalahti. 0,7 t.v. kafé. 3,2 t.h. Pien-
Pölläkkäjärvi. 6,3 t.h. vackert skogs- och berglands-
kap. 8,9 Navasjärvi bro, Tuusniemi sockengräns, t.v.
Navasjärvi 12,9

12,9 Ruostepuro vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Muuruvesi kyrka /14,1/). Genom skogsmar-
ker och odlingsbygd 2,2

15,1 Hauranki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg t. Vehmasmäki vägskäl /11,4/ vid vägen Joen-
suu—Kuopio). Köres genom omväxlande skogster-
räng. 3,8 bylandskap. 4,4 Juankoski sockengräns.
4,8 t.h. Kaavinjärvi. 5,0 Kaavi sockengräns 5,1

20,2 Kaavi vägskäl. T.h. väg via Rikkalahti väg-
skäl Jl4/1/ t. Tuusniemi och Polvijärvi kyrka samt
via Outokumpu t. Sysmä vägskäl vid vägen Joensuu—
Kuopio, tv. väg via Säyneinen /21,2/ t. Juuka kyrka
och Nurmes.
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Melalahti—Toivala, 24,6 km.
God, rak landsväg, nästan genomgående nyreparerad, om-

växlande skogs- och odlingsmarker, vackra utsikter. Gles bo-
sättning.

0 Melalahti vägskäl. Köres i NV-riktning längs
den ståtliga tallbevuxna Tuusniemi-åsen 1,0

1,0 Riistavesi kyrka. T.h. begravningsplatsen.
(Riistavesi kyrka är uppförd enl. ritn. av ark. E.
Pitkänen 1934.)

0,3 Syrjäsalmi ståtliga stenbro, vacker utsikt över
Melavesi t.h., genom sundet strömma Riistavesi-vatt-
nen t. Melavesi. 0,8 t.v. vik av Riistavesi, t.h. hög
åskulle, vacker utsikt över omgivningen. 2,1 t.h.
Melavesi 3,9

4,9 Riistavesi vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
t. Vehmersalmi kyrka ,/23,8/.) 1,4 t.h. Riistavesi gam-
la begravningsplats. Omväxlande skogsmarker. 8,2
t.h. vik av Jännevesi. 8,9 Kuopio sockengräns. 10,5
t.v. utsikt över Kotkatvesi, som vägen följer. 13,9
Jännevirta motorfärja (260 m). Utsikt över Stora
Jäläjärvi 19,7

24,6 Toivala vägskäl. Rakt forts, vägen t. Kuopio
/13,2/, t.h. väg via Siilinjärvi /11.27 t. lisalmi.
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Toivala—Melalahti, 24,6 km.
God, rak landsväg, nästan genomgående nyreparerad, om-

växlande skogs- och odlingsmarker, vackra utsikter. Gles bo-
sättning.

0 Toivala vägskäl. Köres i O-riktning. 0,1 t.v.
vacker utsikt över Stora Jäläjärvi. 5,4 t.h. St-st. 5,5
Jännevirta motorfärja (260 m). T.h. Jännevirta, t.v.
Juurusvesi. 8,8 t.h. utsikt över Kotkatvesi, som vägen
följer. Skogsmarker. 10,8 Riistavesi sockengräns.
11,2 t.v. vik av Jännevesi. 18,2 t.v. Riistavesi gamla
begravningsplats 19,7

19,7 Riistavesi vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
t. Vehmersalmi kyrka /23,8/.) 1,8 t.v. Melavesi,
köres över den tallbevuxna Tuusniemi-åsen. 3,1 t.h.
vik av Riistavesi, t.v. hög åskulle, vacker utsikt över
omgivningen. 3,6 'Syrjäsalmi ståtliga stenbro, utsikt
t.v. över Melavesi. Genom sundet strömma Riistavesi-
vattnen t. Melavesi 3,9

23,6 Riistavesi kyrka. T.v. begravningsplats.
(Riistavesi kyrka är uppförd enl. ritn. av ark. E.
Pitkänen 1934.) 1,0

24,6 Melalahti vägskäl. Rakt forts, vägen via
Tuusniemi /18,6/ t. Joensuu, t.v. väg via Kaavi /20,2/
t. Koli och Nurmes.
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Tuusniemi—Melalahti, 18,6 km.
God, tämligen rak landsväg, som går längs Tuusniemi ås,

vackra utsiker. Bosättningen rätt tät.

0 Tuusniemi, Jänissalo vägskäl. Köres i
NV-riktning längs Tuusniemi vackra moar 0,9

0,9 Vehmasmäki vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg t. Hauranki vägskäl 711,4/ vid Kaavi—Melalahti-
vägen.) 1,5 t.h. det vackra Kangasjärvi. 3,5 vägen
går längs Tuusniemi smala åsrygg. (8,2 t.v. biväg
t. Koivulahti brygga). 9,3 t.h. Tuusjärvi. Köres över
Tuusjärvi vackra tallmo. 11,8 t.v. vackert odlings-
och sjölandskap, t.h. Ylimmäinen-, t.v. Keskimäinen-
järvi. 12,0 Riistavesi sockengräns. 12,9 köres över
vackra tallmo. 16,1 t.v. vidsträckt sjö- och odlings-
landskap, Riistavesi vikar och sund. 16,7 t.h. Laatan-
lampi, i bakgrunden Tuusniemi höjd 17,7

18,6 Melalahti vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Toivala /24fi/ t. Kuopio och lisalmi, t.h. väg via
Kaavi /20,2/ t. Koli oöh Nurmes.
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Melalahti—Tuusniemi, 18,6 km.
God, tämligen rak landsväg, som går längs Tuusniemi ås,,

vackra utsiker. Bosättningen rätt tät.

O Melalahti Vägskäl. Köres i SO-riktning över
vacker mo. 0,3 vidsträckt odling- och sjölandskap,
Riistavesi sund och vikar. 1,0 t.v. Laatanlampi,
vacker tallmo efter byn. 4,8 t.h. odlings- och sjö-
landskap. 6,4 t.v. Ylimmäinen-, t.h. Keskimmäinen-
järvi. 5,7 Tuusniemi sockengräns. 7,8 mellan träden
skymtar Ttiusjärvi. (9,5 t.h. biväg t. Koivulahti
brygga). 14,2 vägen följer Tuusniemi smala åsrygg.
15,9 t.v. det vackra Kangasjärvi 17,7

17,7 Vehmasmäki vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg t. Hauranka vägskäl /11,4/ vid Melalahti—Kaa-
vi-vägen.) Fortsattes över moar 0,9

18,6 Tuusniemi, Jänissalo vägskäl. Rakt
fortsätter vägen via Kuusjärvi 142,1/ t. Joensuu,
t.h. väg t. Karvio vägskäl ,/46,1/ vid Joensuu—Var-
kausvägen.
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Kuusjärvi—Tuusniemi, 42,1 km.
God och rak landsväg, delvis längs Tuusniemi ås, vackra

utsikter över stora skogar och sjöar. Bosättningen rätt tät.

0 Kuusjärvi, Sysmä vägskäl. Köres i
V-riktning längs Sysmäjärvi strand. 0,1 t.v. gäst-
giveri. 1,4 t.h. Outokumpu gruvtorn. 3,7 t.v. St-st.
6,1 nivåövergång (Outokumpu smalspåriga bana).
(6,3 t.h. väg t. Outokumpu gruva). 7,9 t.v. och t.h.

kafé 8,0

Kuusjärvi kyrka.8,0
(Kuusjärvi träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
Fred. Öhman 1878. Altartavlan målad av E.
Härkönen, donerad t. kyrkan 1914.)

5,4 t.h. Palojärvi. Köres genom omväxlande vildmarks-
trakter. 14,2 t.h. ståtlig utsikt över Rikkavesi. .... 15,8

23,8 Ohtaansalmi färja (45 m) . Genom sundet
strömma Rikkavesis vatten t. Juo järvi (tv.). Tuus-
niemi sockengräns. T.h. bilverkstad, t.v. St-st 0,3
t.v. Juojärvis vackra vikar. 0,7 t.v. Utsikt över Juo-
järvi. 9,0 Tuuslahti vik av Juojärvi, vägen följer
vikstranden. 9,4 Tuusjärvi första bro. 9,9 Tuusjärvi
andra bro. 11,4 köres över näs mellan sjöar. 12,1
t.h. kafé. 12,2 t.v. vacker utsikt över Juojärvis örika
fjärd. 12,3 t.h. Sh-st. 12,7 t.h. St-st och begrav-

42,1 Tuusniemi, Jänissalo vägskäl. Rakt
forts, vägen via Melalahti /18,6/ t. Kuopio, t.v. väg
t. Karvio vägskäl /46,1/ vid Joensuu—Varkausvägen.

vägen följer vikstranden. 4,2 t.h. Hietajärvi 5,3

Tuusniemi vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Rikkalahti vägskäl /VTfl/ vid Kuusjärvi—Kaavi-
vägen.) 0,8 t.v. gästgiveri. 1,7 t.v. vik av Juojärvi,

36,8

12,9 t.h. Sh-st 13,0

(Tuusniemi träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
E. Lohrman 1869. Altartavlan målad av apotekare
E. Petersen 1923. Klockstapeln från 1811.)

ningsplats. 12,8 t.h. Tuusniemi kyrka.
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Tuusniemi—Kuusjärvi, 42,1 km.
God och rak landsväg, delvis längs Tuusniemi ås, vackra

utsikter över stora skogar och sjöar. Bosättningen rätt tät.

0 Tuusniemi, Jänissalo vägskäl. Köres i
SO-riktning genom tät skog. 0,8 t.v. skymtar Hieta-
järvi. 1,9 t.h. vik av det stora Juojärvi, vägen följer
viken. 4,5 t.h. gästgiveri. 4,7 t.h. utsikt över Juojärvi. 5,3

5,3 Tuusniemi vägskäl. Forts, rakt (T.v. väg
t. Rikkalahti vägskäl vid Kaavi—Kuusjärvivägen.)

(Tuusniemi träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
E. Lohrman 1869. Altartavlan målad av apotekare
E. Petersen 1923. Klockstapeln från 1811.)

0,3 t.v. begravningsplats och 'St-st 0,7 t.v. Sh-st.
0,8 t.h. lottornas kafé. 0,9 t.v. kafé. 1,8 köres över
ett näs mellan sjöar. 2,1 t.v. utsikt över Tuuslahti
vik av Juojärvi. 3,1 Tuuslahti första bro. 3,6 Tuus-
järvi andra bro. Skarp krök t.h. Vägen går alldeles
invid sjön. 12,7 t.h. Juojärvis vackra vikar, t.v.
Rikkavesi. 12,9 t.h. St-st, t.v. bilverkstad. Kuusjärvi

Kuusjärvi, Sysmä vägskäl. Rakt forts,
vägen via Taipale /13,1/ t. Joensuu, t.v. väg t. Polvi-
järvi kyrka 124,2/ och via Outokumpu /4,4/ t. Kaavi
kyrka.

18,3

sockengräns 13,0

(Kuusjärvi träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
Fred. Öhman 1878. Altartavlan målad av E.
Härkönen, donerad t. kyrkan 1914.)

34,1 Kuusjärvi kyrka.

ståtlig utsikt över Rikkavesi. 9,9 t.v. Palojärvi 15,8

Ohtaansalmi färja (45 m) . Genom sundet
strömma Rikkavesis vatten (t.v.) t. Juojärvi. 1,4 t.v.

0,1 t.v. och t.h. kafé. (1,7 t.v. väg t. Outokumpu
gruva.) 1,9 nivåövergång (Outokumpu smalspåriga
järnväg). 4,3 t.h. St-st. 5,3 t.v. Outokumpu gruvtorn.

42,1

5,9 t.h. Sysmäjärvi. 7,9 t.h. gästgiveri 8,0
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Kuusjärvi—Taipale, 13,1 km.
God och rak landsväg, utsikter över stora sjöar och välskötta

fält, på sina ställen moar. Bosättningen i början tät.

0 Kuusjärvi, Sysmä vägskäl. Köres i SO-
riktning genom byn. 0,9 vacker vy över Sysmäjärvi
örika fjärd. 2,3 Liperi sockengräns. 3,8 järnvägs-
nivåövergång. 6,9 t.v. Viinijärvi, vars strand vägen
följer. 7,9 t.v. Viinijärvi örika fjärd. 10,0 Viini-
järvi bro. 10,1 t.v. Taipale grekisk-katolska kyrka
med begravningsplats. 10,3 den gamla lutherska be-
gravningsplatsen. 10,4 t.h. Sh-st. 10,6 t.v. St-st. .. 10,8

10,8 Viinijärvi vägskäl. (T.h. väg t. Viinijärvi
st. 70,7/.) Forts, över välskötta fält 2,3

13,1 Taipale vägskäl. Rakt forts, vägen t Joensuu
731,9/, t.h. väg via Karvio /42,9/ t. Varkaus.
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Taipale—Kuusjärvi, 13,1 km.
God och rak landsväg, utsikter över stora sjöar och välskötta

fält, på sina ställen moar. Bosättningen i början tät.

0 Taipale vägskäl. Köres i V-riktning genom byn. 2,3

2,3 Viinijärvi vägskäl. (T.v. väg t. Viinijärvi
st. /0,7/.) 0,2 t.h. St-st. 0,4 t.v. Sh-st. 0,5 t.h.
begravningsplats. 0,7 t.h. Taipale grekisk-katolska
kyrka med begravningsplats. 0,8 Viinijoki bro, th.
Viinijärvi, som vägen följer. 2,9 ståtlig vy över Viini-
järvi örika fjärd. Efter byn tallmoar. 7,0 järn-
vägsnivåövergång. 8,5 Kuusjärvi sockengräns. 9,9
tv. Sysotnäjärvi örika fjärd

13,1 Kuusjärvi, Sysmä vägskäl. Rakt forts,
vägen via Tuusniemi 742,1/ t. Kuopio och lisalmi,
t.h. väg t. Polvijärvi kyrka /24,2/ och via Outokumpu
74,4/ t. Kaavi kyrka.

10,8
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Tohmajärvi—Kitee, 22,8 km.
God, om ock ställvis smal och backig landsväg, omväxlande

utsikter. Bebyggelsen rätt tät.

0 Tohmajärvi, Kemie vägskäl. Köres i
V-riktning. 0,7 t.v. ståtligt kuperat odlingslandskap.
1,2 Tohmajoki bro. 3,4 t.v. vik av det vackra Tohma-
järvi. Vägen slingrar sig fram över backarna. (5,1
t.v. väg t. Jouhkola herrgård, numera delvis parcel-
lerad.) 5,7 vackert skogslandskap. 9,4 Kitee socken-
gräns, Kiteenjoki bro 10,8

10,8 Haara järvi by. (T.v. väg t. Kunonniemi by
78,0/.) 1,2 t.v. Haarajärvi. 2,1 köres genom ett
omväxlande kuperat skogslandskap 8,3

19,1 Päätye vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t. Rääk-
kylä kyrka /36,8/). 1,7 ståtligt utsikt över Kitee
kyrkby, t.v. Kiteenjärvi. Köres förbi kyrkbyns od-
lingar 3,7"

22,8 Kitee vägskäl. Rakt forts, vägen via Ruskeala
/34,1/ t. Sortavala, t.h. väg via Puhos 112,2/ t. Imatra
och Nyslott (Savonlinna).
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Kitee—Tohmajärvi, 22,8 km.
God, om ock ställvis smal och backig landsväg, omväxlande

utsikter. Bebyggelsen rätt tät.

0 Kitee vägskäl. Köres i NV-riktning förbi
kyrkbyns odlingar. 2,0 t.h. Kitee sjö med frodiga
stränder. 3,7

3,7 Pää ty e vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Rääkkylä kyrka /36,8/.) Omväxlande backterräng.
7,1 t.h. Haarajärvi 8,3

12,0 Haarajärvi by. (T.h. väg t. Kunonniemi by
/8,0/.) Vackert skogslandskap. 1,4 Kiteenjoki bro,
Tohmajärvi sockengräns. Köres förbi omväxlande
skogs- och odlingsmarker. (5,7 t.h. väg t. Jouhkola
herrgård, numera delvis parcellerad.) 7,0 vik av det
vackra Tohmajärvi. 8,9 vacker vy över Kemie bys
backodlingar. 9,6 Tohmajoki hro. 10,1 ståtligt
kuperat odlingslandskap 10,8

22,8 Tohmajärvi, Kemie vägskäl. T.h. väg t

Värtsilä /24,0/, t.v. väg t. Joensuu 755,0/.
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Kitee—Puhos, 12,2 km.
God, men ställvis backig och buktande smal väg, huvud-

sakligast omväxlande odlingslandskap. Bosättningen rätt tät

0 Kitee vägskäl. Köres i SV-riktning genom byn.
2,2 t.v. stor mosse. Köres genom omväxlande odlings-
och skogslandskap. 7,0 vägen följer Ätäsköjokis
strand. 9,3 Ätäsköjoki bro. (11,2 t.v. väg t. Koivikko
gård /0,4/.) 11,3 t.v. Yläkoivikko gård, i bakgrunden
Koivikko gård. (Gården är grundlagd på 1830-talet,
nuv. ägare agronom A. Bränder; 956 ha, varav 170 ha
odlad jord; för Forstliga Forskningsanstalten har
avskiljts en av N. L. Arppe planterad lärkträdsskog
11 ha, nyplanterad areal 14 ha. Kreatursskötarskola
sedan 1877.) 12,2

12,2 Puhos vägskäl. Rakt forts, vägen via Seikun-
lampi 748,6/ t. Nyslott (Savonlinna), t.v. väg via
Kissala /36,2/ t. Imatra.
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Puhos—Kitee, 12,2 km.
God, men ställvis backig och buktande smal väg, huvud-

sakligast omväxlande odlingslandskap. Bosättningen rätt tät.

0 Puhos vägskäl. Köres i O-riktning. 0,7 t.v. Ylä-
koivikko gård, i bakgrunden Koivikko gård. (Gården
är grundlagd på 1830-talet, nuv. ägare agronom A.
Bränder; 956 ha, varav odlad jord 170 ha; för
Forstliga Forskningsanstalten har avskiljts en av N.L.
Arppe planterad lärkträdsskog 11 ha, nyplantering
14 ha. Kreatursskötarskola sedan 1877.) (1,0 t.h. väg
t. Koivikko gård /0,4/.) Köres genom omväxlande
skogs- och odlingslandskap. 2,9 Ätäsköjoki bro, vägen
följer åstranden. 10,0 t.h. stor mosse. 11,8 ståtlig
utsikt över Kitee kyrkby, i bakgrunden Kiteenjärvi. .. 12,2

12,2 Kitee vägskäl. T.h. väg via Ruskeala /34,1/ t.
Sortavala, t.v. väg via Tohmajärvi /22,8/ t. Joensuu
och Värtsilä.
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Puhos—Seikunlampi, 48,6 km.
Rätt god, men ställvis smal, backig och buktande landsväg,

vidsträckta skogar, talrika sjöar. Bebyggelsen i början rätt tät,
senare gles.

0 Puhos vägskäl. Köres i V-riktning genom lärk-
trädsskog. 0,6 t.h. gästgiveri. 0,9 Orivesi. 1,6 t.h.
vacker utsikt över Orivesis örika fjärd. 1,8 t.v. St-st
och kafé. 1,9 t.v. ,Sh-st, t.h. bygga. Köres längs
Orivesis strand. 2,6 Kaukas Ab:s granplantskola. .. 3,5

3,5 Puhoskoski bro. T.h. Orivesi, t.v. Puhoslampi.
Här strömmar större delen av det stora Pyhäjärvis
vatten till Orivesi. Köres tvärs över den stora ön
Puhossalo. 11,3 Hiiskoski bro, Kesälahti sockengräns,
här strömmar en del av Pyhäjärvis vatten t. Orivesi.
Köres över omväxlande skogs- och odlingslandskap.
15,8 t.h. gästgiveri 19,0

48,6 Seikunlampi vägskäl. Rakt forts, vägen via
Kerimäki /13,2/ t. Nyslott (Savonlinna) och Punka-
harju, t.h. väg t. Savonranta kyrka /24,1/.

22,5 Väärämäki vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t.
Kesäjärvi kyrka /25,5/.) 1,8 t.v. vacker utsikt över
Puruvesi. 2,8 t.v. St-st. 2,9 th. Villasenjärvi. 7,0
t.v. vik av det vackra Ängervöisenjärvi, vägen följer
vikstranden. 8,1 St Michels länsgräns, Kerimäki
sockengräns. Köres över Salpausselkä åsryggar. 10,1
bro över Raikkuu kanal, vacker utsikt, t.v. Änger-
vöisenjärvi. 20,0 t.h. St-st. 20,5 vidsträckta skogs-
landskap. 21,8 t.v. vacker vy över Puruvesi, vars
strand vägen följer 26,1
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Seikunlampi—Puhos, 48,6 km.
Rätt god, men ställvis smal, backig och buktande landsväg,

vidsträckta skogar, talrika sjöar. Bebyggelsen i början rätt gles,
senare tät.

0 Seikunlampi vägskäl. Köres i O-riktning.

T.h. vacker utsikt över Puruvesi, vars strand vägen
följer. 6,1 t.v. St-st 15,0 t.h. vackert landskap, i
bakgrunden Ängervöisenjärvi. 16,0 bro över Raikkuu
kanal, t.h. utsikt över Ängervöisenjärvi. Köres över
Salpausselkä åsryggar. Kuopio länsgräns, Kesälahti
sockengräns, t.h. en vik av det vackra Ängervöisen-
järvi, som vägen följer. 21,5 t.v. Villasenjärvi. 23,8
t.h. St-st. 24,3 t.h. vacker utsikt över Puruvesi fjärd. 26,1

26,1 Väärämäki vägskäl. Forts. t.v. (T.v. väg t.
Kesälahti kyrka /25,5/.) 3,2 t.v. gästgiveri. 7,7 bro
över Hiiskoski fors, Kitee sockengräns. Här strömma
det stora Pyhäjärvis vatten till Orivesi. Köres över

48,6 Puhos vägskäl. Rakt forts, vägen via Kitee
/12y2/ t. Joensuu och Värtsilä, t.h. väg via Kissala
/36,2/ t. Imatra.

lärkträdsskog 3,5

45,1 Puhoskoski bro. T.h. Puhoslampi, tv. Orivesi,
här strömmar större delen av Pyhäjärvis vatten till
Orivesi. Vägen följer Orivesis strand. 0,9 t.v. Kau-
kas Ab:s granplantskola. 1.6 t.v. brygga. 1,7 t.h.
St-st. och kafé. 1,9 t.v. vacker utsikt över Orivesis
örika fjärd. 2,9 t.v. gästgiveri. 3,2 köres genom

den stora ön Puhossalo 19,0
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Seikunlampi—Kerimäki, 13,2km.
Tämligen god väg, om ock ställvis buktande och backig,

omväxlande utsikt över Puruvesis örika vatten. Bebyggelsen i
början gles, i slutet tätare.

0 Seikunlampi vägskäl. Köres i V-riktning
över omväxlande skogsterräng. 3,5 t.h. Kuonanjärvi,
vars strand vägen senare följer. 4,7 Kuonanjoki bro. 7,5

7,5 Kinnaraho vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t.
Enonkoski kyrka ,/25,0/.) 3,3 Kerimäki kyrka, t.v.
glittrar Puruvesi. 4,2 t.h. Kerimäki begravnings-
plats 4,4

11,9 Kerimäki kyrka. Köres t.h. (T.v. väg t.
brygga /0,5/.)

(Kerimäki träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
E. Lohrman 1847. Altartavlan målad av Alexandra
Såltin 1890. Kyrkan, som är en av vårt lands

13,2 Kerimäki, Jouhenniemi vägskäl. T.h. väg
t. Nyslott (Savonlinna) /23,5/, t.v. väg via Jukola
/11,3/ t. Imatra.

Köres över byns odlingar 1,3
0,1 t.v. kafé, t.h. St-st. 0,2 t.h. begravningsplats.

största träkyrkor, har plats för 4.700 personer.
Framför kyrkan hjältegrav.)
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Kerimäki—Seikunlampi, 13,2 km.
Tämligen god väg, om ock ställvis buktande och backig,

omväxlande utsikter över Puruvesis örika vatten. Bebyggelsen
närmare Kerimäki rätt tät, i slutet glesare.

0 Kerimäki, Jouhenniemi vägskäl. Köres i
NO-riktning genom byn. 1,0 t.v. begravningsplats.
1$ th. kafé, t.v. St-st 1,3

1,3 Kerimäki kyrka. Köres tv. (T.h. väg t.
brygga 70,5/.)

(Kerimäki träkyrka är uppförd enl. ritn. av ark.
E. Lohrman 1847. Altartavlan målad av Alexandra
Såltin 1890. Kyrkan, som är en av vårt lands

5,7 Kinnaraho vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t
Enonkoski kyrka /25,0/.) Köres över omväxlande
terräng. 2,6 Kuonanjärvi, vars strand vägen följer.
2,8 Kuonanjoki bro 7,6

13,2 Seikunlampi vägskäl. Rakt forts, vägen via
Puhos /48,6/ t. Joensuu och Värtsilä, t.v. väg t.
Savonranta kyrka /24,1/.

0,2 t.v. begravningsplats. 1,1 t.h. glittrar Puruvesi. 4,4

största träkyrkor, har plats för 4.700 personer.
Framför kyrkan hjältegrav.)
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Nyslott (Savonlinna)—Kerimäki, 23,5 km.
God och rätt bred och rak landsväg, omväxlande vyer över

odlingar, skogar och sjöar. Några byar.

0 NYSLOTT (SAVONLINNA), Salutorgét. Köres
i SO-riktning längs Olavinkatu. 0,9 Kyrönsalmi järn-
vägs- och landsvägsbro, ståtlig utsikt, från bron, tth.
Kyrönsalmi, i vars mitt OLOFSBORG (se ortsblad)
höjer sig, t.v. Haapavesi fjärd. Genom Sundet ström-
mar större delen av Vuoksen-systemets vatten från
Haapavesi till Pihlajavesi. 1,1 t.v. Tuokkolanlahti,
vars strand vägen följer. 2,0 och 2,1 järnvägsnivå-
övergång. 2,5 t.h. Kaupinselkä i Pihlajavesi. (Th.
väg t. Moinsalmi /24,0/.) 2,7 järnvägsnivåövergång.
3,7 Sääminki sockengräns, t.h. Suuri Mertajärvi. .... 5,0

—Enonkoski, t.h. väg t Silvola hållpl. 73,1/.) ...... 8,4

5,0 Nojanmaa vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t
Kangaslampi kyrka /73,9/ och via Rasinmäki /81,4/
t. Heinävesi kyrka samt t Enonkoski kyrka /28,1/.)
1,7 stor kärrodling. 4,5 Kerimäki sockengräns. 7,1
t.v. vidsträckt skogslandskap. 7,3 Anttola vägkorsning.
(T.v. Väg t. Makkola vägskäl /14,9/ vid vägen Nyslott

23,5 Kerimäki, Jouhen n i e m i vägskäl. Rakt
forts, vägen via Seikunlampi /13,2/ t. Joensuu, t.h.
väg via Jukola /11,3/ t. Imatra.

13,4 Herttuala vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Jukola 79,7/ t. Imatra.) Köres genom omväxlande
skogsmark. 1,9 t.h. Sylkyjärvi, vars strand Vägen
följer. 4,9 t.v. Kolm-Soppisenlampi 5,6 th. Koijärvi
med sina vackra stränder. 7,8 Töroppäla by, ståtligt
landskap, i bakgrunden Kerimäki kyrka; (T.v. byväg
t. Nyslott;—Enonkoski vägen.) 10,1
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Kerimäki—Nyslott (Savonlinna), 23,5 km.
God och rätt bred och rak landsväg, omväxlande vyer över

odlingar, skogar och sjöar. Några byar.

0 Kerimäki, Jouhenniemi vägskäl. Köres
i SV-riktning över odlingar. 2,3 Toroppala by. (T.h.
byväg t. Nyslott—Enonkoskivägen.) 4,5 t.v. Koijärvi
med dess vackra stränder. 7,2 t.v. Sylkyjärvi, vars
strand vägen följer 10,1

10,1 Herttuala vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via
Jukola /9,7/ t. Imatra.) 1,1 Anttola vägkorsning.
(T.h. väg t. Makkola vägskäl /14,9/ vid Nyslott—
Enonkoskivägen, t.v. väg t. Silvola hållpl. /3,1/.) 3,9
Sääminki sockengräns. 6,7 köres över vidsträckt
kärrodling 8,4

23,5 NYSLOTT (SAVONLINNA), Salutorget. (Se
ortsblad). T. staden längs Olavinkatu.

18,5 Nojanmaa vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t.
Kangasniemi kyrka /73,9/ och via Rasinmäki /81,4/
t. Heinävesi kyrka samt t. Enonkoski kyrka /28,1/.)
1,2 Nyslott stadsgräns, tv. Suuri Mertajärvi. 2,2
järnvägsnivåövergång. (2,5 t.v. byväg t. Moinsalmi
/24,0/.) T.v. Kaupinselkä fjärd i Pihlajavesi. 2,8
och 2,9 järnvägsnivåövergång, t.h. Tuokkolanlahti,
vars strand vägen följer. 3,6 t.h. vacker vy över
Haapavesi. 4,0 Kyrönsalmi järnvägs- och landsvägs-
bro, t.h. Haapavesi, t.v. Kyrönsalmi, i vars mitt
pLOFSBORG reser sig (se Nyslott ortsblad). Genom
sundet strömmar större delen av Vuoksen-systemets
vatten från Haapavesi t. Pihlajavesi. 5,0
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Jukola—Nyslott (Savonlinna), 23,1 km.
God, rätt bred och rak landsväg, omväxlande vyer över

odlingar, skogar och sjöar. Bebyggelsen jämförelsevis tät och
välmående.

0 Jukola vägskäl. Köres i NV-riktning genom
byn. 1,2 t.v. Kulennoinen hållpl. 1,3 t.h. St-st. 1,5
t.v. gästgiveri. Odlingar. 4,0 Kerimäki sockengräns. 9,7

9,7 Herttuala vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via
Kerimäki 710,1/ t. Joensuu.) 1,1 Anttola vägkorsning.
(T.h. väg t. Makkola vägskäl /14,9/ vid Nyslott—
Enonkoskivägen, t.v. väg t. Silvola hållpl. /3,1/.) 3,9
Sääminki sockengräns. 6,7 köres över vidsträckt
kärrodling 8,4

18,1 Nojanmaa vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t.
Kangasniemi /73,9/ och via Rasinmäki /81,4/ t. Heinä-
vesi kyrka samt t. Enonkoski kyrka /28,1/.) 1,2
Nyslott stadsgräns, t.v. Suuri Mertajärvi. 2,2 järn-
vägsnivåövergång. (2,5 t.v. byväg t. Moinsalmi
724,0/.) T.v. Kaupinselkä fjärd i Pihlajavesi. 2,8
och 2,9 järnvägsnivåövergång, t.h. Tuokkolanlahti,
vars strand vägen följer. 3,6 t.h. vacker vy över
Haapavesi. 4,0 Kyrönsalmi järnvägs- och landsvägs-
bro, t.h. Haapavesi, t.v. Kyrönsalmi, i vars mitt
OLOFSBORG reser sig (se Nyslotts ortsblad). Genom
sundet strömmar större delen av Vuoksen-systemets
vatten från Haapavesi t. Pihlajavesi 5,0

23,1 NYSLOTT (Savonlinna), S alut or get. (Se
ortsblad). T. staden längs Olavinkatu.
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Nyslott (Savonlinna)—Jukola, 23,1 km.
God och bred, i allmänhet rak landsväg, omväxlande vyer

över odlingar, skogar och sjöar. Bebyggelsen jämförelsevis tät
och välmående.

O NYSLOTT (Savonlinna), Salutorget Köres
i SO-riktning längs Olavinkatu. 0,9 Kyrönsalmi järn-
vägs- och landsvägsbro, ståtlig utsikt från bron, t.h.
Kyrönsalmi, i vars mitt OLOFSBORG reser sig, t.v.
Haapavesi fjärd. Genom sundet strömmar Vuoksen-
systemets vatten från Haapavesi till Pihlajavesi. 1,1
t.v. Tuokkolanlahti, vars strand vägen följer. 2,0 och
2,1 järnvägsnivåövergång. 2,5 t.h. Kaupinselkä i
Pihlajavesi. (T.h. väg t. Moinsalmi /24,0/.) 2,7 järn-
vägsnivåövergång. 3,7 Sääminki sockengräns, t.h.
Suuri Mertajärvi 5,0

5,0 Noja m a a vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t.
Kangaslampi kyrka /78,9/ och via Rasinmäki /81,4/
t. Heinävesi kyrka samt t. Enonkoski kyrka /28,1/.)
1,7 stor kärrodling. 4,5 Kerimäki sockengräns. 7,1
t.v. vidsträckt skogslandskap. 7,3 Anttola vägkors-
ning. T.v. väg t. Makkola vägskäl 714,9/ vid vägen Ny-
slott—Enonkoski, t.h. väg t. Silvola hållpl. /3,1/.) .. 8,4

23,1 Jukola vägskäl. Rakt forts, vägen via Punka-
harju 117,2/ t. Imatra, t.v. väg via Kerimäki /11,3/
t. Joensuu.

13,4 Herttuala vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
via Kerimäki /10,1/ t. Joensuu.) Omväxlande skogs-
och odlingslandskap. 5,7 Punkaharju sockengräns.
7,3 vackert skogs-och sjölandskap. 8,3 t.h. gästgiveri.
8,4 t.v. St-st 8,5 t.h. Kulennoinen hållpl 9,7
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Jukola—Kerimäki, 11,3 km.
Tämligen god, men smal och ställvis backig landsväg, som

följer Puruvesis strand, vackra utsikter över sjöns örika vatten.
Några byar.

0 Jukola vägskäl. Köres i NO-riktning över
odlingar. 0,8 Kerimäki sockengräns, t.h. Nunnanlahti
vik av Puruvesi, vägen följer vikstranden. Lämpliga
lägerplatser vid viken. Kuperat åslandskap. 2,1 th.
Haapaniemilahti vik av Puruvesi. 4,5 t.h. utsikt över

Ruokolahti vik av Puruvesi. 5,7 vackert odlings-
landskap. 6,3 th. Ruokolahti. 10,8 t.v. vackert od-

lingslandskap

11,3 Kerimäki, Jouhenniemi vägskäl. T.h.

väg via Seikunlampi /13,2/ t. Joensuu, t.v. väg t. Ny-

slott (Savonlinna).

11,3
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Kerimäki—Jukola, 11,3 km.
Tämligen god, men smal och ställvis backig landsväg, som

följer Puruvesis strand, vackra utsikter över sjöns örika vatten.
Några byar.

0 Kerimäki, Jouhenniemi vägskäl. Köres
i S-riktning över omväxlande terräng. 0,3 vackert
odlingslandskap. 5,0 t.v. utsikt över Ruokolahti vik
av Puruvesi. 6,8 t.v. Ruokolahti. 9,2 t.v. Haapanie-
menlahti vik av Puruvesi. Kuperad åsterräng. 10,0
t.v. Nunnanlahti vik av Puruvesi, vid stranden lämp-
liga lägerplatser. Vägen följer vikstranden. 10,5
Punkaharju sockengräns

11,3 Jukola vägskäl. T.h. väg t. Nyslott (Savon
linna) /23,1/, t.v. väg via Punkaharju t. Imatra.

11,3
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Jukola—Punkaharju, 12,2 km.
God landsväg, som är under ombyggnad. Vägen går över den

berömda Punkaharju-åsen, vackra vyer över Puruvesis vikar
och fjärdar. Några byar.

O Jukola vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,9 ståt-
ligt sjölandskap, Nunnanlahti vik av Puruvesi. 1,3
järnvägsnivåövergång. 2,0 t.h. Huotaanselkä fjärd av
Pieni Puruvesi. Forts, över Tuunaansaari. 4,5 Tuu-
naansalmi motorfärja (300 m), utsikt t.h. över Pieni
Puruvesi, t.v. järnvägsbro. Köres längs åssluttningar.
5,2 t.v. Statshotellet (Turistför.). (T.h. väg t. Pun-

kaharju båtbrygga /0,4/.) 5,3

5,3 Punkaharju vägskäl. Forts. t.h. längs åsen.
(T.v. väg t. Punkaharju st. /0,9/ och Turistför. ho-
tell Finlandia samt lägerområde /1,2/.) Utomordent-
ligt vackra vyer över Laukonlahti t.v. och Pieni Pu-
ruvesi t.h. (0,4 t.v. väg t. Punkaharju st. och hotell
Finlandia). 0,7 t.v. Runebergskullen, där Runeberg
torde ha diktat »Den femte juli». T.h. Valkialampi,
bakom Takaharju. 1,4 t.v. det vackra Hynninsaari.
(1,6 t.h. väg t Takaharju sanatorium /1,2/.). 2,4
Kivisalmi bro, t.v. Laukonlahti, t.h. Pieni Puruvesi.
3,4 t.h. Mustaniemi, vars V-sida har god sandstrand.
4,6 t.v. Enonselkä fjärd av Puruvesi. 6,1 Punkasalmi
motorfärja (170 m). 6,3 järnvägsnivåövergång. 6,6
t.h. Punkasalmi st. 6,8 t.v. Sh-st 6,9

12,2 Punkaharju, Punkasalmi vägskäl. Rakt
forts, vägen via Särkisalmi /21,8/ t. Imatra, t.v. t.
Kissala vägskäl /23,6/ vid vägen Puhos—lmatra. I
vägskälet t.h. kafé, t.v. gästgiveri.

(Punkaharju kyrka — vid Kissala-vägen ,/0,5/ —

är provisor. byggd 1922, altartavlan av Martta
Helminen.)
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Punkaharju—Jukola, 12,2 km.
God landsväg, som är under ombyggnad. Vägen går över

berömda Punkaharju-åsen, vackra vyer över Puruvesis vikar
och fjärdar. Några byar.

0 Punkaharju, Punkasalmi vägskäl. Kö-
res i NV-riktning genom byn. 0,1 t.h. Sh-st 0,3 t.v.
Punkasalmi st. 0,6 t.v. järnvägsnivåövergång, Punka-
salmi motorfärja (170 m). T.v. Pieni Puruvesi. 2,3
t.h. Enonselkä fjärd, Puruvesi. 3,4 t.v. Mustaniemi,
på vars V-strand god sandstrand. Köres över den
natursköna åsen, t.h. vikar av Puruvesi, t.v. Pieni
Puruvesi. 2,4 Kivisalmi bro, t.h. Laukanlahti vik,
t.v. Pieni Puruvesi. Köres längs stranden av Äijän-
lahti vik, i bakgrunden det vackra tallbevuxna Taka-
harju. (5,3 t.v. väg t. Takaharju sanatorium /lfl/.)
5,5 t.h. det vackra Hynninsaari, t.v. Valkiajärvi. 6,2
t.h. Runebergskullen, där Runeberg torde ha diktat
»Den femte juli». (6,5 t.h. väg t. Punkaharju st. och
Turistför. Finlandia hotell samt lägerområde /1,3/.) 6,9

6,9 Punkaharju vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
t. Punkaharju st. /0,9/ och hotell Finlandia /1,2/.)
T.h. Statshotellet (Turistför.). (0,1 t.v. väg t. Punka-
harju brygga /0,4/.) Köres över åsen. 0,6 Tuunan-
salmi motorfärja (300 m), t.h. järnvägsbro, t.v. Pieni
Puruvesi. Forts, över Tuunaansaari. 3,3 t.v. Huo-
taanselkä fjärd, Pieni Puruvesi. 4,0 järnvägsnivå-
övergång, t.h. Puruvesi, Nunnanlahti vik

12,2 Jukola vägskäl. Rakt forts, vägen t. Nyslott
(Savonlinna) /23,1/, t.h. via Kerimäki /11,3/ t. Joen-
suu.

5,3
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Punkaharju—Särkisalmi, 21,8 km.
God, om ock delvis backig och buktande landsväg över kupe-

rad terräng, utsikter över skogar och sjöar. Några byar.

O Punkaharju, Punkaniemi vägskäl. Kö-
res i SO-riktning genom byn. 0,1 t.v. St-st. 0,3 järn-
vägsnivåövergång (bibana). 0,5 t.v. Sorvaslahti vik
av Puruvesi. 0,9 järnvägsnivåövergång. 1,1 Pieni
Puruvesi. 1,9 järnvägsnivåövergång. 2,6 järnvägs-
nivåövergång. 4,3 omväxlande skogslandskap. 4,8
järnvägsnivåövergång. 5,8 t.v. gästgiveri. 6,1 t.h.
vackert bylandskap, i bakgrunden Putikko såg vid
Utrasvesi. (6,6 t.h. väg t. Putikko st. /0,6/.) 7,5

7,5 Kauvonniemi vägskäl. Forts. t.h. (T.v.
väg t. Kirjavala vägskäl /16,0/ vid vägen Puhos—
Imatra.) 0,4 varnas för järnvägsnivåövergång. 0,5
Sääminki sockengräns. 1,8 tv. Saarijärvi 2,7

10,2 Ruhvana vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Lohikoski vägskäl /61,1/ vid vägen Immola—Sulka-
va.) 2,8 järnvägsnivåövergång. (10,2 t.h. byväg
längs Simpelejärvis N-strand t. vägen Koitsanlahti—
Rautjärvi.). 10,9 t.h. Simpelejärvi. 11,2 järnvägs-
nivåövergång. 11,4 t.v. kafé 11,6

21,8 Särkisalmi vägskäl. T.h. väg via Koitsan-
lahti /llfll t. Imatra och Sortavala, t.v. väg via Kis-
sala /33,8/ t. Puhos. — I vägskälet Sh-st. och 2
kaféer.
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Särkisalmi—Punkaharju, 21,8 km.
God, om ock delvis backig och buktande landsväg över kupe-

rad terräng, utsikter över skogar och sjöar. Några byar.

0 Särkisalmi vägskäl. Köres i NV-riktning.
0,2 t.h. kafé. 0,4 järnvägsnivåövergång. T.v. ståt-
lig utsikt över Simpelejärvi. (1,4 t.v. byväg längs
Simpelejärvis N-strand t. Koitsanlahti—Rautjärvi-
vägen.) 5,0 järnvägsnivåövergång. 8,0 St Michels
länsgräns, Sääminki sockengräns. 8,8 järnvägsnivå-
övergång 11,6

11,6 Ruhvana vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Lohikoski vägskäl /61,1/ vid vägen Immola—Sulka-
va.) Köres över vacker tallbevuxen mo. 0,4 t.h. Saa-
rijärvi. 2,2 Punkaharju sockengräns. 2,3 varnas för
järnvägsnivåövergång 2,7

14,3 Kauvon niemi vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg t. Kirjavala vägskäl /16,0/ vid vägen Imatra—
Puhos.) (0,9 t.v. väg t. Putikko st. /0,6/.) 1,4 t.v.
vacker bylandskap. i bakgrunden Putikko såg vid
stranden av Utrasvesi. 1,7 t.h. gästgiveri. 2,4 t.h.
Sorvaslahti vik av Puruvesi. 2,7 järnvägsnivåöver-
gång. Forts, genom omväxlande skogsterräng. 4,9
järnvägsnivåövergång. 7,0 t.h. Sorvaslahti. 7,2
järnvägsnivåövergång. 6,4 tv. Pieni Puruvesi. 6;6
vägsnivåövergång (bibana) . 7,4 t.h. St-st 7,5

21,8 Punkaharju-, Punkasalmi vägskäl. Rakt
forts, vägen via Jukola /13,2/ t. Joensuu cch Nyslott
(Savonlinna), t.h. väg t. Kissala vägskäl /23,6/ vid
vägen Imatra—Puhos. — I vägskälet t.h. gästgiveri,
t.v. kafé.

(Punkaharju kyrka — vid Kissala-vägen /0,5/ —

är provis., uppförd 1922, altartavlan målad av
Martta Helminen.)
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Särkisalmi—Koitsanlahti, 17,0 km.
God, om ock delvis smal och backig landsväg längs Simpele-

järvis strand, vackra vyer över sjöar, byar och odlingar. Gam-
mal och välbärgad bebyggelse.

0 Särkisalmi vägskäl. Köres i S-riktning över
Särkisalmi bro. 0,4 t.h. Särkisalmi st., t.v. vacker
utsikt över Simpelejärvi. 1,0 t.h. Särkisalmi såg vid
Simpelejärvi. 3,7 järnvägsnivåövergång, t.h. vacker
vy över Simpelejärvi. 4,3 t.h. Laurila exkursionhär-
bärge. (T.v. väg t. Laurila vilohem 70,3/.) Forts.
längs Simpelejärvis strand. 6,2 t.v. Sh-st 6,3

6,3 Parikkala st. (tv.). T.h. hotell. Forts, genom
byn. 0,1 t.v. kafé. 0,3 t.h. Sh-st. 0,4 t.v. bilverkstad,
t.h. Parikkala såg. 0,8 t.h. kaféer. 0,9 t.h. St-st. 1,0
t.v. begravningsplats med hjältestod 1,1

7,4 Parikkala kyrka. Forts. th. (T.v. väg t. Pou-
tala vägskäl /10,8/ vid vägen Koitsanlahti—Lahden-
pohja.)

(Parikkala kyrka har uppförts av tegel 1850 enl.
ritn. av C. L. Engel, inredd enl. ark. Seb. Gripen-
bergs ritn. Altartavlan målad av E. J. Löfgren.)

0,1 tv. Arkusjärvi. 2,1 vidsträckt vy. 3,3 t.h. ängar.
5,6 stenbro över Joukiosalmi, t.h. Simpelejärvi, t.v.
Kukkaro vik av Simpelejärvi. 9,0 ståtligt odlings-
landskap, i mitten Koitsanlahti vik av Simpelejärvi. 9,6

17,0 Koitsanlahti vägskäl. Rakt forts, vägen via
Rautjärvi /27,8/ t. Imatra, t.v. väg via Ihala /37,8/
t. Lahdenpohja.
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Koitsanlahti—Särkisalmi, 17,0 km.
God, om ock delvis smal och backig landsväg längs Simpele-

järvis strand, vackra vyer över sjöar, byar och odlingar. Gam-
mal och välbärgad bebyggelse.

0 Koitsanlahti vägskäl. Köres i NO-riktning,
odlingar. 4,0 stenbro över Joukiosalmi, t.h. Kukkaro-
lahti vik av Simpelejärvi, t.v. Simpelejärvi. 6,3 t.v.
ängar. 7,6 t.h. vacker vy över Arkusjärvi 9,6

9,6 Parikkala kyrka. Forts. t.v. förbi kyrkan.
(T.h. väg t. Poutala vägskäl /0,8/ vid vägen Koitsan-
lahti—Lahdenpohj a.)

(Parikkala kyrka har uppförts av tegel 1860 enl.
ritn. av C. L. Engel, inredd enl. ark. Seb. Gripen-
bergs ritn. Altartavlan målad av E. J. Löfgren.)

0,1 t.h. begravningsplats med hjältestod. 0,2 t.v. St-st.
0,3 tv. kaféer. 0,7 t.h. bilverkstad, t.v. Parikkala
såg. 0,8 t.v. St-st 1,0 kafé 1,1

10,7 Parikkala st. (t.h.). T.v. hotell. Forts, genom
byn längs det vackra Simpelejärvis strand. 0,1 t.v.
Sh-st. 2,0 t.v. Laurila exkursionshärbärge. (T.h. väg
t. Laurila vilohem 70,3/.) 2,6 järnvägsnivåövergång.
4,8 t.h. vacker vy över Simpelejärvi. 5,3 t.v. Särki-
salmi såg vid Simpelejärvi. 5,9 t.v. Särkisalmi st. 6,2
Särkisalmi bro 6,3

17,0 Särkisalmi vägskäl. T.h. väg via Kissala
733,8/ t. Puhos, t.v. väg via Punkaharju /21,8/ t.
Nyslott (Savonlinna). — I vägskälet Sh-st. och 2
kaféer.
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Imatra—Villmanstrand(Lappeenranta), 37,5 km.
God, nastan helt ombyggd landsväg, som går över Stora

Salpausselkäs moar, utsikt över Saimens örika vatten. Köpings-
bebyggelse, stora byar och fabriker.

0 Imatra vägkorsning. Köres i NV-riktning.
0,1 t.h. St-st. 0,2 t.h. Sh-st. 0,3 t.h. bilverkstad. 1,0
Joutseno sockengräns. 2,2 t.h. vidsträckt odlingslands-
kap 4,9

4,9 Korven k anta vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
via Mansikkala /6,4/ t. Tainionkoski, biväg t. Saimens
strand /2,0/.) 4,3 t.h. Jänhiälä hållpl. 4,4 järnvägs-
undergång. 7,3 t.h. vy över Saimens örika fjärd. 11,3
järnvägsundergång. 12,1 Imatra kraftverks högspän-
ningsledning. 12,3 t.v. Sh-st 12,6

17,5 Joutseno kyrka. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Honkalahti /2,1/, t.v. väg t. Penttilä vägskäl /18,2/
vid vägen Imatra—Viborg.)

(Joutseno kyrka är uppförd enl. ritn. av ark. J.
Stenbäck 1921, järnbetong. Altartavlan målad av
T. Frangin.)

0,1 t.h. nya begravningsplatsen. 0,2 t.v. gamla be-
gravningsplatsen. Köres över jämn tallmo. 4,2 hög-
spänningsledning. 5,4 Lappee sockengräns. (8,5 t.h.
väg t. Muukko hållpl. /0,2 J.) 8,6 järnvägsövergång
(bibana) 13,2

30,7 Lauritsala vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
via Nuijamaa 124,0/ t. Juustila och Viborg.) 0,1
Saima kanals järnvägsbro, som är Finlands största
vändbro, t.v. kanalen, som vägen följer. 0,9 bro. (T.v.
väg längs kanalens västra strand t. vägen Lauritsala
—Nuijamaa /4,5/.) 1,3 t.h. Saima kanal och Kaukas
fabrikers luftbana. 2,0 Lauritsala köping (se orts-
blad). (T.v. väg t. Lauritsala hållpl. /0,8/.) 2,2 och
2,3 t.v. Sh-st, t.h. Saimen. 4,0 t.h. Kaukas stora
fabriker. 4,1 nivåövergång (Kaukas smalspåriga
bana) . 5,5 utsikt över Saimen 6,8

37,5 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Valta-
katu. (Se ortsblad). Till staden längs Koulukatu
och Kauppakatu.
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Villmanstrand(Lappeenranta)—lmatra, 37,5 km.
God, nästan helt ombyggd landsväg, som går över Stora

Salpausselkäs moar, utsikt över Saimens örika vatten. Köpings-
bebyggelse, stora byar och fabriker.

0 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Valta-
katu. Köres i N-riktning längs Kauppakatu och
Koulukatu. 08 t.v. utsikt över Saimen. 2,7 Kaukas-
bolagets smalspåriga järnvägsnivåövergång, t.v. bola-
gets fabriker. Köres genom Lauritsala köping (se
ortsblad). 4,5 och 4,6 t.h. Sh-st. (4,8 th. väg t. Lau-
ritsala hållpl. 70,8/.) 5,5 t.v. Saima kanal. 5,9 bro.
(T.h. väg längs kanalens västra strand till vägen
Lauritsala—Nuijamaa). 6,7 kanalens järnvägsbro,
som är Finlands största vändbro, elektrisk 6,8

6,8 Lauritsala vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Nuijamaa /24,0/ t. Juustila och Viborg.) 4,6 järn-
vägsövergång (bibana). (4,7 t.v. väg- t. Muukko
hållpl. /0,2/.) Forts, längs jämn tallmo. 7,8 Joutseno
sockengräns. 9,0 Imatra Kraftverks högspännings-
linje. 13,0 t.h. Joutseno gamla begravningsplats. 13,1
t.v. nya begravningsplatsen 13,2

20,0 Joutseno kyrka. Forts. rakt. (T.h. väg t. Pent-
tilä vägskäl /18,2/ vid vägen Viborg—lmatra, t.v.
väg t. Honkalahti /2,1/.)

(Joutseno kyrka är uppförd enl. ritn. av ark. J.
Stenbäck 1921, järnbetong. Altartavlan målad av
T. Frangin.)

Köres genom byn. 0,3 t.h. Sh-st. 0,5 högspännings-
linje. 1,8 järnvägsundergång, t.v. ståtligt bylandskap.
5,2 t.v. utsikt över Saimens örika fjärd. 8,2 järnvägs-
undergång. 8,3 t.v. Jänhiälä hållpl 12,6

34,6 Korvenkanta vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
t. Saimens strand /2,0/, en annan väg går via Man-
sikkala /6,4/ t. Tainionkoski.) 3,9 Ruokolahti socken-
gräns. Köres genom Imatra bosättningscentrum. 4,6
t.v. bilverkstad. 4,7 t.v. Sh-st. 4,8 t.v. St-st 4,9

87,5 Imatra vägkorsning. Rakt forts, vägen via
Immola /10,4/ t. Nyslott (Savonlinna) och Sortavala,
t.h. väg via Ihantola 143,1/ t. Viborg, tv. väg t.
Tainionkoski /5,1/.
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Villmanstrand (Lappeenranta)—Viborg
(Viipuri), 54,5 km.

God, delvis nybyggd, men backig och ställvis smal och
buktande landsväg, klippiga skogsmarker, enstaka sjöar och byar.

0 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Valta-
katu. Köres i S-riktning längs Kauppakatu. (1,1
t.h. väg t. st. /0,2/.) 1,2 järnvägsundergång. Forts.
rakt. (T.h. väg t. Simola /18,0/.) 1,6 Imatra kraft-
verks högspänningsledning. 2,0 Lappee sockengräns.
5,9 t.h. odlingar, i övrigt skogsmarker. 16,3 Nuijamaa
sockengräns. 18,3 t.v. St-st., t.h. Kärkjärvi, köres
genom Rapattila by, efter byn klippig skogsmark. 24,8
t.v. Kananoja 25,0

25,0 Kananoja vägskäl. Forts, huvudvägen. (T.v.
väg t. Kivimyllynoja vägskäl /4,8/ vid vägen Laurit-
sala—Juustila.) 2,6 t.h. lärkträdsskog. 7,2 t.h. vid-
sträckt naturäng. 9,4 Vahviala sockengräns, moar.
13JB backodlingar. 15,3 Hanhioja bro. (16,3 t.h. bi-
väg t. Hovinmaa 73,0/.) 16,5 Hanhijoki bro. 18,4
Viborgs sockengräns 20,2

45,2 Rapattila vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Juustila /8,9/.) T.v. ståtligt odlingslandskap, i bak-
grunden Suomenvedenpohja. 0,8 Viborgs strands-
gräns 1,1

46,3 Someroja vägkorsning. Forts. rakt. (T.h.
väg t. Tienhaara st. /2,0/, t.v. ny väg t. Juustila
/8,8/.) 2»

48,6 Hietala vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via
Säkkijärvi /33,6/ t. Fredrikshamn /Hamina/.) 1,2
bro, t.v. Suomenvedenpohja, t.h. Viborgsviken. 1,7
järnvägsnivåövergång. 1,9 t.v. Sorvali begravnings-
plats. Köres genom Sorvali stadsdel längs Maantie-
katu. 3,1 bro över Sorvali sund. 4,0 gamla vallar
vid vägen. 4,7 slottsbron ,t.v. Viborgs slott Bfl
VIBORG (VIIPURI), centrum (se ortsblad). Till
staden längs Linnankatu och Karjalankatu.

54,5
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Viborg (Viipuri)—Villmanstrand
(Lappeenranta), 54,5 km.

God, delvis nybyggd, men backig och ställvis smal och
buktande landsväg, klippiga skogsmarker, enstaka sjöar och byar.

0 VIBORG (VIIPURI), centrum. Köres i SV-rikt-
ning längs Karjalankatu och Linnankatu (t.h.). 1,2
Slottsbron, t.h. Viborgsslott 1,7 gamla vallar invid
vägen. 2,8 bro över Sorvali sund. Köres längs Maan-
tiekatu genom Sorvali stadsdel. 3,6 t.h. Sorvali be-
gravningsplats. 4,2 järnvägsnivåövergång. 4,7 bro,

t.h. Suomenvedenpohja, t.v. Viborgsviken 5,9

5,9 Hietala vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via
Säkkijärvi /33,6/ t. Fredrikshamn /Hamina/.)

8,2 Someroja vägkorsning. Forts. rakt. (T.h.
ny väg t. Juustila /8,8/, tv. väg t. Tienhaara st.
,/2,0/.) 0,3 Viborgs sockengräns. T.h. ståtligt odlings-

2,8

landskap, i bakgrunden Suomenvedenpohja 1,1

9,3 Rapattila vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t.
Juustila /8,9/). 1,8 Vahviala sockengräns. 3,7 bro
över Hanhijoki. Backodlingar. (3,9 t.v. biväg t.
Hovinmaa /3,0/.) 4,9 bro över Hanhijoki. 10,8
Nuijamaa sockengräns. 12,2 t.v. vidsträckt naturäng.
Klippiga skogsmarker. 17,6 t.v. lärkträdsdunge. ..

29,5 Kananoja vägskäl. Forts, huvudvägen. (T.h.
väg t. Kivimyllynoja vägskäl /4,8/ vid vägen Juustila
—Lauritsala.) 0,2 t.h. Kananoja. 6,0 t.v. Kärkjärvi,
köres genom Rapattila by. 6,7 t.h. St-st 8,7 Lappee
sockengräns. 19,7 t.v. odlingar. 28,0 Villmanstrands
stadsgräns. 23,4 Imatra kraftverks högspännings-
ledning. (23,8 t.v. väg t. Simola /18,0/.) 23,8 järn-
vägsundergång. (23,9 t.v. väg t. Lappeenranta st.
70,2/.) 25,0

54,5 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Valta-
katu (se ortsblad) . Till staden längs Kauppakatu.

20,2
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Viborg (Viipuri)—Johannes, 26,0 km.
God och bred, om ock delvis backig och buktande landsväg,

moar, odlingar och byar, förstadsbebyggelse och stora byar.

0 VIBORG (VIIPURI), centrum. Köres i SV-rikt-
ning längs Karjalankatu, Linnankatu och Koiviston-
katu. 1,8 Havinlahti. 2,3 järnvägsövergång'. Forts,

längs Koivistovägen genom Käremäki förstad. 3,1
Käremäki bro. (3,8 t.h. väg t. Tanhuvaara.) 6,1 Vi-
borgs sockengräns 8,2

8,2 Nuoraankylä. (T.h. väg t. Horttana, t.v. väg t.
Yläsommeenkylä.) 2,2 Sommeenjoki bro. (2,8 t.h.
väg t. Samola exkursionshärbärge /3,8/.) 5,7 t.h.
St-st., järnvägsnivåövergång. 6,1 t.h. Sommee st.
(8,7 t.h. gammal väg genom byn tillbaka t. huvud-
vägen, invid vägen /0,4/ minnesmärke över striden
vid Kaislahti.) 8,9 t.h. Kaislahti st. (11,9 t.h. väg t.
Hackmans cellulosafabrik, den gamla vägen förenar
sig med huvudvägen.) Järnvägsnivåövergång. 13,7
t.h. sportplan och det gamla glasbruket. 14,2 Kosken-
joki bro. (14,4 t.h. väg t. Hackmans fabrik.) 14,6

22,8 Rokkala vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
t. Johannes—Kuolemajärvi-vägen). 0,2 börjar farligt
buktande stigning 3,2

26,0 Johannes, Va ahtola vägkorsning. Rakt
forts, vägen t. Koivisto (Björkö) köping /23,0/, t.h.
väg t. Johannes kyrka /2,0/, t.v. väg t. Kuolemajärvi
kyrka 727,3/.

(Johannes kyrka är uppförd av tegel 1888 enl. ritn.
av ark. G. Vilenius. Altartavlan har målats av
Venny Soldan.)
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Johannes—Viborg (Viipuri), 26,0 km.
God och bred, om ock delvis backig och buktande landsväg,

moar, odlingar och byar, förstadsbebyggelse och stora byar.

0 Johannes, Vaahtola vägskäl. Köres i NV-
riktning. 2,2 börjar en farligt buktande utförsbacke. 3,2

3,2 Rokkola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Johannes—Kuolemajärvivägen). (0,2 t.v. väg t.
Hackmans cellulosafabrik.) 0,4 Kosenoja bro. 1,0
t.v. gammalt glasbruk och sportplan. 2,4 börjar ny-
byggd väg. 2,7 järnvägsnivåövergång. (T.v. väg t.
Hackmans fabrik och gammal väg genom byn till
huvudvägen.) 5,7 t.v. Kaislahti st. (5,9 t.v. den
gamla vägen förenas med huvudvägen, invid vägen

/0 ,4/ minnesmärke över striden vid Kaislahti.) 8,5
t.v. Sommee st. 8,9 järnvägsnivåövergång, t.v. St-st.
(11,8 t.v. väg t. Samola exkursionshärbärge /3,8/.)
12,4 Sommeenjoki bro 14,6

7,8 Nuoraa n k y 1a. (T.h. väg t. Yläsommee by, t.v.
väg t. Horttana). 2,1 Viborgs stadsgräns. (4,4 t.v.
väg t. Tanhuvaara.) 5,1 Käremäki bro, köres längs
Koivistovägen genom Käremäki stadsdel. 5,9 järn-
vägsövergång. 6,2 t.v. Havinlahti 8,2

26,0 VIBORG (VIIPURI), centrum. (Se ortsblad).

T. staden längs Koivistokatu, Linnankatu och Karja-
lankatu.
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Johannes—Koivisto (Björkö), 23,0 km.
God och bred, delvis buktande landsväg, omväxlande skogs-

marker, odlingar, några byar; havsvyer.

0 Johannes, Vaahtola vägskäl. Köres i SO-
riktning över vacker tallmo. 2,1 järnvägsnivåöver-
gång. 3,6 Kukkola by. 4,3 t.h. vacker utsikt över
Makslahti. 7,1 Koivisto sockengräns. (T.h. väg t.
Makslahti hamn). 7,2 järnvägsnivåövergång. 8,0
Rouskunmäki Ibacke, vacker utsikt 9,3

9,3 Römp ö 11 i by. Forts. rakt. (T.v. väg t. Kuole-
majärvi /26,3/ och Kolmikesälä by /13,3/.) 0,2 t.h.
Sh-st. (T.h. väg t. Makslahti hamn). 0,4 Makslahti
st. 1,3 ny kakel- och tegelfabrik. (1,5 t.h. gammal
väg t. stranden av Makslahti och tillbaka t. huvud-
vägen och t. Kurkela by). (2,4 t.v. väg t. Humal-
joki /10,0/.) 5,7 t.h. Lähteenmäki hållpl. (T.h. den
gamla vägen förenas med huvudvägen). (7,4 t.h.
byväg t. Kurkela by). 11,5 t.v. Koivisto begrav-
ningsplats och kapell. 12,0 järnvägsnivåövergång.
13,6 t.v. Sh-st 13,7

13,7 Koivisto (Björkö) köping (se ortsblad).
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Koivisto (Björkö)—Johannes, 23,0 km.
God och bred, delvis buktande landsväg, omväxlande skogs-

marker, odlingar, några byar; havsvyer.

O Koivisto (Björkö) köping. Köres i NO-
riktning. 0,1 t.h. Sh-st. 1,7 järnvägsnivåövergång.
2,2 t.h. Koivisto begravningsplats med kapell. (6,3
t.v. by väg t. Kurkela by.) 8,0 t.v. Lähteenmäki
(T.v. gammal väg längs stranden av Makslahti t.
huvudvägen). (11,3 t.h. väg t. Humaljoki /10,0/.)
(12,2 t.v. den gamla vägen förenar sig med huvud-
vägen.) T.v. god utsikt över Makslahti hamn. 12,4
t.v. ny kakel- och tegelfabrik. 13,3 t.v. Makslahti st.
13,5 t.v. Sh-st. (T.v. väg t. hamnen.) 13,7

13,7 Römpötti by. Forts. rakt. (T.h. väg t. Kuole-
majärvi /26,3/ och Kolmikesälä by /13,3/.) 1,3 Rous-
kunmäki backe, t.v. vacker utsikt. 2,1 järnvägsnivå-
övergång. 2,2 Johannes sockengräns. (T.v. väg t.
Makslahti hamn.) 5,0 t.v. vacker utsikt över Maks-
lahti, köres genom Kukkola by. 7,2 järnvägsnivåöver-
gång. Efter byn vacker tallmo 9,3

23,0 Johannes, Vaahto la vägkorsning. Rakt
forts, vägen t. Viborg (Viipuri) /26,0/, t.h. väg t.
Kuolemajärvi kyrka /27,3/, t.v. väg t. Johannes
kyrka /2fl/.

(Johannes kyrka är uppförd av tegel 1888 enl.
ritn. av ark. G. Vilenius. Altartavlan har målats
av Venny Soldan.)

238R



537

Koivisto (Björkö)—Muurila, 23,0 km.
God och bred, om ock delvis backig landsväg, moar, stora

byar, odlingar, utsikter utöver havet.

0 Koivisto (Björkö) köping. Köres i SV-
riktning genom köpingen. 0,1 t.h. kyrka (se ortsblad)
och gamla begravningsplatsen. Forts. t.v. längs
vikstranden. 0,5 t.h. utsikt över viken och hamnen, i
bakgrunden de stora Koivisto-öarna. (1,0 t.v. väg t.
Koivisto st. /0,7/.) 2,0 järnvägsnivåövergång (hamn-
bana). 3,0 t.h. konservfabrik. 4,7 Koivisto socken-
gräns, köres genom Penttilä by. (10,4 t.h. väg t. Hu-
maljoki gårdar, t.v. väg t. Humaljoki st /1,1/.) Forts,
genom Humaljoki by. 11,5 bro över Humaljoki 11,6

11,6 Humaljoki vägskäl. Forts. t.h. längs vikstran-
den. (T.v. väg via Humaljoki st. /2,0/ t. vägen
Koivisto— Viborg.) (1,6 t.v. väg via Kipinola by t.
vägen Muurila—Kuolemajärvi /10,0/.) 5,5 Kuo-
lemajärvi sockengräns. 6,5 köres över Muurila
flygsandsområde. 1/5 Muurila by. 9,0 hög sandkulle,
t.h. vacker vy över Finska viken , 11,4

23,0 Muurila vägskäl. T.h. väg via Vammelsuu
/48,9/ t. Terijoki, t.v. väg via Kuolemajärvi st.
110/1/ t. Kuolemajärvi kyrka och t. Peippola vägskäl
vid vägen Kaukjärvi—Uusikirkko.
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Muurila—Koivisto (Björkö), 23,0 km.
God och bred, om ock delvis backig landsväg, moar,

byar, odlingar, utsikter utöver havet.
stora

0 Muurila vägskäl. Köres i V-riktning genom
byn. 2,4 hög sandkulle, t.v. vacker vy över Finska
Viken. 3,9 Muurila flygsandsområde. 6,9 Koivisto
sockengräns. (9,8 t.h. väg via Kipinola by t. vägen
Muurila—Kuolemajärvi.) Utsikt över Humaljoki-
viken och -byn 11,4

11,4 Humaljoki vägskäl. Forts.rakt. (T.h. väg
via Humaljoki st. /2,0/ t. vägen Koivisto —Viborg.)
0,1 bro över Humaljoki, t.v. utsikt över viken. Köres
genom byn. (1,2 t.h. väg t. Humaljoki st. /1,1/, t.v.
väg t. gårdarna i byn.) God tallskog. 8,6 t.v. kon-
servfabrik. 9,6 järnvägsnivåövergång (hamnbana).
Forts, genom köpingsbebyggelse. (10,6 t.h. väg t.
Koivisto st. /O/J/.) T.v. utsikt över Koivisto vik och
hamn, i bakgrunden de stora Koivisto-öarna. 11,5
t.h., t.v. kyrkan (se ortsblad) och den gamla begrav-
ningsplatsen 11,6

28,0 Koivisto (Björkö) köping. (Se ortsblad.)
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Muurila—Vammelsuu, 48,9 km.
God, om ock ställvis smal och buktande landsväg, vackra

odlings- och havsvyer. Några ibyar.

0 Muurila vägskäl. Kores i SV-riktning över
tallmoar. 1,4 t.v. militärens lägerområde. (2,2 t.h.
väg t. Kyrönniemi /1,4/, varest Mikael Agricola, den
finska litteraturens fader, avled 1557, minnessten.
T.v. biväg t. Kuolemajärvi st.). 4,7 t.h. flygsands-
område. 12,1 köres genom Seivästö by. 14,2 flyg-
sandsfält 16,6 Seivästö fyr med fri utsikt över
Finska viken, där invid stupade engelska officerares
och soldaters gravar. 17,7 Uusikirkko sockengräns.
Skogsterräng. 20,2 köres genom Sortavala by 24,9

24,9 Jukkola vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg via
Jäppilä st. /6,0/ t. Uusikirkko (Nykyrka)—Vammel-
suuvägen.) T.h. Sh-st. 0,3' ståtlig vy, ryskt vatten-
område synes. Mager ljungmo. 5,7 Vitikkala by.
(T.h. väg t. gårdarna i byn, t.v. väg via Mesterjärvi
st. /4,0/ t. Uusikirkko—Vammelsuuvägen.) 13,2 t.h.
del av det gamla Ino fästningsområdet. (1!,5 t.h.
väg t. Ino batterier.) 15y0 järnvägsundergång. 15,2
t.v. vidsträckt odlingslandskap. (15,7 t.v. väg t. Ino
by.) 16,0 t.h. Ino st. 16,8 Inonjoki bro. 17,7 järn-
vägsundergång. 18,8 köres genom Vammelsuu by. .. 24,0

48,9 Vammelsuu, Ranta vägskäl. T.h. väg t.
Terijoki /9,1/ och via ißaivola st. /7,7/ t. Kivennapa
kyrka, t.v. väg via Uusikirkko (Nykyrka) /22,5/ t.
Viborg.
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Vammelsuu—Muurila, 48,9 km.
God, om ock ställvis smal och buktande landsväg, vackra

odlingar och vida havsvyer. Några byar.

0 Vammelsuu, Ranta vägskäl. Köres i
V-riktning genom byn. 6,3 järnvägsundergång. 7,5
Inonjoki bro. 8,0 t.v. Ino st. (8,3 t.h. väg t. Ino by.)
8,5 vidsträckt odlingslandskap. 9,0 järnvägsundergång.
(9,5 t.v. väg t. Ino batterier.) 10,5 gammalt fäst-
ningsområde (Ino). Moar. 18,3 Vitikkala by. (T.h.
väg via Mesterjärvi st. /4,0/ t. vägen Vammelsuu—

Uusikirkko (Nykyrka), t.v. väg t. byns gårdar).
Magra ljungmoar. 23,6 ståtlig vy över havsfjärdar,
ryskt vattenområde synes 24,0

24,0 Jukkola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via
Jäppilä st. /6,0/ t. Vammelsuu—Uusikirkkovägen.)
3,5 Sortavala by. Skogar. 7,2 Kuolemajärvi socken-
gräns. 8,3 t.h. Seivästö fyr, vida havsvyer, där invid
engelska officerares och soldaters gravar. 10,7 t.v.
flygsandsfält, Seivästö by. 20,2 flygsandsfält. (22,7
t.h. väg t. vägen Muurila—Kuolemajärvi, t.v. väg t.
Kyrönniemi /1,4/, varest Mikael Agricola, den finska
litteraturens fader, avled, minnessten.) 23,5 t.h. mili-
tärens lägerområde 24,9

48,9 Muurila vägskäl. Rakt forts .vägen via Koi-
visto (Björkö) /23,0/ t. Viborg, t.h. väg via Kuolema-
järvi st. 119,1/ t. Kuolemajärvi kyrka och t. Peippola
vägskäl vid vägen Uusikirkko—Kaukjärvi.
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Vammelsuu—Terijoki, 9,1 ,km.
Rak och bred huvudlandsväg längs stranden av havet. Villor

och tät bybosättning.

0 Vammelsuu, Ranta vägskäl. Köres i SO-
riktning. 0,2 Vammeljoki bro 0,3

0,3 Oro vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via Raivola
st. /7,4/ t. Kivennapa kyrka.) 1,2 t.v. höga sandåsar. 3,8

4,1 Tyrisevä vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Tyrisevä st. /3,5/.) 1,5 t.h. utsikt över den ryska
kusten. 4,4 t.h. St-st. 4,6 t.h. Hotell Puistola. 4,7
t.v. Sh-st (4,8 t.h. väg t. havsbadet.) Tornen av
Terijoki grek.-katolska kyrka synas 5,0

9,1 Terijoki (se ortsblad) . T.h. väg via Kellomäki
/5,8/ t. Rajajoki, t.v. väg via Terijoki st. /1,9/ t.
Kivennapa kyrka.
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Terijoki—Vammelsuu, 9,1 km.
Rak och bred huvudlandsväg längs stranden av havet. Villor

och tät bybosättning.

0 Terijoki. Köres i V-riktning genom samhället.
(0,2 t.v. väg t havsbadet.) 0,3 t.h. Sh-st. 0,4 t.v.
hotell Puistola. 0,6 t.v. St-st. Havsvyer. 3,5 t.v.
utsikt över den ryska kusten 5,0

5,0 Tyrisevä vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Tyrisevä st. /3,6/.) 2,5 t.h. höga sandåsar 8,8

8,8 Oro vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via Raivola
st. /7,4/ t. Kivennapa kyrka.) 0,1 Vammeljoki bro. 0,8

9,1 Vammelsuu, Ranta vägskäl. T.h. väg via
Uusikirkko (Nykyrka) 722,5/ t. Viborg, t.v. väg via
Muurila /48,9/ t. Koivisto (Björkö) köping.
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Vammelsuu—Uusikirkko (Nykyrka), 22,5 km.
God och bred, om ock ställvis buktande landsväg, omväxlande

skogs- och odlingsmarker, många små sjöar. Några byar.

0 Vammelsuu, Ranta vägskäl. Köres i NV-
riktning genom byn. 0,3 t.v. grek.-katolskt kapell
och den s.k. kärleksgraven. 2,0 järnvägsövergång. 7,0
köres genom Rasvattu Iby. (.10,3 t.v. väg t. Ino by.)
11,8 köres genom Lempiälä by 13,2

13,2 Autio vägskäl. Forts, rakt (T.h. väg via
Mustamäki st. /9,4/ t. Kanneljärvi kyrka.) 1,9 t.h.
Sh-st (T.v. väg t. Mesterjärvi st.) T.h. det vackra
Vammel järvi. 2,4 Liestilä by. (4,9 t.v. väg via Mes-
terjärvi st. 114,0/ t. Vammelsuu—Muurilavägen.) 5,2
t.h. hög sandkulle. (5,3 t.v. väg via Jäppilä st. 117,7/
t. Jukkola vägskäl vid vägen Vammelsuu— Muurila.)
5,6 skogssjöar. 8,0 t.v. utsikt över Kirkkojärvi, t.h.
Kiiskinkylä. 8,5 t.h. hushållsskola. 8,6 t.h. lantbruks-
skola. 8,9 Uusikirkko kyrka 9,8

22,5 Uusikirkko kyrka. Rakt forts, vägen via
Kaukjärvi /20,5/ t. Viborg, t.h. väg via Kanneljärvi
kyrka 117,0/ t. Muola—Kivennapavägen.

(Kyrkan är uppförd av trä 1800, rep. enl. ritn. av
ark. Ivar Aminoff 1903. Takmålningar och en
vacker Lutherstaty. Invid kyrkan en klockstapel.)
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Uusikirkko (Nykyrka)—Vammelsuu, 22,5 km.
God och bred, om ock ställvis något buktande landsväg, om-

växlande skogs- och odlingsmarker, många små sjöar. Några byar.

0 Uusikirkko kyrka. Köres i SO-riktning. 0,1
t.h. utsikt över Kirkkojärvi. 0,7 t.v. lantbruksskola.
0,8 t.v. hushållsskola. 1,2 tv. Kiiskijärvi, t.h. Kirkko-
järvi. (4,0 t.h. väg via Jäppilä st. 112,0/ t. Jukkola
vägskäl vid vägen Muurila—Vammelsuu.) 4,1 t.v.
hög sandkulle. (4,4 t.h. väg via Mesterjärvi st. /14,0/
t. vägen Muurila—Vammelsuu.) 6,9 Liestilä by. 7,2
t.v. det vackra Vammeljärvi. 7,4 t.v. Sh-st. (T.h.
biväg t. Mesterjärvivägen.) 9,3

9,3 Autio vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via Mus-
tamäki st. /9,4/ t Kanneljärvi kyrka.) 1,2 Lempiälä
by. (2,9 t.h. väg t. Ino by.) 6,2 Rasvattu by. 11,2
järnvägsövergång. 12,5 Vammeljoki by. 12,9 t.h.
grek.-katolskt kapell och den s.k. Kärleksgraven. .. 13,2

22,5 Vammelsuu, Ranta vägskäl. Rakt forts.
vägen t. Terijoki /9,1/ och via Raivola st. /7,7/ t.
Kivennapa kyrka, t.h. väg via Muurila /48,9/ t Koi-
visto (Björkö) köping.
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Uusikirkko (Nykyrka)—Kaukjärvi, 20,5 km.
God, men ställvis backig och buktande landsväg, sjöar och

byar samt moar.

0 Uusikirkko kyrka. Köres i NV-riktning. 0,1
t.h. St-st. 0,2 t.v. Sh-st. 1,6 Peippolanjoki bro 2,5

2,5 Peippo la vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t.
Kuolemajärvi st. /16,7/.) Peippola odlingar. 1,5
Peippolajoki bro, t.v. kvarn. (2,9 t.v. byväg t. Hyttilä
by /4,0/.) Tallmo. (11,6 t.v. byväg t. Hyttilä by.)
11,8 t.v. vacker vy över Kaukjärvi, vägen följer
stranden 15,6

18,1 Ketola by. T.h. grek.-katolskt kapell med grav-
gård. 0,2 t.v. Sh-st. 0,3 t.h. St-st 0,4 t.v. kafé. 0,6
t.h. lottornas sommarkafé. Ståtlig tallskog, militärens
lägerområde 2,4

20,5 Kaukjärvi vägkorsning. Rakt forts, vägen
t Viborg (Viipuri) /38,5/, t.h. väg via Perkjärvi st.
/12,8/ t. Parkkila vägskäl vid vägen Kivennapa—
Muolaa, t.v. väg t. Kuolemajärvi kyrka /12,5/.
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Kaukjärvi—Uusikirkko (Nykyrka), 20,5 km.
God, men ställvis backig och buktande landsväg, sjöar och

byar samt moar.

0 Kaukjärvi vägkorsning. Köres i SO-rikt-
ning. 1,8 t.v. lottornas sommarkafé. 2,0 t.h. kafé.
2,1 t.v. St-st, t.h. odlingar. 2,2 t.h. Sh-st 2,4

2,4 Ketola by. T.v. grek.-katolskt kapell med begrav-
ningsplats. 0,3 t.h. Kaukjärvi. 2,1 vägen följer
Kaukjärvis strand. (4,0 t.h. biväg t. Hyttilä by.)
6,8 t.v. vackert bylandskap. (12,7 t.h. byväg t. Hyt-
tilä.) 14,1 bro över Peippola å, t.h. kvarn 15,6

18,0 Peippola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Kuolemajärvi st. /16,7/.) 0,9 bro. 2,1 t.h. Sh-st. 2,4
t.v. St-st 2,5

20,5 Uusikirkko kyrka. Rakt forts, vägen via Vam-
melsuu /22f1/ t. Terijoki, t.v. väg via Kanneljärvi
kyrka /12,0/ t. Muolaa—Kivennapavägen.

(Kyrkan är uppförd av trä 1800; rep. enl. ritn. av.
ark. Ivar Aminoff 1903. Takmålningar och en
vacker Lutherstaty. Invid kyrkan en klockstapel.)
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Kaukjärvi—Viborg (Viipuri), 38,5 km
God, om ock ställvis buktande landsväg, moar, skogar, odlin-

gar. Några större byar.

0 Kaukjärvi vägkorsning. Köres i NV-riktning
över militärens lägerområde. 4,2 Kuolemajärvi
sockengräns. 6,3 Summa by. Skogar. (8,1 t.v. väg

t. Karhula by /6,0/.) (8,8 t.h. väg t. Leipäsuo st.
/8,8/.) Moar. 15,9 Huumola bys odlingar. Tät by-
bosättning 16,7

16,7 Huumola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Kämärä st. /6,2/ och t. Saunaoja vägskäl /13,17 vid
vägen Rautu—Liimatta.) I vägskälet St-st 2,0
Viborgs sockengräns. 5,3 t.v. vidsträckta odlingar.
(11,6 t.h. väg t. Säiniö st. /0,2/.) Odlingar och skogar.
13,1 Viborgs stadsgräns 14,1

30,8 Liimatta vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via
Muola 131,4/ t Rautu.) 2,1 järnvägsövergång. 3,6
järnvägsövergång, utsikt över Viborgs stad, t.v.
Viborgs radiostation. 4,0 t.v. kapplöpningsbana. 5,0
t.v. begravningsplats. 5,1 th. begravningsplats 7,7

38,5 VIBORG (VIIPURI), centrum (se ortsblad).
T. staden längs Kannaksentie, Kannaksenkatu, Pohjo-
lankatu och Karjalankatu.
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Viborg (Viipuri)—Kaukjärvi, 38,5 km.
God, om ock närmare Kaukjärvi något buktande landsväg.

Odlings*- och skogsmarker, några magra moar.

0 VIBORG (VIIPURI), centrum. Köres i NO-rikt-
ning längs Karjalankatu, Pohjolankatu, Kannaksen-
katu och Kannaksentie. 2,6 t.v. begravningsplats. 2,7
t.h. begravningsplats. 3,5 t.h. kapplöpningsbana. 4,1
järnvägsövergång, t.h. Viborgs radiostation. 5,6 järn-
vägsövergång 7,7

7,7 Liimatta vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via
Muola 737,4/ t. Rautu.) 1,0 Viborgs sockengräns.
(2,5 t.v. väg t. Säiniö st. ,/0,2/.) 8,8 t.h. odlingar.
12,1 Kuolemajärvi sockengräns. 13,1 t.h. Huumola by. 14,1

21,8 Huumola vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Kämärä st. /6,2/ och t. Saunaoja vägskäl /13,7/ vid
vägen Liimatta—Rautu.) I vägskälet St-st. Tall-
skogar. (7,9 t.v. väg t. Leipäsuo st. /8,8/.) (8,6
t.h. väg t. Karhula by /6,0/.) 9,6 Summa by. T.h.
vidsträckta skogar. 12,5 Uusikirkko sockengräns.
14,0 t.h. skogar, militärens övningsterräng 16,7

38,5 Kaukjärvi vägkorsning. Rakt forts, vägen
via Uusikirkko /20,5/ t. Terijoki, t.h. väg t. Kuolema-
järvi kyrka /12,6/, t.v. väg via Perkjärvi st. /12,8/ t.
Parkkila vägskäl vid vägen Muolaa—Kivennapa.
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Villmanstrand (Lappeenranta)-Taavetti, 38,2 km.
* God, tämligen rak och bred landsväg, som går över Stora
Salpausselkä ås; odlingar, skogar, sjöar. Byar och förstads-
bebyggelse.

0 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Kauppa-
katu. Köres i V-riktning längs Valtakatu. 1,1 vacker
utsikt över Saimen. 2,8 Lappee sockengräns. Moar. 6,6

6,6 Tapavainola vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
t. Säkkijärvi kyrka /57,9/.) Moar 1,3

7,9 Selkä h ar ju vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg.
via Savitaipale t. St. Michel (Mikkeli). Vackra tall-
skogar. 9,9 Luumäki sockengräns. 13,9 by- och skogs-
landskap. 16,1 t.h. Kivijärvi. 17,0 t.v. vidsträckta
by- och skogslandskap 19,0

26,9 Jurvala vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Luumäki st. /1,1/. Bredvid st. självständighets-
monument. Självständighetssenatens ordf., f. republi-
kens president P. E. Svinhufvud bor i Luumäki, på
Kotkaniemi gård vid Kivijärvi.) Moar. 3,9 Imatra
kraftverks högspänningsledning. (4,4 t.v. väg t.
Luumäki kyrka /3,6/.) 4,9 Luumäki begravnings-
plats 7,4

34,3 Rantsilanmäki vägskäl. Forts. rakt. (T.v.
väg t. Luumäki kyrka /2fiJ.)

(Luumäki kyrka är uppförd av trä 1851 enl. ritn.
av ark. C. L. Engel i Pantheonstil.)

(0,8 t.h. väg t. vägen Taavetti—JSavitaipale /3,0/.) .. 3,9

38,2 Taavetti (Davidstad) vägkorsning. Rakt
forts, vägen t. Kouvola, t.h. väg via Kaihtula /32,4/
t. Savitaipale kyrka, t.v. väg via Husula /50,0/ t.
Fredrikshamn (Hamina) och Virojoki /46,9/.
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Taavetti-Villmanstrand(Lappeenranta), 38,2 km.
God, tämligen rak och bred landsväg, som går över Stora

Salpausselkä, odlingar, skogar, sjöar. Förstadsbebyggelse och
stora byar.

0 Taavetti vägkorsning. Köres i O-riktning
över mo. (3,1 t.v. väg t. Taavetti—Savitaipalevägen
73,1/.) 3,9

3,9 Rantsilanmäki vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg t Luumäki kyrka /2,0/.)

(Luumäki kyrka är uppförd av trä 1851 enl. ritn.
av ark. C. L. Engel i Pantheonstil.)

2,5 tv. Luumäki begravningsplats. (3,0 t.h. en andra
väg t. Luumäki kyrka /3fl/.) 3,5 Imatra kraftverks
högspänningsledning. Moar. 4,5 t.v. utsikt över Kivi-
järvi 7,4

11,3 Jurvala vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t.
Luumäki st. 71,1/.) Bredvid stationen självständig-
hetsmonument. Självstäradighetsisenatens ordf. f.
republikens president P. E. Svinhufvud bor i Luu-
mäki, på Kotkaniemi gård vid Kivijärvi.) Köres
genom byn. 2,9 utsikt över Kivijärvi. 9,1 Lappee
sockengräns. Forts, längs moar 19,0

30,3 Selkäharju vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
via Savitaipale 788,3/ t. St. Michel (Mikkeli). Moar. 1,3

31,6 Tapavainola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
t. Säkkijärvi kyrka /57,9/.) 3,8 Villmanstrands stads-
gräns. 5,5 Saimen 6,6

38,2 VILLMANSTRAND (LAPPEENRANTA), Kauppa-
katu. (Se ortsblad). T. staden längs Valtakatu.
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Taavetti—Kouvola, 49,3 km.
God, rak och bred landsväg, som går över Stora Salpaus-

selkäs vackra tallmoar, förbi Uttis' historiska slagfält och
lägerområde. Några ibyar.

0 Taavetti vägkorsning. Köres i V- riktning.
0,4 och 0,9 gamla vallar vid vägen. (På platsen grun-

dades på 1770 talet Davidstads köping, som 1798
blev gränsfästning; förstördes 1829.) 3,1 järnvägs-
nivåövergång, 6,3, 7,6 och 9,5 järnvägsnivåövergång.
12,4 t.v. Kaitjärvi st., t.h. Sh-st. 15,5 järnvägsnivå-
övergång. 19,2 Sippola sockengräns. 23,6 ståtligt
skogs- och odlingslandskap. 23,8 järnvägsnivåöver-
gång 24,7

24,7 Kaipiainen vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
t. Pippola kyrka /2'4,0/.) 0,4 t.v. Kaipiainen st., t.h.
St-st 1,0 Imatra kraftverks högspänningsledning,
nivåövergång (smalspårig bana). 4,3 Valkeala
sockengräns. Köres över Salpausselkäs ståtliga

tallmoar. 9,8 t.v. Uttis' vidsträckta flygfält 12,1

36,8 Uttis vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t. Hir-
velä vägskäl /18,6/ vid vägen Kaipiainen—Sippola.)
T.h. St- och Sh-st. samt kafé, t.v. I flygstationens
kasernområde. (0,4 t.h. väg t. Uttis' lägerområde.)
2.5 t.h. minnesmärke över striden vid Uttis, läger-

område. Under striden vid Uttis i närvaro av Gustaf
111 28 juni 1789 drevs en rysk avdelning på flykten.
4.6 t.v. väg t. militärens träningsområde.) Köres
genom ståtlig tallskog 8,7

45,5 Tornimäki vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via

Valkeala kyrka /8,8/ t. Jaala—Savitaipale vägen.)
Forts, genom köping 3,8

49,3 Kouvola köping (se ortsblad) . T. köpingen
längs Valtakatu.

R 246



537

Kouvola—Taavetti, 49,3 km.
God, rak och bred landsväg, som går över Stora Salpaus-

selkäs vackra tallmoar, förbi Uttis' historiska slagfält och
lägerområde. Några byar.

0 Kouvola köping. Köres i O-riktning längs Valta-
katu genom köpingen 3,8

3,8 Tornimäki vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via
Valkeala kyrka /8,8/ t. Jaala—Savitaipalevägen.)
(4,1 t.h. väg t. militärens träningsområde.) (5,1 t.v.
väg t. Uttis' lägerområde.) 6,2 t.v. minnesmärke över
striden vid Uttis den 28 juni 1789 i närvaro av kung
Gustaf 111, varvid en rysk styrka slogs tillbaka. (8,3
t.v. väg t. lägerområdet.) 8,7

12J5 Uttis vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t. Hir-
velä vägskäl /18,6/ vid vägen Kaipiainen—Sippola.)
T.h. I flygstationens kasernområde, tv. Sh- och St-
st., kafé. 0,6 t.h. Uttis' vidsträckta flygfält. 7,8
Sippola sockengräns. 11,1 smalspårig bana, nivåöver-
gång. Imatra kraftverks högspänningsledning. 11,7
t.h. Kaipiainen st, t.v. St-st 12,1

24,6 Kaipiainen vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg t. Sippola kyrka /24,0/.) 0,9 järnvägsnivåöver-
gång. 5,5 Luumäki sockengräns. 9,2 järnvägsnivå-
övergång. 12,3 t.h. Kaitjärvi st., t.v. Sh-st. 15,2, 17,1,
18,4 och 21,6 järnvägsnivåövergång. 23,8 och 24,3
gamla vallar invid vägen.

(På platsen grundades på 1770-talet Davidstads
köping, som 1798 blev gränsfästning; förstördes
1829.)

Forts, genom byn 24,7

49,3 Taavetti vägkorsning. Rakt forts, vägen
t. Villmanstrand (Lappeenranta) /38,2/, t.h. väg via
Husula i/50,0/ t. Fredrikshamn (Hamina) och Viro-
joki /46,9/, t.v. väg via Kaihtula /32,4/ t. Savitaipale
kyrka.
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Kouvola—Kausala, 23,9 km.
God, tämligen rak landsväg, som går över Stora Salpausselkä

och över Kymmene älvdal, omväxlande by- och odlingslandskap.
Några byar.

0 KOUVOLA köpi n g. Köres i V-riktning längs
Valtakatu. 0,4 nivåövergång vid station. 0,5 t.h.
0,9 t.v. (Rakt forts, vägen t. Kymmene bruk.) 2,0
Nylands lansgrams, Kuusankoski sockengräns. 5/2
bro över Kymmene älv, t.v. ståtlig järnvägsbro av
betong. Elimäki sockengräns. 5,5 t.h. Pioniärbatal-
jonens kaserner. 5,6 järnvägsundergång. (5,8 t.v.
väg t. resandehem och restaurang.) 6,3

6,3 Koria vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t. Anjala
kyrka /22,9/.) I vägskälet Sh-st. och kafé. 0,1 t.v.
Sh-st, t.h. kafé 0,1

6,4 Koria st. Forts. t.h. (T.v. väg via Elimäki kyrka
/20,0/ t. Borgå.) T.v. St-st. 0,1 nivåövergång vid
stationen. (0,2 t.h. väg t. kasernområde.) 2,9 Kuusan-
koski sockengräns 3,0

9,4 Keltti vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg t. Kuu-
sankoski kyrka /6,7/.) Köres över Salpausselkäs
åsryggar. 2,2 litti sockengräns. 13,5 Kausala torg,
skyddskårshus 14,2

23,6 Kalliomutka vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
t. vägskäl /23,9/ vid vägen Elimäki—Borgå.) (0,1 t.v.
väg via Kausala st. t. Kaivomäki vägskäl /1,5/ vid
vägen Kausala—Artsjö.) 0,1 t.h. Sh-st. 0,2 t.h. St-st.,
bilverkstad och kafé, t.v. Sh-st. och kafé 0,3

23,9 Kausala vägskäl. T.h. väg via litti kyrka
/7,5/ t. Kimola vägskäl vid vägen Vierumäki —Jaala,
t.v. väg via Uusikylä /19,9/ t. Lahti och via Artsjö
/27,4/ t. Borgå.
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Kausala—Kouvola, 23,9 km.
God, tämligen rak landsväg, som går över Stora Salpausselkä

och över Kymmene älvdal, omväxlande by- och odlingslandskap.
Några byar.

0 KAUSALA vägskäl. Köres i SO-riktning. 0,1 t.h.

St-st. och kafé, t.v. kafé, bilverkstad och St-st. 0,2
t.v. Sh-st. (T.h. väg via Kausala st. t. Kaivomäki
vägskäl /1,5/ vid Kausala —Artsjö-vägen.) 0,3

0,3 Kalliomutka vägskäl. Forts. t.v. (Rakt
forts, vägen t. Kimonkylä vägskäl /23,9/ vid vägen
Elimäki— Borgå). 0,7 t.v. Kausala torg, skyddskårs-
hus. Efter byn längs Salpausselkäs åsryggar. 12,0
Kuusan oski sockengräns. (14,1 t.v. väg t. Kuusan-
koski vägen.) 14,2:

14,5 Keltti vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t. Kuusan-
koski 'lyrka /6,7.) 0,1 Elimäki sockengräns. Tät skog
vid vägen.) (2,8 t.v. väg t. Koria kasernområde.) 2,9
nivåövergång vid station 3,0>

17,5 Koria st. Forts. rakt. (T.h. väg via Elimäki
kyrka /20,0/ t. Borgå.) T.h. St-, t.v. Sh-st, t. kafé. 0,1

17,6 Koria vägskäl. Forts. t.v. (Rakt forts, vägen
t. Anjala kyrka /22,9/.) I vägskälet Sh-st. och kafé.
(0,5 t.h. väg t. resandehem och restaurang.) 0,7 järn-
vägsundergång. 0,8 t.v. Pioniärbataljonens kaserner.
1,1 bro över Kymme älv, t.h. ståtlig järnvägsbro av
betong. Kuusankoski sockengräns. 4,3 Viborgs läns-
gräns, Kouvola köpingsområde. 5,4 t.h. (T.v. väg t.
Kymmene bruk.) 5,8 t.v. 5,9 nivåövergång vid station. 6,3:

23,9 Kouvola köping. (Se ortsblad) T. köpingen
längs Valtakatu.
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Kausala—Uusikylä, 19,9 km.
God, bred och i allmänhet rak landsväg, som går över Stora

Salpausselkäs ståtliga åsar och moar. Några större byar.

0 Kausala vägskäl. Köres i NV-riktning. (0,1
t.h. väg t. litti -vägen.) 0.8 t.v. Kausala såg. 1,1

1,1 Teilinmäki vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
via Artsjö /26,3/ t. Borgå.) 1,3 nivåövergång (smal-
spårig bana). 2,7 t.h. såg och torvströfabrik, t.v. vid-
sträckta odlingar. (4,7 t.h. biväg t. Mankala fors
11,0/.) 7,9 järnvägsnivåövergång 9,4

10,5 Mankala st. (T.h. väg t. Mankala forsar /5,0/.)
0,1 t.v. St-st. och kafé. 0,3 th. Mankala st. 1,6
Tavastlands länsgräns, Nastola sockengräns. (T.v.
väg t. Kaukas fabrik ,/1,1/.) (3,3 t.v. väg t. Kaukas
fabrik och Sääksjärvi.) 3,8 och 6,5 järnvägsnivåöver-
gång. Forts, längs Salpausselkä ås 9,4

19,9 Uusikylä vägskäl. Rakt forts, vägen t. Lahti
I t1,4/ och via Artsjö /24,1/ t Borgå, t.h. väg t.
Vierumäki vägskäl /27,4/ vid Lahti— Heinola-vägen.
I vägskälet St-st.
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Uusikylä—Kausala, 19,9 km.
God, bred och i allmänhet rak landsväg, som går över Stora

Salpausselkäs ståtliga åsar och moar. Några större byar.

0 Uusikylä vägskäl. Köres i O-riktning genom
byn längs Salpausselkä ås. 2,9 och 5,6 järnvägsnivå-
övergång. (6,1 t.h. väg t. Kaukas fabrik och Sääks-
järvi /1,1/.) 9,1 t.v. Mankala st. 9,2 t.h. St-st. och
kafé 9,4

9,4 Mankala st. (T.v. väg t. Mankala forsar /lfl/.)
5,2 t.h. vidsträckta odlingar. 6,7 t.v. såg och torvströ-
fabrik. 8,1 nivåövergång (smalspårig bana) 9,4

18,8 Teilinmäki vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Artsjö 726,3/ t. Borgå.) 3,3 th. Kausala såg. (1,0
t.v. väg t. litti-vägen.) 1,1

19,9 Kausala vägskäl. Rakt forts, vägen t. Kouvola
/23,9/, t.v. väg via litti kyrka /7,5/ t. Kimola vägskäl
vid vägen Vierumäki—Jaala.
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Uusikylä—Lahti, 21,4 km.
God, rak och bred landsväg, som går över Stora Salpaus-

selkäs åsar och moar, vackra by- och odlingslandskap. Byar
och förstadsbebyggelse.

0 Uusikylä vägskäl. Köres i V-riktning. 0,2 t.v.
Sh-st. 0,3 t.v. kafé och minnesmärke över striden vid
Uusikylä i april 1918. 0,4 t.h. Uusikylä st 0,5

0,5 Käh a r i vägskäl. Köres längs banan. (T.v.
väg via Artsjö 120,1/ t. Borgå) . I vägskälet resande-
hem och kafé. 0,3 järnvägsnivåövergång 4,8

5,3 Nastola kyrkby. (T.h. väg t. kyrkan /1,0/ och
via Pajulahti, varest ett kvinnogymnastikhem, t. Ruu-
hijärvi by vid vägen Uusikylä—Vierumäki /19,0/,
t.v. väg t. Nastola hållpl. /0,3/.)

(Nastola kyrka är uppförd av trä 1803, rep. 1891.
Altartavlan är målad av Ilmari Launis 1907.)

0,9 t.h. Nastola sanatorium. (1,6 t.h. väg t. Nastola
kyrka ,/1,5/.) 2,7 tv. ståtliga odlingar . (4,5 biväg t.
Ahtiala by vid vägen Lahti—Heinola /lfl/.) 4,8 t.v.
Esso-st 5,8

11,1 Villalähde vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
t. Villalähde st. /0,2/ och t. Orimattila kyrka /18,9/.)
0,3 t.v. Ersta herrgård (numera delad i flera gårdar,
en del äro statliga småbruk). 2,6 Lahti stadsgräns.
6,7 ståtlig utsikt över Lahti stad. 7,5 järnvägsunder-
gång (Heinola-banan). 8,1 t.h. Möysäjärvi, köres
genom Möysä stadsdel 9,0

20,1 Möysä vägskäl. Forts, rakt längs Kauppakatu.
(T.h. väg via Vierumäki /25,4/ t. Heinola.) 1,3

21,4 LAHTI (LAHTIS), Vesijärvenkatu (se orts-
blad). T. staden längs Kauppakatu och Aleksanterin-
katu.
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Lahti—Uusikylä, 21,4 km.
God, rak och bred landsväg, som går över Stora Salpaus-

selkäs åsar och moar, vackra by- och odlingslandskap. Byar
och förstadsbebyggelse.

0 LAHTI (LAHTIS), Vesijärvenkatu. Köres i
O-riktning längs Aleksanterinkatu och Kauppakatu... 1,3

1,3 Möysä vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via Vie-
rumäki 725,4/ t. Heinola.) Köres genom Möysä
stadsdel. 0,9 t.v. Möysäjärvi. 1,5 järnvägsunder-
gång (Heinola-banan). 6,4 Nastola sockengräns. 8,7
Ersta herrgård (numera delad i flera gårdar, en del
äro statliga småbruk) 9,0

10,3 Villalähde vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
t. Villalähde st. /0,2/ och Orimattila kyrka /18,9/.)
1,0 th. Esso-st (1,3 t.v. väg t. Ahtiala by vid vägen
Lahti—Heinola /7,5/.) (4,2 t.v. väg t. Nastola kyrka
/1,5/.) 4,9 tv. Nastola sanatorium 5,8

16,1 Nastola kyrkby. (T.h. väg t. Nastola hållpl.
/0,3/, t.v. väg t. kyrkan /1,0/ och via Pajulahti, ett
gymnastikhem för kvinnor, t. Ruuhijärvi by vid vägen
Uusikylä—Vierumäki /19,0/.)

(Nastola kyrka är uppförd av trä 1803, rep. 1891.
Altartavlan är målad av Ilmari Launis 1907.)

Forts, över tallmoar. 4,5 järnvägsnivåövergång, köres
längs banan 4,8

20,9 Kähäri vägskäl. Forts, genom byn. (T.h. väg
via Artsjö /20,7/ t. Borgå). I vägskälet resandehem
och kafé. 0,1 t.v. Uusikylä st., t.h. minnesmärke över
striden vid Uusikylä i april 1918. 0,2 t.h. kafé. 0,3
t.h. Sh-st 0,5

21,4 Uusikylä vägskäl. Rakt forts, vägen via Kau-
sala /19,9/ t. Kouvola, t.v. väg t. Vierumäki vägskäl
727,4/ vid vägen Lahti—Heinola. I vägskälet Esso-st.

249R



537

Sockenbacka—Nurmijärvi, 31,0 km.
God och bred, något buktande landsväg, vackra utsikter över

välskötta odlingar. Rätt tät bebyggelse.

O Sockenbacka vägskäl. Köres i N-riktning
genom förstaden. (1,1 t.v. väg t. Tavastby vid Esbo
—Vanda-vägen /5,0/.) 3,0 t.h. Malmgårds vidsträckta
odlingar (Malmgård äges av staten.) (5,2 t.h. biväg
t. Domarby /6,5/ vid vägen Helsingfors—Tusby.) (6,2
t.v. stig t. Sillböle gamla järngruvor, i bruk 1760'—
1850.) 8,9 t.h. Sh-st 9,0 t.h. Vanda å och fors. .. 9,3

9,3 Kvarnbacka vägskäl. (T.h. väg t. Helsinge
kyrka /7,7/.) (0,1 t.v. väg t. Esbo vägkorsning /14,8/
vid huvudvägen t. Åbo.) (1,8 t.h. väg t. Seutula by
/5,0/.) Skogar. 5,8 ståtligt bylandskap. 7,6 Luhta-
jajoki bro. 10,6 Nurmijärvi sockengräns. (10,7 t.h.
väg t. Palojoki by /10,0/.) (12,6 t.v. väg t. Lahnus
by /6,0/.) 13,1 t.h. Esso-st 13,6

22,9 Klaukkala by. (T.v. väg t. Ali-Lepsämä by
/7,0/.) 0,1 t.h. Sh-st. och kafé. (1,0 t.h. biväg t.
Nurmijärvi kyrka /10,0/.) 2,8 det vackra Valkjärvi.
5,8 Nummilahti herrgård, som tillhört flera berömda
ätter. Köres över omväxlande odlingslandskap 8,1

31,0 Nurmijärvi, Perttula vägskäl. T.h. väg
t. Nurmijärvi kyrka /7,4/, t.v. väg via Loppi /38,3/
t. Forssa och Tavastehus (Hämeenlinna). I vägskälet
Sh-st.
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Nurmijärvi—Sockenbacka, 31,0 km.
God och bred, något buktande landsväg, vackra utsikter över

välskötta odlingar. Rätt tät bebyggelse.

0 Nurmijärvi, Perttula vägskäl. Köres i
O-riktning genom byns omväxlande landskap. 2,3 t.h.
Nummilahti gård, som tillhört flera berömda ätter.
2,7 t.h. det vackra Valkjärvi. (7,1 t.v. biväg t. Num-
milahti kyrka 110fl/.) 8,0 t.v. Sh-st. och kafé. .... 8,1

8,1 Klaukkala by. (T.h. väg t. Ali-Lepsämä by
/7,0/.) t.v. Esso-st. (1,0 t.h. väg t. Lahnus by
/6,0/.) (2,9 t.v. väg t. Palojoki by /10,0/.) 3,0 Hel-
singe sockengräns. 6,0 Luhtajoki bro. (11,8 t.v. väg
t. Seutula by /5,0/.) Välskötta odlingar. (13,5 t.h.
väg t. Esbo vägkorsning /14,8/ vid huvudlandsvägen
t. Åbo.) T.v. Vanda å och fors 13,6

21,7 Kvarn backa vägskäl. (T.v. väg t. Helsinge
kyrka /7,7/.) 0,4 t.v. Sh-st. (3,1 t.h. stig t. Sillböle
gamla järngruvor, i bruk 1750—1850.) (4,1 t.v. biväg
t. Domarby /6,5/ vid vägen Helsingfors—Tusby.) 5,4
t.v. Malmgård, äges av staten. (8,2 t.h. väg t.
Tavastby vid vägen Vanda—Esbo /5,0/.) Odlingar
och förstadsbebyggelse 9

31,0 Sockenbacka vägskäl. T.h. ny huvudväg via

Esbo /11,0/ t. Åbo, tv. chaussé t. Helsingfors /8,6/.
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Nurmijärvi—Loppi, 38,3 km.
God, i det stora hela rak, om ock något backig landsväg,

vackra odlings- och sjölandskap. Bosättningen tät och välbärgad.

0 Nurmijärvi, Perttula vägskäl. Köres i
NV-riktning genom byn. 0,1 t.v. iSt-st. (T.v. väg t.
Yli-Lepsämä by /Ifl/.) 0,7 t.v. vidsträckta odlingar. . 1,0

1,0 Tapola vägskäl. Forts. th. (T.v. väg t. Ristilä
vägskäl /23,8/ och Vichtis (Vihti) kyrkby.) Efter byn
omväxlande backterräng. (T.v. väg t. Korpi hållpl.
73,0/, t.h. t. Röykkä st. /0,2/.) 5,9

6,9 Röykkä vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Rajamäki /8,5/ t. Hyvinge). 0,1 t.v. kafé. (0,9 t.h.
väg t. Nummela sanatorium /Ifl/.) 3,4 Vichtis soc-
kengräns och Vihtijärvi, vars strand vägen följer.
(7,9 t.v. biväg t. Vichtis kyrka /20,0/.) 8,2 t.v. Alimai-
nenjärvi sjö. 8,5 t.v. St-st 9,2

16,1 Vihtijärvi vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg t.
Karkkila köping /20,4/.) 0,2 över Salpausselkä grusås.
0,3 det vackra Ylimäinenjärvi. 1,3 Petäistönjärvi.
3,3 Tavastlands länsgräns, Loppi socken. Rak väg
genom skogs- och odlingslandskap 12,1

28,2 Läyliäinen vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
t. Karkkila köping /27,2/.) I vägskälet St- och Sh-
st. (T.h. på backen Läyliäinen bönehus, uppf. 1936.)
0,1 nivåövergång (smalspårig järnväg), t.h. Läyliäi-
nen st, t.v. resandehem och kafé. 5,8 t.v. Lopen-
järvi sjö, vars strand vägen följer. 6,1 t.v. Sh-st.
7,2 t.h. bilverkstad. 10,0 t.v. St-st 10,1

38,3 Loppi, Joentaka vägskäl. Rakt forts, vägen
t. Riihimäki /23,8/ och t. Janakkala kyrka 179,2/,
t.v. väg via Topeno /14,1/ t. Forssa och Tavastehus
(Hämeenlinna). I vägskälet St-st.
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Loppi—Nurmijärvi, 38,3 km.
God, i det stora hela rak, om ock något backig landsväg,

vackra odlings- och sjölandskap. Bosättningen tät och välbärgad.

0 Loppi, Joentaka vägskäl. Köres i O-riktning
genom byn. 0,1 t.h. St-st. 2,9 t.v. bilverkstad. 4,0 t.h.
Sh-st. 4,3 t.h. Lopenjärvi, vars strand vägen följer.
10,0 t.h. resandehem och kafé. Nivåövergång (smal-
spårig bana), t.v. Läyliäinen st 10,1

10,1 Läyliäinen vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
t. Karkkila köping 171,7/.) I vägskälet St- och Sh-st.
T.v. på backen Läyliäinen bönehus, uppfört 1936.)
Forts, längs tämligen rak väg genom skogar. 8,8
Nylands länsgräns, Vichtis sockengräns. 10,8 t.v. det
vackra Petäistönjärvi. 11,8 Ylimäinenjärvi. Köres
över en av Salpausselkäs grusåsar. Landskapet blir
flackare 12 1

22,2 Vihtijärvi vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg v.
Karkkila köping /20,4/.) 0,7 t.h. St-st 1,0 t.h. Ali-
mainen järvi. (1,3 t.h. biväg t. Vichtis kyrka /20,0/.)
2,6 t.v. Vihtijärvi, vars strand vägen följer. 5,8 Nur-
mijärvi sockengräns. (8,3 t.v. väg t. Nummela sana-
torium 11,91). 9,1 t.h. kafé 9,2

31,4 Röykkä vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via
Rajamäki /8,6/ till Hyvinge). (0,2 t.h. väg t. Korpi
hållpl. /3,0/, tv. väg t. Röykkä st. /0,2/.) Järnvägs-
nivåövergång. 0,7 t.v. Sh-st 5,9

37,3 Tapola vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg t. Ris-
tilä vägskäl /23,8/ och Vichtis (Vihti) kyrkby.) 0,3
t.h. vidsträckta odlingar. 0,9 t.h. [St-st. (T.h. väg t.
Yli-Lepsämä by 77,0/.) 1;0

38,3 Nurmijärvi, Perttula vägskäl. Rakt forts,
vägen t. Nurmijärvi kyrka /7,4/, t.h. väg via Socken-
backa 73)1,0/ t. Helsingfors. — I vägskälet Sh-st.
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Loppi—Topeno, 14,1 km.
Tämligen god, men smal och buktande landsväg, omväxlande

åsterräng och några odlingar. Bosättningen jämförelsevis tät.

0 Loppi, Joentaka vägskäl. Köres i V-riktning
över åkrar. 0,1 Lopenjoki bro. 1,3 Loppis kyrka.
2,5 t.v. begravningsplats 2,6

2,6 Loppi kyrka. (T.v. biväg via Pilpala by 114,0/
t. Karkkila (Högfors) köping).

Loppi kyrka är uppf. av tegel 1888, rep. efter elds-
vådan 1921. Altartavlan är måland av Felix Frang
1901. Socknens äldsta kyrka, den heliga Birgittas
kyrka, är uppf. omkring i1560; den ligger vid
Pilpalavägen /0,8/.

T.h. kafé, t.v. Sh-st. 0,1 t.h. kafé och resandehem.
0,2 t.h. Sh-st. 0,3 t.h. reparationsverkstad. Köres
över Salpausselkäs åsterräng. 10,1 t.h. reparations-
verkstad. 11,3 t.v. Esso-st. 11,4 Topenojoki bro 11,5

14,1 Topeno vägskäl. T.h. väg via Renko /18,3/
t. Tavastehus (Hämeenlinna), t.v. väg via Tervalampi
/13,7/ t. Forssa. — I vägskälet Sh-st.
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Topeno—Loppi, 14,1 km.
Tämligen god, men smal och buktande landsväg, omväxlande

åsterräng och några odlingar. Bosättningen jämförelsevis tät.

0 Topeno vägskäl. Köres i S-riktning genom
byn. 0,1 Topenojoki bro. 0',2 t.h. Esso-st. 1,4 t.v.
reparationsverkstad. Köres över Salpausselkäs åster-
räng. 11,2 t.v. reparationsverkstad. 11,3 t.v. Sh-st.
11.4 t.v. kafé och resandehem. 11,5 t.v. kafé, t.h. Sh-st. 11,5

11,5 Loppi kyrka. (T.h. biväg via Pilpala by ,/14,0/
t. Karkkila (Högfors) köping.)

Loppi kyrka är uppf. av tegel 1888, rep. efter elds-
våda 1921. Altartavlan är målad av Felix Frang
1901. (Socknens äldsta kyrka, den heliga Birgittas
kyrka, är uppf. omkring 1560; den ligger vid
Pilpalavägen /Ofl/.

0,1 t.h. begravningsplats. Köres genom byn. 2,5
Lopenjoki bro 2,6

14,1 Loppi, Joentaka vägskäl. T.h. väg va Nur-
mijärvi /38,3/ t. Helsingfors, t.v. väg t. Riihimäki
728,8/ och Janakkala kyrka /29,2/.
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Topeno—Tervalampi, 13,7 km.
Tämligen god, men ställvis smal och buktande landsväg.

Skogar, några byar och sjöar.

0 Topeno vägskäl. Köres i V-riktning genom byn.
0,4 t.v. såg. Efter byn omväxlande skogsmarker.
(4,4 tv. biväg via Pilpala by ,/17,0/ t. Karkkila
(Högfors) köping). 8,4 t.h. S-st 8,9

8,9 Vojakkala vägskäl. Forts, rakt genom byn.
(T.h. väg t. Lietsa vägskäl vid Renko—Tervalampi-
vägen /4,2/). T.v. Kaartjärvi. 0,5 t.v. vacker utsikt
över Kaartjärvi. 2,4 Imatra kraftverks högspännings-
ledning. 3,3 t.h. Kalattomanlampi. Moar 4,8

13,7 Tervalampi vägskäl. Rakt forts, vägen via
Porras /10,6/ t Forssa och Åbo, t.h. väg via Renko
721,9/ t. Tavastehus (Hämeenlinna).
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Tervalampi—Topeno, 13,7 km.
Tämligen god, men ställvis smal och buktande landsväg,

omväxlande skogsmarker, några byar och sjöar.

0 Tervalampi vägskäl. Köres i NO-riktning
över moar. 1,5 t.v. Kalattomanlampi. 2,4 Imatra
kraftverks högspänningsledning. Kaartjärvi,
vägen följer stranden av sjön 4,8

4,8 Vojalkkala vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg t.
Lietsa vägskäl vid vägen Tervalampi—Renko /4,2/).
0,6 t.v. iSrst. (4,6 t.h. biväg via Pilpala by /17,0/
t. Karkkila (Högfors) köping). Forts, över skogar.
8,5 th. såg 8,9

13,7 Topeno vägskäl. Rakt forts, vägen via Renko
/18,3/ t. Tavastehus (Hämeenlinna), t.h. väg via
Loppi 114,1/ t. Helsingfors och Riihimäki.

R 253



537

Porras—Forssa, 20,3 km.
God och bred, nybyggd landsväg, vackra åskantade mojordar,

hänförande utsikter över de vidsträckta fjärdarna med sina om-

växlande stränder. Bosättningen gammal och välmående.

0 Porras vägskäl. Köres i NV riktning
genom byn. 2,3 t.h. bakom åsen Kuivajärvi. 3,7 t.h.
Kuivajärvi vik. (4,2 t.v. väg till Kaukola by /3,0/).
4,9 passeras den vackra Kaukola åsen, t.h. Suujärvi,
i bakgrunden Kuivajärvi. (6,2 t.v. stig ledande till
utsiktstornet på Kaukola ås /0,5/). 6,4 t.h. Saaris
folkpark med sina sandstränder, i förgrunden den vid-
sträckta Kuivajärvif järden 6,1

6,1 Saaren s a 1 m i bro. Genom sundet inflyter Kui-
vajärvi i Pyhäjärvi. 0,2 t.h. Saaris gård (tillhört bl.a.
släkterna Horn och de la Chapelle, nuv. ägare ing. E.
von Frenckell). 1,8 t.v. Pyhäjärvi vida fjärd, vars

strand vägen följer. 4,0 t.h. Sh-st. (5,9 t.h. väg till
Mustiala lantbruksinstitut 11,31, se ortsbladet för
Forssa) 6,0

12,1 Tammela kyrka. T.h. begravningsplatsen
(Tammela kyrka är byggd av gråsten i början av
1500u talet, senare utvidgad och renoverad. Altar-

tavlan, »Kristi uppenbarelse», målad av hovmålaren
R. V. (Ekman 1860. — På kyrkans V sida ett
ståtligt minnesmärke med inskriften: »Till de
hakkapeliter som 1630 begåvo sig från Tammela
för att strida för religion, frihet och rikets ära.
Vår Gud är oss en väldig borg»).

0,1 t.v. S-st, t.h. kafé. 0,4 t.h. cykelreparations-
verkstad. Fortsattes vidare längs stranden av Pyhäjär-
vi. (3,4 t.v. väg till Torronkylä /12,0/). 4,0 Forssa
köpingsgräns, i förgrunden bakom fält köpingen. (7,1
t.h. väg till Kaukjärvi by ;/4,0/) 8,2

20,3 FORSSA köping. (Se ortsbladet). Man kommer
till köpingen längs Tavastgatan (Hämeenkatu).
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Forssa—Porras, 20,3 km.
God och bred, nybyggd landsväg, vackra åskantade mojordar,

hänförande utsikter över de vidsträckta fjärdarna med sina om-
växlande stränder. Bosättningen gammal och välmående.

0 FORSSA köping. Köres iSO riktning längs
Tavastgatan (Hämeenkatu). (1,1 t.v. väg till Kauk-
järvi by /4fll). 4,2 Tammela sockengräns. (4,8 t.h.
väg till Torronkylä ,/12,0/). 6,4 t.h. Pyhäjärvi, vars
strand vägen följer. 7,8 t.v. cykelreparationsverkstad.
8,1 t.h. S-st., t.v. kafé. T.v. Tammela begravnings-
plats 8,2

8,2 Tammela kyrka.

(Tammela kyrka är byggd av gråsten i början av
1500-talet, senare utvidgad och renoverad. Altar-
tavlan, »Kristi uppenbarelse», målad av hovmålaren
R. V. Ekman 1860. — På kyrkans V sida ett
ståtligt minnesmärke med inskriften: »Till de
hakkapeliter som 1630 begåvo sig från Tammela
för att strida för religion, frihet och rikets ära.
Vår Gud är oss en väldig borg»).

(0,1 t.v. väg till Mustiala lantbruksinstitut 11,3/, se
ortsbladet för Forssa). T.h. den vida Pyhäjärvifj är den,
vars strand vägen följer. 2,0 t.v. Sh-st. 3,7 t.v. vacker
utsikt över Kuivajärvifjärden. 5,8 t.v. Saaris gård
(tillhört bl.a. släkterna Horn och de la Chapelle, nuv.
ägare ing. E. von Frenckell) 6,0

14,2 Saarensalmi bro. Genom sundet inflyter Kui-
vajärvi i Pyhäjärvi. Fortsattes längs stranden av
Kuivajärvi. 0,7 t.v. Saaris folkpark med sina sand-
stränder. (0,9 t.h. stig till utsiktstornet på Kaukola-
åsen /0,5/). 1,2 köres förbi den vackra Kaukolaåsen,
t.v. Suujärvi, i bakgrunden Kuivajärvi. 1,9 t.h. väg
till Kaukola by /3,0/). 2,4 t.v. Kuivajärvi viken.
Köres genom den välmående byn Porras 6,1

Porras vägskäl. T.h. väg via Somero /28,7/
till Åbo och via Pusula 734,1/ till Helsingfors, t.v.
väg via Tervalampi ,/10,3/ till Tavastehus och Hel-
singfors.

20,3
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Forssa—Haapaniemi, 14,6 km.
God och bred, men mot slutet kurvig landsväg, som följer

Loimijoki genom välskötta odlingar. Bosättningen tät och väl-
mående.

0 FORSSA köping. Köres i V riktning längs Tavast-
gatan (Hämeenkatu). 0,1 Forssanjoki bro. 3,0 i för-
grunden en vacker öppning med fält. 4,6 Jokioinen
(Jokkis) sockengräns. 5,6 t.h. Forssanjokiån, vilken
vägen följer. 8,2 t.h. Jokkis såg. 8,8 järnvägsöver-
gång (bandelen Forssa—Humppila) 9,2

9,2 Jokioinen (Jokkis) kyrkoby. Fortsattes rakt.
(T.h. väg till Humppila kyrka /17,0/).

(Vid vägen till Humppila /0,4/ den av staten ägda
Jokkis gård, som är Finlands största lägenhet på
lantbrukets och boskapsskötselns område; se orts-
bladet för Forssa. — Jokkis kyrka — från gården
/1,0/ i V riktning, är byggd av trä 1664. I kyrkan
finnes en förgylld nattvardskalk av silver från år
1636, troligen tagen som krigsbyte i 30-åriga
kriget.)

Vid vägskälet Sh-st. 0,1 t.v. S-st. och kafé. 0,2 t.v.
resandehem. 1,0 köres genom Jokkis gårds odlingar,
t.h. Forssanjoki- eller Loimijokiån 4,3

18,5 Vaulampi vägskäl. Fortsattes åt vänster. (T.h.
väg till Ypäjä kyrka /8,8/). 0,3 t.v. kafé 1,1

14,6 Haapaniemi vägskäl. Vägen fortsätter rakt
till Somero kyrka /19,4/, t.h. väg till Loimaa köping
/26,3/ och via Koski /27,6/ till Åbo.
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Haapaniemi—Forssa, 14,6 km.
God och bred, men i början kurvig landsväg, som följer Loi-

mijoki genom välskötta odlingar. Bosättningen tät och väl-
mående.

0 Haapaniemi vägskäl. Köres i NV riktning
genom byn. 0,8 t.h. kafé 1,1

1,1 Vaulampi vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v. väg
till Ypäjä kyrka /8,8/). Köres genom Jokkis gård
odlingar, t.v. Forssan- eller Loimijokiån. 4,1 t.h.
resandehem. 4,2 t.h. S-st. och kafé 4,3

5,4 Jokioinen kyrkoby. Fortsattes rakt. T.v. väg
till Humppila kyrka 111,0/). Vid vägskälet Sh-st.

(Vid vägen /0,4/ till Humppila den av staten ägda
Jokkis gård, som är Finlands största lägenhet på
jordbrukets och boskapsskötselns område; se orts-
bladet för Forssa. — Jokkis kyrka — från gården
,/1,0/ ,i V riktning, — är byggd av trä 1664. I
kyrkan finnes en förgylld nattvardskalk av silver
från 1636, troligen tagen som krigsbyte i 30-åriga
kriget.)

0,4 järnvägsövergång (bandelen Forssa—Humppila).
1,0 t.v. Jokkis såg och Forssanjoki-ån, vilken vägen
följer. 4,6 Forssa köpingsgräns. 5,1 t.v. vacker
öppning med fält. 9,1 Forssanjoki bro 9,2

14,6 FORSSA köping. (Se ortsbladet) . Man kommer
till köpingen längs Tavastgatan (Hämeenkatu).
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Haapaniemi—Loimaa, 26,3 km.
God, i början smalare, mot slutet bred men ställvis kurvig

landsväg, som följer den odlade Loimijoki-dalen. Vidsträckta
odlingar, bosättningen jämförelsevis tät.

0 Haapaniemi vägskäl. Köres i SV riktning
genom odlingar. 0,6 t.h. vackert odlat landskap. 1,6
Ypäjä sockengräns. 6,1 t.h. vacker odlad öppning, i bak-
grunden Ypäjä kyrka. (6,8 t.h. biväg till Ypäjä kyrka
74,0/) 8,5

8,5 Jyvämäki vägskäl. Tvär vändning åt höger.
(Rakt fortsätter vägen via Koski /19,0/ till Åbo).
Köres över en ståtlig odlad slätt 1,8

10,3 Kurjenmäki vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg via Ypäjä kyrka /1,3j/ till Metsämaa kyrka
721,7/). (Ypäjä kyrka är byggd av trä 1902 enligt
ritningar av arkitekterna Helin och Nyström). 4,1
Kuusjoki bro. 6,0 Åbo och Björneborgs länsgräns,
Loimaa socken börjar. Vägen blir bredare och rakare.
10,4 t.h. Finlands antagligen största en, fridlyst av
Loimaa kommun. 11,7 t.h. Loimijoki-ån, som vägen
följer. 12,4 Loimaa kommunalhem. 13,7 Loimaa
köpingsgrräns. 16,6 järnvägsnivåövergång 16,0

26,3 LOIMAA köping. (Se ortsbladet) . Man kommer
till köpingen längs Satakundavägen.
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Loimaa—Haapaniemi, 26,3 km.
God, i :början bred, mot slutet smalare och ställvis kurvig

landsväg, som följer den odlade Loimijoki-dalen, vidsträckta
odlade landskap. Bosättningen jämförelsevis tät.

0 LOIMAA köping. Köres iSO riktning längs Sata-
kundavägen. 0,4 järnvägsnivåövergång. Fortsattes
längs "Loimijöki-åns strand genom bosatta områden.
2,3'Loimaa sockengräns. 3,6 t.h. Loimaa kommur,al-

hem. 5,6 t.v. Finlands antagligen största en, fridlyst
av Loimaa kommun. 10,0 Tavastlands länsgräns,
Ypäjä socken börjar. Vägen blir smalare och kurvi-
gare. 11,9 Kuusjoki bro. Fortsattes genom odlingar. 16,0

16,0 Kurjenmäki vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg via Ypäjä kyrka /1,3/ till Metsämaa kyrka
/21;7/). 'Ypäjä kytka är byggd av trä 1902 enligt
ritningar av arkitekterna Helin och Nyström). Köres
över en ståtlig odlad slätt 1,8

17,8 Jyvä m a k i vägs k a 1. Tvär vändning åt vänster.
(Rakt fortsätter Vägen via Koski /l&fi/ till Åbo.)
(1,7 t.v. biväg-till Ypäjä kyrka /4,0/.) 2>,0 tv. Ståtlig
odlad öppning. 6,9 Jokioinen sockengräns. 7,0 t.v. vac-
kert odlat landskap 8,5

26,3 Haapaniemi vägskäl. T.h. väg till Somero
kyrka ,/19,4/, t.v. väg till Forssa /14,6/.
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Loimaa—Vampula, 29,1 km.
God och bred, om också ställvis kurvig landsväg, som följer

Loimijoki-ån, välskötta, vidsträckta odlingar, stora ståtliga
gårdar. Bosättningen mycket tät.

O LOIMAA köping. Köres i NV riktning längs
Satakundavägen. 1,9 t.v. läderfabrik. Loimijoki bro.
3,6 t.v. Ab. Ferrarias järnverk och kvarn 4,3

4,3 Hirvikoski O vägskäl. Fortsattes rakt.
(T.h. väg till Metsämaa kyrka /12,6/). 0,3 t.v. Sh-st. 0,4

4,7 Hirvikoski V vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg till Oripäänkylä /17,1/ och till Mellilä kyrka
/13,3/). Vid vägskälet S-st 0,3 t.h. Loimaa kommu-
nalhus. 1,1 Loimaa sockenkyrka.

(Kyrkan är byggd av tegel 1837, efter en eldsvåda
orsakad av blixten återuppförd 1891 enligt rit-
ningar av ark. J. Stenbäck. Altartavlan »Kors-
fästningen» målad av hovmålaren R. V. Ekman.)

Fortsattes utmed Loimijoki-floden genom vidsträckta
odlingar 4,9

9,6 Kurittula vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.
väg via Koskenkylä /8,8/ till kyrkan i Punkalaidun
/32,3/) . 3,2 Loimijoki bro, Alastaro sockengräns. 5,8
t.h. såg. 6,2 Niinijoki bro. (6,3 t.v. väg till vägen
Niinijoensuu —Oripäänkylä 6,7

16,3 Niinijoensuu vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg till Oripäänkylä vägskäl 714,3/ vid vägen Åbo—
Vampula). 1,1 t.v. kafé. 1,4 t.h. S-st, t.v. Sh-st.
1,5 t.v. resandehem 1,6

17,9 Alastaro, Vahvala vägskäl. Fortsattes rakt
genom kyrkobyn. (T.h. väg till Koskenkylä /3,2/
vid vägen Kurittula—Punkalaidun). Vid vägskälet
Alastaro andelsmejeri. 0,1 t.v. Alastaro kyrka.

(Kyrkan är uppförd i stället för Loimaa gamla
träkyrka 1841, rest. enl. ark. Stenbäcks ritningar
1896. På altartavlans plats en i brons gjuten
skulptur »Kristus på korset». På begravnings-
platsen bredvid kyrkan uppställdes 1919 en av
konstn. Väinö Aaltonen utförd vacker hjältestod.

0,3 t.v. Sh-st. 5,4 Hanhijoki vackra stenbro, t.h. kvarn.
7,7 Vampula sockengräns 11,2

29,1 Vampula, Horna vägskäl. T.h. väg via Laut-
takylä /23,8/ till Tammerfors och Björneborg, t.v. väg
via Oripää /19,8/ till Åbo.
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Vampula—Loimaa, 29,1 km.
God och bred, om också ställvis kurvig landsväg, som följer

Loimijoki-ån, välskötta, vidsträckta odlingar, stora ståtliga

gårdar. Bosättningen mycket tät.
0 Vampula, Horna vägskäl. Köres i O riktning

genom odlingar. 3,5 Alastaro sockengräns. 5,8 Han-
hijoki vackra stenbro, t.v. kvarn. 10,9 t.h. Sh-st, 11,1
t.h. Alastaro Kyrka.

(Kyrkan är uppförd i stället för Loimaa gamla
träkyrka 1841, rest. enl. ark. Stenbäcks ritningar
1896. På altartavlans plats en i brons gjuten
skulptur »Kristus på korset». På begravnings-
platsen bredvid kyrkan uppställdes 1919 en av
konstn. Väinö Aaltonen utförd vacker hjältestod.

Vidare genom byn • • H>2
11,2 Alastaro, Vahvala vägskäl. Fortsattes rakt

genom kyrkobyn. (T.v. väg till Koskenkylä /3,2/ vid
vägen Punkalaidun—Kurittula) . Vid vägskälet Alas-
taro andelsmejeri. 0,1 t.h. resandehem. 0,2 t.h. Sh-st,
t.v. S-st 0,6 t.h. kafé Ifl

12,8 Niinijoensuu vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.
väg till Oripäänkylä vägskäl /14,3/ vid vägen Vam-
pula—Åbo). Köres längs stranden av Loimijoki-ån.
(0,4 t.h. väg till vägen Niinijoensuu—Oripäänkylä) .

0,6 Niinijoki bro. 0,9 t.v. såg. 3,5 Loimijoki bro,
Loimaa sockengräns. Köres utmed Loimijoki-ån genom

vidsträckta odlingar 6,7
19,5 Kurittula vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.

väg via Koskenkylä ,/B,B'/ till kyrkan i Punkalaidun
/32,3/). 3,8 t.v. Loimaa sockenkyrka.

4,6 t.v. Loimaa ståtliga kommunalhus 4,9
24,4 Hirvikoski V vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h.

väg till Oripäänkylä /17,1/ samt till Mellilä kyrka
,/13,3/). Vid vägskälet S-st. 0,1 t.h. Sh-st 0,4

24,8 Hirvikoski O vägskäl. Fortsattes t.h. (T.v.
väg till Metsämää kyrka /12,6/). 0,8 t.h. Ab. Ferra-
rias järnverk och kvarn. 2,4 t.h. Loimijoki bro,
t.h. läderfabrik. 2,9 i förgrunden Loimaa köping. .. 4,3

29,1 LOIMAA köping. (Se ortsbladet). Man kommer
till köpingen längs ISatakundavägen.

R

(Kyrkan är byggd av tegel 1837, efter en eldsvåda
orsakad av blixten återuppförd 1891 enligt rit-
ningar av ark. J. Stenbäck. Altartavlan »Kors-
fästningen» målad av hovmålaren R. V, Ekman.) *|
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Vampula—Lauttakylä, 23,8 km.
God och bred, om också ställvis kurvig landsväg, som följer

Loimijoki-åns strand, välskötta, vidsträckta odlingar, stora Ståt-
liga gårdar. Bosättningen mycket tät.

0 Vampula, Horna vägskäl. Köres iNV
riktning genom odlingar. 2,7 t.h. S-st ■. 2,9

2,9 Vampula kyrka. T.h. den uppdämda Vampula
forsen med elektriska anläggningar.

(Kyrkan är byggd av trä 1894 enligt ritningar av
ark. C. von Heideken. Altartavlan, »Kristi uppen-
barelse», målad av konstn. V. Ylinen, förvärvad
till kyrkan 1906).

Fortsattes genom kyrkobyn. 0,1 t.h. kafé. 0,6 t.h.
Sh-st. 0,9 t.v. Sh-st. 1,4 t.v. S- och Sh-stt. 3,8 t.h.
Vampula ståtliga andelsmejeri. 5,0 t.v. Jankka ståt-
liga gård, som är en av socknens mest anmärknings-
värda jordbrukslägenheter. 8,1 t.h. den uppdämda
Rutava forsen med såganläggningar, bro ledande till
den på åns andra strand löpande byvägen. 9,9 Huitti-
nen sockengräns. 18,1 t.h. Västra Finlands folkhögsko-
la. 19,4 t.h. såg. 20,0 i förgrunden Huittinen kyrka. 20,9

23,8 Lauttakylä vägskäl. T.h. väg via Vammala
,/31,6/ till Tammerfors, t.V. väg via Kumo /26,9/ till
Björneborg.

(Lauttakylä är en köpingslik bygrupp på udden
mellan Loimijoki och Punkalaitumenjoki, innevå-
nare 1,500, flere banker, samskola, sjukhus, apo-
tek; viktig knutpunkt för linjebiltrafiken. —

Huittinen kyrka är byggd av gråsten 1495, senast
renov. 1898 enligt ritningar av ark. J. Stenbäck,
altartavlan »Kristi uppenbarelse» målad av IS'. G.
Falkman.)
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Lauttakylä—Vampula, 23,8 km.
God och Ibred, om också ställvis kurvig landsväg, som följer

Loimijoki-åns strand, välskötta, vidsträckta odlingar, stora ståt-
liga gårdar. Bosättningen mycket tät.

0 Lauttakylä vägskäl. Köres iSY riktning
genom byn. 1,5 t.v. såg. 2,8 t.v. Västra Finlands
folkhögskola. 11,0 Vampula sockengräns. 12,8 t.v.
den uppdämda Rutavaforsen i Loimijoki jämte sågan-
läggningar, bro ledande till den på åns andra strand
löpande byvägen. 15,9 t.h. Jankka gård, som är en av
socknens mest anmärkningsvärda jordbrukslägenheter.
17,1 t.v. Vampula ståtliga andelsmejeri. 19y5 t.h. Sh-
och S-stt. Köres genom kyrkobyn. 20,0 t.h. iSh-st.
20,3 t.v. Sh-st. 20,6 t.v. Vampula fors jämte elektriska
anläggningar 20,9

20,9 Vampula kyrka,
(Kyrkan är byggd av trä 1894 enligt ritningar av
ark. C. von Heideken. Altartavlan, »Kristi uppen-
barelse», målad konstn. V. Ylinen, förvärvad
till kyrkan 1906).

0,2 t.v. S-st. Fortsattes genom odlingar 2,9

23,8 Vampula, Horna vägskäl. T.h. väg via Ori-
pää 119,8/ till Åbo t.v. väg till Loimaa köping /29,1/.
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Lauttakylä—Kumo (Kokemäki), 26,9 km.
God och bred, om också ställvis kurvig landsväg, vidsträckta,

välskötta odlingar samt vackra skogbevuxna hedar. Gammal
välmående kulturtrakt.

0 Lauttakylä vägskäl. Köres i V riktning
genom byn. 4,9 t.h. vidsträckt, odlad slätt, längs vars
kant vägen slingrar sig. 10,6 Kumo sockengräns.
Fortsattes längs Ronkaankangas ås. t.h. det vidsträck-
ta Ronkansuo kärret. Längre skogssträcka 20,8

20,8 Riste vägskäl. (T.h. väg till Riste station
/0,4/). Vid vägskälet S-st. och kafé. Fortsattes
utmed Björneborgsbanan. 1,3 järnvägsnivåövergång.
2,6 t.h. Kumo älv. 2,7 t.h. »Biskop Henriks prediko-
rum». (Se ortsbladet för Tulkkila). 2,9 Kuittionjoki
bro. Fortsattes längs Kumo älvs strand. 3,6 t.v.
natthärbärge och restaurang, t.h. S-st 3,6

24,4 TULKKILA, samhälle med sammanträngd
befolkning. (Se ortsbladet) . (T.v. väg till Ko-
kemäki (Kumo) station /1,0/). 0,1 t.v. Sh-st. och
matservering. (T.h. väg längs älvens norra strand
till Ulvsby kyrka ,/33,3/). 0,2 tv. Kumo kyrka (se
ortsbladet) t.h. Sh- och S-stt. 0,3 t.h. 2 kaféer 2,5

26,9 Kumo vägskäl. Rakt fortsätter vägen via Nak-
kila 728,2/ till Björneborg, t.v. väg till Peipohja
station /0,5/, Säkylä kyrka 121flI och till Eura kyrka
725,8/).
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Kumo (Kokemäki)—Lauttakylä, 26,9 km.
God och bred, om också ställvis kurvig landsväg, vidsträckta,

välskötta odlingar samt vackra skogbevuxna hedar. Gammal
välmående kulturtrakt.

0 Kokemäki (Kumo) vägskäl. Köres i O rikt-
ning längs stranden av Kumo älv genom de i kyrko-
byns närhet befintliga odlingarna. I förgrunden god
utsikt över kyrkobyn. 2,2 t.v. 2 kaféer. 2,3 Kumo

kyrka. (Se ortsbladet för Tulkkila), t.v. S- och Sh-stt.
Köres genom samhälle med sammanträngd befolkning.
2,4 t.h. Sh-st. och matservering. (T.v. väg längs
älvens norra strand till Ulvsby kyrka /38,3/) 2,5

2,5 TULKKILA, samhälle med sammanträngd befolkning.
(Se ortsbladet). (T.h. väg till Kokemäki (Kumo)
station /1,0/). T.h. natthärbärge och restaurang, t.v.
S-st Köres längs Kumo älvs strand. 0,7 Kuittion-
joki bro. 0,9 t.v. »Biskop Henriks predikorum» (se
ortsbladet för Tulkkila) . 1,0 t.v. god utsikt över Kumo
älv. 2,3 järnvägsnivåövergång, fortsattes längs banan. 3,6

6,1 Riste vägskäl. Fortsattes t.h. (t.v. väg till
Riste station /0,4/). Vid vägskälet S-st. och kafé.
En längre skogssträcka börjar. Vägen löper längs
Ronkaankangas ås, t.v. det vidsträckta Ronkansuo
kärret. 10,2 Huittinen sockengräns, t.v. vidsträckt
odlad slätt, längs vars kant vägen slingrar sig 20,8

26,9 Lauttakylä vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Vammala ,/31,6/ till Tammerfors t.h. väg via Vam-
pula /2i3,8/ till Loimaa köping och Åbo.

(Lauttakylä är en köpingslik bygrupp på udden
mellan Loimijoki och Punkalaitumen joki, innevå-
nare 1,600, flere banker, samskola, sjukhus, apo-
tek; viktig knutpunkt för linjebiltrafiken. —

Huittinen kyrka är byggd av gråsten 1496, senast
rest. 1898 enligt ritningar av ark. J. Stenbäck.
Altartavlan »Kristi uppenbarelse» målad av S. G.
Falkman.)
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Kumo (Kokemäki)—Nakkila, 23,2 km.
God, jämförelsevis bred, men kurvig landsväg, som följer

Kumo älvs ståtliga fåra, vidsträckta, välskötta odlingar, någon
kortare skogssträcka. Bosättningen tät och välmående.

0 Kokemäki (Kumo) vägskäl. Köres i NV
riktning över öppna fält. (0,9 t.h. väg till Kumo gård
/Ifl/, se ortsbladet för Tulkkila). 3,5 t.v. väg till
växtodlingsförsöksstationen) 4,0

4,0 Järilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
till Harola vägskäl /6,7/ vid vägen Merstola—Kiu-
kainen). 1,8 Harjavalta sockengräns. 3,8 Hedar. .. 5,7

9,7 Merstola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg till Kiukainen kyrka /13,3/). 1,0 t.h. Harjavalta
kyrka synes bakom fält. 1,6 t.h. S-st. och kafé 1,9

11,6 Harjavalta kyrkoby. (T.h. väg till kyrkan
/0,2/ och sanatoriet). Vid vägskälet Sh-st.

(Kyrkan är byggd som korskyrka av trä 1870,
altartavlan »Maria Magdalena knäböjande framför
den uppståndne Frälsaren» målad av Alexandra
Såltin 1870).

2,6 t.v. matservering. 2,9 Nakkila sockengräns. 3,0
järnvägsnivåövergång. (T.h. väg till Länsi-Suomen
Voima Oy:s kraftanläggningar /O/T/). 4,5 t.h. bakom
älven Harjavalta sanatorium 10,7

22,3 Nakkila kyrka. T.h. begravningsplatsen.
(Kyrkan är byggd av tegel i äldre basilikastil
enligt ritningar av ark. E. Huttunen, byggnads-
kostnaderna, 3 milj. mk donerade av fabr. J. V.
Salminen. — Kyrkan invigdes på donatorns 60>-
årsdag 26. 6.1937. I kyrkan finnes elektriska upp-
värmnings- och belysningsanordningar. Under
kyrkan ett stort gravkapell, som genom
användning av högtalare även kan användas som
kyrka, samt en gravkammare för donatorn och
hans familj.)

(0,2 t.v. väg till Nakkila station 70,3/). 0,6 t.v. S-st.
och kafé. 0,8 Hiirijärvenjoki bro 0,9

23,2 Nakkila, Masia vägskäl. T.h. väg till Pori
(Björneborg) /19,2/, t.v. väg till Irjanne kyrka /24,1/
vid vägen Pori—Rauma (Björneborg—Raumo).
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Nakkila—Kumo (Kokemäki), 23,2 km.
God, jämförelsevis bred, men kurvig landsväg, som följer

Kumo älvs ståtliga fåra, vidsträckta, välskötta odlingar, någon
kortare skogssträcka. Bosättningen tät och välmående.

0 Nakkila, Masia vägskäl. Köres iSO riktning
genom byn. 0,1 iHiirijärvenjoki bro. 0,3 t.h. S-st. och
kafé. (0,7 t.h. väg till Nakkila station /0,3/) 0,9

0,9 Nakkila kyrka. T.v. begravningsplats.
(Kyrkan är byggd av tegel i äldre basilikastil
enligt ritningar av ark. E. Huttunen, byggnads-
kostnaderna, 3 milj. mk donerade av fabr. J. V.
Salminen. — Kyrkan invigdes på donatorns
årsdag 26. 6.1937. I kyrkan finnes elektriska upp-
värmnings- och belysningsanordningar. Under
kyrkan ett stort gravkapell, som genom
användning av högtalare även kan användas som
kyrka, samt en gravkammare för donatorn och
hans familj.)

Efter kyrkobyn följer vägen Kumo älv. 5,0 i för-
grunden ståtlig utsikt över älvdalen. 6,0 t.v. bakom
älven Harjavalta sanatorium. (7,7 t.v. väg till Län-
si-Suomen Voima Oy:s kraftanläggningar/0,7/). Järn-
vägsnivåövergång. 7,8 Harjavalta sockengräns. 8,1
t.h. matservering 10,7

11,6 Harjavalta kyrkoby. (T.v. väg till kyrkan
10/2/ och sanatoriet). Vid vägskälet Sh-st.

(Kyrkan är byggd som korskyrka av trä 1870,
altartavlan »Maria Magdalena knäböjande framför
den uppståndne Frälsaren» målad av Alexandra
Såltin 1870).

Köres genom kyrkobyn. 0,3 t.v. S-st. och kafé 1,9
13,5 Merstola vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h.

Väg till Kiukainen kyrka /13,3/). Efter byn hedar. 3,9
Kokemäki sockengräns 6,7

19,2 Järilä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. till
Harola vägskäl ,/6,7/ vid vägen Merstola— Kiukainen.
(0,5 t.h. väg till växtocllingsförsöksstationen).
Köres över öppna fält. (3,1 t.v. väg till Kumo gård,
se ortsbladet för Tulkkila) 4,0

23,2 Kokemäki vägskäl. Rakt fortsätter vägen via
Lauttakylä /26,9/ till Tammerfors och Loimaa köping.
T.h. väg till Peipohja station /0,5/, Säkylä kyrka
/27,0/ och Eura kyrka /25,8/.
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Nakkila—Pori (Björneborg), 19,2 km.
God, bred och rak huvudlandsväg, som i början följer Kumo

älv, vidsträckta, välskötta odlingar och stora ståtliga byggnader,
gamla gårdar samt flere fabriker. Bosättningen tät.

0 Nakkila, Masia vägskäl. Köres i N riktning
genom byn. 4,4 Ulvila (Ulvsby) sockengräns. Fort-
sättes längs Kumo älvs strand 5,0

5,0 Haistila vägskäl. (T.h. väg till den på älvens
andra strand löpande vägen). 0,3 järnvägsnivåöver-
gång. (T.h. väg till Haistila station /0,1/). (3,7 t.h.
väg till kakelfabriken). 4,6 järnvägsnivåövergång,
t.v. Ulvila station. 5,0 t.v. Sh-st 5,1

Ulvsby (Ulvila) kyrkoby. (T.h. väg till den
på älven andra strand löpande vägen och till kyrkan

10,1

72,3/). T.h. S-st.
(Kyrkan, uppkallad efter St. Olof, är
byggd av gråsten på Den av en okänd
konstnär utförda altartavlan framställer Nattvar-
dens instiftande samt Kristi lidande historia.
Predikostolen är utsmyckad med skulpturer,
skänkta till kyrkan 1659. I kyrkans förstuga fin-
nas flere adelsvapen.)

0,1 t.v. Friitala läderfabrik (specialfabrikat över-
läder). 1,1 t.h. Ulvsby kyrka. 1,3 t.v. Isokartano
ekonomiebyggnader. 1,6 t.h. Isokartano gård, tillhör
släkten Palm. 2,3 t.h. Koivistonkartano gård, till vilken
tidigare hört större delen av Ulvsby socken, bl.a till-
hört släkterna von Willebrand och von Frenckell.
Nuförtiden är gården styckad i flere delar, stamlägen-
heten äges av Björneborgs stad. 2,5 t.v. bakom öppna
fält Björneborgs (Pori) stad. (5,2 t.h. väg till Aitta-
luoto lastbrygga /0,6/). 5,3 passage under järnvägen.
Fortsattes genom Koivisto förstad. 6,3 Björneborgs
stadsgräns 9,1

BJÖRNEBORG (PORI) Salutorget. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Itsenäisyyden-
katu och Yrjönkatu.

19,2
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Pori (Björneborg)—Nakkila, 19,2 km.
God, bred och rak huvudlandsväg, som i början följer Kumo

älv, vidsträckta, välskötta odlingar och stora ståtliga byggnader,
gamla gårdar samt flere fabriker. Bosättningen tät.

0 PORI (BJÖRNEBORG) , Salutorget. Köres iSY
riktning längs Yrjönkatu och Itsenäisyydenkatu. 2,8
Ulvsby (Ulvila) sockengräns, köres genom Koivisto
förstad. (3,7 t.v. väg till Aittoluoto lastbrygga
10,51). 3,'B' passage under järnvägen. Fortsattes över
vidsträckta öppna fält. 6,8 t.v. Koivistonkartano gård,
till vilken tidigare hört större delen av Ulvsby socken,
gården tillhört bl.a. släkterna von Willebrand och von
Frenckell. Nuförtiden är gården styckad i flere delar,
stamlägenheten äges av Björneborgs stad. 7,5 t.v. Iso-
kartano gård, äges av släkten Palm. 7,8 t.h. Isokartano
ekonomiebyggnader. 8,0 t.v. Ulvsby kyrka. 9,0' t.h.
Friitala läderfabrik, (specialfabrikat överläder) 9,1

9,1 Ulvsby (Ulvila) kyrkoby. (T.v. väg till den
på Kumo älvs andra strand löpande vägen samt till
kyrkan /2,3/). T.v. S-st.

(Kyrkan, uppkallad efter St. Olof, är
byggd av gråsten på 1300-talet. Den av en okänd
konstnär utförda altartavlan framställer Nattvar-
dens instiftande samt Kristi lidande historia.
Predikostolen är utsmyckad med skulpturer,
skänkta till kyrkan 1659. I kyrkans förstuga fin-
nas flere adelsvapen.)

0,1 t.h. Sh-st. 0,5 passage under järnvägen. T.h. Ulvila
station. (1,4 t.v. väg till kakelfabriken). (4,8 väg
till Haistila station ,/0,1/). Järnvägsnivåövergång... 5,1

Haistila vägskäl. (T.v. väg till den på älvens14,2
andra strand löpande vägen). Köres längs Kumo älvs
strand. 0,6 Nakkila sockengräns 5,0

Nakkila, Masia vägskäl. T.h. väg till Irjan-
ne kyrka /24,1/ vid vägen Pori—Rauma (Björneborg
—Raumo), t.v. väg via Kokemäki (Kumo) /28,2/ till
Tammerfors och Loimaa köping.

19,2
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Pori—Noormarkku, (Björneborg—Norrmark),
15,3 km.

Chausseväg samt bred, fastän gropig och i någon mån kurvig
landsväg, odlade slätter och skiftande skogsmarker. Förstads-
och bybebyggelse.

0 PORI (BJÖRNEBORG), Salutorget. Köres iNÖ
riktning längs Yrjönkatu. 0,5 Kumo älvs bro, fort-
sattes längs Pöhjois-Rantakatu. 1,0 t.h. Hackmans
fabriksområde. 1,6 Toejoki bro, Pori sockengräns,
fortsattes längs Norra Satakundavägen. 2>,0 passage
under järnvägen, köres över en öppen odlad slätt. 4,2
t.v. Sh-st. (T.v. biväg via Söörmarkku by till Noor-
markku (Norrmark) JllflJ). 4,5 t.h. reparations-
verkstad 4,6

4,6 Ruosniemi vägskäl. Fortsattes t.v. (T.h. väg
via Kullaa /19,9/ till Tammerfors). 0,6 t.v. S-st. Efter
förstaden slingrar sig vägen genom skiftande skogs-
marker. 6,2 iNorrmark sockengräns. (9,7 t.h. väg

till Norrmark gård, tidigare säteri och rusthåll,
namnes redan i början av 1400-talet, tillhört flere
släkter, nuförtiden i A. Ahlström Oy:s ägo. I gården
är inrymt bolagets huvudkontor). 10,2 t.v. S-st. (T.h.
väg via iNoormarku station /0,3/ till Lassila by
/20,0/). 10,3 tv. Sh-st. (10,6 t.v. Söörmarkku byväg
sammanlöper med huvudvägen. 10,6 Eteläjoki bro.. . 10,7

15,3 Norrmark kyrka. T.h. väg via Kankaanpää
/40,4/ till Parkano kyrka, t.v. väg via Tuorila /36,6/
till Kristiina (Kristinestad).

(Norrmark kyrka är byggd av sten och tegel 1933
enligt ritningar av prof. Armas Lindgren. Altar-
tavlan »Siarna vid Jesu krubba» målad av Martta
Neiglick.)
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Noormarkku—Pori, (Norrmark—Björneborg)
,

15,3 km.
Bred, fastän gropig och i någon mån kurvig landsväg samt

chausseväg, skiftande skogsmarker och odlade slätter. By- och
förstadsbebyggelse.

O Norrmark kyrka. Köres i S riktning genom
kyrkobyn. 0,1 Eteläjoki bro. (0,2 t.h. biväg via Söör-
markku by till Ruosniemi vid huvudvägen /11,0/). 0,4
t.h. Sh-st. 0,5 t.h. S-st. (T.v. väg via Noormarkku sta-
tion /0,3/ till Lassila by /20,0/). (1,0 t.v. väg till Norr-
mark gård, tidigare säteri och rusthåll, namnes redan
i början på 1400-talet, tillhört flere släkter, nuförtiden
iA. Ahlström Oy:s ägo. I gården är inrymt bolagets
huvudkontor). 4,6 Pori sockengräns. Köres längs
en slingrande väg genom skiftande skogsmarker. 10,2
t.h. S-st, köres genom förstadsbebyggelse 10,7

10,7 Ruosniemi vägskäl. Fortsattes t.h. längs
chausseväg. (T.v. väg via Kullaa /19,9/ till Tammer-
fors). 0,1 t.v. reparationsverkstad. 0,4 t.h. Sh-st.
(T.h. sammanlöper Söörmarkku byväg med huvud-
vägen). Fortsattes tvärsöver en odlad öppning. 2,6
passage under järnvägen. 3,1 Toejoki bro, Björneborgs
stadsgräns. Köres genom Hackmans fabriksområde.
3,9 Kumo älvs bro 4,6

15,3 PORI (BJÖRNEBORG), Salutorget. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Norra Sata-
kundavägen, Pohjois-Rantakatu och Yrjönkatu.
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Noormarkku (Norrmark)—Tuorila, 35,5 km.
God, till stor del rak landsväg, skiftande skogsmarker, något

enda by- eller odlat landskap, flere älvar med vackra forsar.
Bosättningen tät i byarna, annars glesare.

0 Norrmark kyrka. Köres i N riktning förbi
kyrkan. 0,7 t.h. resandehem, fortsattes genom tät
bybebyggelse. 8,2 vacker hed. 3,8 t.v. Eteläinen-älven,
som vägen följer. 4,4 t.v. Matalakoski-forsen i Etelä-
joki-älven med sina klippiga stränder. 5,4 Ahlainen
sockengräns 9,7

9,7 Ylikylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v. väg
till Ahlainen kyrka 11/5/). 2,3 Pohjajoki bro, t.v. den
vackra Lampinkoski. Fortsattes förbi lundar samt
vidare genom skiftande skogslandskap. 8,8 vacker
gårdsgrupp med backodingar. 10,7 Merikarvia socken-
gräns. 14,6 t.v. Sh-st. (T.v. biväg till den längs
havsstranden löpande byvägen /9,0/). 19,1 Lankoski
bro i Karvianjoki, t.v. kvarn. 19,7 t.v. Isotalo gård i
Lankoski, nuförtiden ägd av A. Ahlström Oy. (20,2
t.h. väg till Otamo by 77,0/). 26,8

35,6 Tuorila vägkorsning. Rakt forsätter vägen

till Kristiina (Kristinestad) , t.h. väg via Siikainen
kyrka /10,4/ till Hongonjoki kyrka t.v. väg till Meri-
karvia kyrka /10,1/. Vid vägkorsningen S- och Sh-stt.
samt 2 kaféer.
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T«orila—Noormarkku (Norrmark), 35,5 km.
God, till stor del rak landsväg, skiftande skogsmarker, något

enda by- eller odlat landskap, flére älvar med vackra forsar.
Bosättningen tät i byarna, annars glesare.

O Tuorila vägkorsning. Köres i S riktning
gehom byn. Efter byn skogsmarker. (5,6 t.v. väg
till Otamo by /7,0/). 6,1 t.h. Isotalo gård i Lankoski,

#
nuförtiden i A. Ahlström Oy:s ägo. 6,7 Lankoski bro
i KarVianjoki, t.h. kvarn. 11,2 t.h. Sh-st. (T.h. biväg
till den längs havsstranden löpande byvägen 19,0/).
15.1 Ahlainen sockengräns. 17,0vacker gårdsgrupp med
bäckodlingar. Köres genom skiftande skogslandskap.
28.2 gammal lund. 23,5 Pohjajoki bro, den vackra
Lampikoski-forsen 25,8

26,8 Ylikylä vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Ahlainen kyrka 17,Bl) . Köres genom skogslandskap.
4,3 Norrmark sockengräns. 5,3 t.h. Matalakoski-forsen
i Eteläjoki-älven med sinä klippiga stränder, vägen
följer älven. 5,8 vacker hed. 6,5 köres genom tät
bybebyggelse. 9,0 t.v. gästhärbärge. 9,5 t.v. Norr-
mark kyrka 9,7

35/5 Norrmark kyrka. Rakt fortsätter vägen till
Pori (Björneborg) ,/15,3/, t.v. väg via Kankaanpää
740,4/ till Parkano kyrka.

Norrmark kyrka är byggd av sten och tegel 1983
enligt ritningar av prof. Armas Lindgren. Altar-
tavlan »Siarna vid Jesu krubba» målad av Martta
Neiglick.)

263R



537

Tuorila—Kristinestad, 53,1 km.
God och rak, om också i början smalare landsväg, ståtliga

by- och odlade landskap, skogssträckor. Bosättningen koncent-
rerad i stora, välmående byar.

0 Tuorila vägkorsning. Köres i N ritkning
genom byn. 0,4 Lautijoki bro 8,2

8,2 Kuvaskangas vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg till Isojoki kyrka /30,3/.) 6,6 den välmående
byn Honkajärvi. 10,2 Vasa länsgräns, Sideby socken
vidtager 16,9

24,1 ömossa vägskäl. Forts, rakt över Ömossaå
bro. (T.v. väg till Sideby kyrka /15,7/). 0,2 t.v. min-
nesmärke över hjälten från Finska kriget Vilhelm
von Schwerin. 5,6 Lappfjärd sockengräns. Enformig
skogssträcka. (9,5 t.h. biväg via Uttermossa by /12,0/
till Isojoki kyrka). 11,9 t.h. S-st (T.v. biväg via Härk-
meri by till Sideby kyrka /24,0/). 12,2 tv. Isojärvi.
18,4 t.v. begravningsplats. 19,5 t.v. minnesmärke över
striden vid Lappfjärd under Finska kriget. (I drabb-
ningen den 29. 8. 1808 segrade en svensk styrka under
ledning av von Vegesack över en rysk avdelning). .. 19,6

43,7 Lappfjärd kyrka. Bakom kyrkan den gamla
begravningsplatsen.

(Kyrkan är byggd av tegel 1851 enligt ritningar
av ark. E. Lohrman och under ledning av bygg-
mästare Erkki Kuorikoski. Altartavlan, »Den
heliga Nattvarden» målad av konstn. E. I. Löf-
gren 1860).

0,3 t.v. Sh-st 0,6 t.v. Sh-st., köres t.v. (T.h. väg till
Isojoki vägen). Köres genom den vidsträckta kyrko-
byn. 1,3 Isojoki bro 1,6

45,3 Lappfjärd kyrkoby. Forts. t.v. (T.h. väg till
Isojoki kyrka /33,8/ och Karijoki kyrka /13,9/). (1,9
th. väg till Tjock vägskäl /5,0/ vid vägen Kristine-
stad—östermark) . 3,9 Tjock sockengräns. 6,6 Kristine-
stads stadsgräns. 6,9 i förgrunden god utsikt över
staden. 7,2 järnvägsövergång 7,4

52,7 Itäpää vägskäl. (T.h. väg via Östermark kyrka
/38,9/ till Kurikka kyrka). 0,2 bron över Stadsfjärden,
t.v. hamnen 0,4

53,1 KRISTINESTAD, Salutorget. (Se ortsbladet) .
Man kommer til staden längs Lappfjärdsvägen.
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Kristinestad—Tuorila, 53,1 km.
God och rak, om också i början smalare landsväg, ståtliga

by- och odlade landskap, skogssträckor. Bosättningen koncent-
rerad i stora, välmående byar.

0 KRISTINESTAD, Salutorget. Köres i O riktning
över bron vid stadsfjärden, t.h. hamnen 0,4

0,4 Itäpää vägskäl. Forts. t.h. längs Lappfjärds-
vägen. (T.v. väg via Östermark kyrka /33,9/ till
Kurikka kyrka). 0,2 järnvägsövergång. 0,8 Tjock
sockengräns. 3,5 Lappfjärds sockengräns. (5,5 t.v.
väg till Tjock vägskäl 75,0/ vid vägen Kristinestad—

Östermark) 7,4
7,8 Lappfjärd kyrk o b y. Forts. t.h. (Rakt väg

till Isojoki kyrka /33,8/ och till Karijoki kyrka
/13,9/). Köres genom den vidsträckta kyrkobyn. 0,3
Isojoki bro. 1,0 köres t.h. (T.v. väg till Isojoki-vägen).
T.h. Sh-st. 1.3 t.h. Sh-st 1,6

9,4 Lappfjärd kyrka. Bakom kyrkan den gamla
begravningsplatsen.

(Kyrkan är byggd av tegel 1861 enligt ritningar
av ark. E. Lohrman och under ledning av bygg-
mästare Erkki Kuorikoski. Altartavlan, »Den
heliga Nattvarden» målad av konstn. E. I. Löf-
gren 11860).

0,1 t.h. minnesmärke över striden vid Lappfjärd under
Finska kriget. (I drabbningen den 29.8. 180» segrade
en svensk styrka under ledning av von Vegesack över
en rysk avdelning). 1,2 t.h. begravningsplats. 3,8 t.h.
Isojärvi. 7,7 t.v. S-st. (T.h. biväg via Uttermossa by
112,0/ till Isojoki kyrka). 14,0 Sideby sockengräns.
19,4 t.h. minnesmärke över hjälten från Finska kriget
Wilhelm von Schwerin. Ömossaå bro 19,6

29,0 Ömossa vägskäl. Fortsattes rakt. (T.h. väg
till Sideby kyrka ,/15,7/). 5,7 Åbo och Björneborgs
länsgräns, Merikarvia socken vidtager. 10,3 den väl-
mående byn Honkajärvi 15,9

44,9 Kuvaskangas vägskäl. Fortsattes rakt. (T.v.
väg till Isojoki kyrka /30,3/). 7,8 Lauttijoki bro 8,2

53,1 Tuorila vägkorsning. Rakt fortsätter vägen
via Noormarkku (Norrmark) /36,,5/ till Pori (Björne-
borg), t.h. väg till Merikarvia kyrka /10,1/, t.v. väg
via Siikainen kyrka /10,0/ till Honkajoki kyrka. Vid
vägkorsningen S- och iSänstt. samt 2 kaféer.
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Kristinestad—Närpes, 25,5 km.
God, bred och rak landsväg, ståtliga utsikter över vidsträckta

odlingar och tätt bebyggda byar, skogssträckor. Bosättningen
tät och välmående.

0 KRISTIiNEISITAD, Salutorget Köres i V riktning
längs Rådhusgatan, Staketgatan samt Närpesvägen.
0,9 Tjock sockengräns. Efter odlingarna karg skogs-
mark. (3,4 t.v. väg till Carlro badinrättning och vil-
lasamhälle). 8,0 Närpes sockengräns. Köres vidare
genom enformiga skogsmarker 10,5

10,5 Mustakangas vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Tjock vägskäl /6,8/ vid vägen Kristinestad—Ös-
termark). 2,5 i förgrunden ståtligt bylandskap, t.v.
Pielaks-fjärden. 3,9 t.h. Pielaks bönehus. 4,0 t.v.
fotbollsplan. 4,2 t.h. S-st Köres genom en välmående
by. 9,2 i förgrunden Närpes öppna fält, i fonden
kyrkan. 13,0 t.v. Närpes åns järnvägsbro. 13,1 järn-
vägsnivåövergång 18,3

23,8 Stationsvägskälet. (T.h. väg till Närpes
station /0,3/). Forts, genom byn 0,3

24,1 Finby vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till Ravi
vägskäl 713,8/ vid vägen Kristmestad—Östermark).
Vid vägskälet Sh-st. 1,2 Närpes åns ståtliga stenbro. 1,4

25,5 Närpes, Näsby vägskäl. T.h. väg via
Pörtom /30,6/ till Vasa, t.v. väg till Kaskö /13,0/.
Vid vägskälet S-st. och kafé.
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Närpes—Kristinestad, 25,5 km.
God, bred och rak landsväg, ståtliga utsikter över vidsträckta

odlingar och tätt bebyggda byar, skogssträckor. Bosättningen
tät och välmående.

0 Närpes, Näsby vägskäl. Köres i O riktning
genom byn. 0,2 Närpes åns ståtliga stenbro 1,4

1,4 Finby vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till Ravi
vägskäl /13,3/ vid vägen Kristmestad—Östermark).
Vid vägskälet Sh-st. Köres vidare genom byn 0,3

1,7 Stationsvägskälet. (T.v. väg till Närpes
station /0,3/). 0,1 t.h. Närpes åns järnvägsbro. 0,2
järnvägsnivåövergång. Köres över de öppna fälten i
Närpes. 5,8 t.v. en ståtlig öppen äng. 8,5 t.h. vacker
utsikt över Pielaks-fjärden, köres genom den väl-
mående byn. 9,1 t.v. S-st 9,3 t.h. fotsbollsplan. 9,4
t.v. Pielaks bönehus. Efter byn skogssträcka 13,3

16,0 Mustakangas vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
till Tjock vägskäl 76,8/ vid vägen Östermars—Kris-
tinestad). Köres genom ett kargt, enformigt skogs-
landskap. 2,8 Tjock sockengräns. (7,1 t.h. väg till
Carlro badinrättning och villasamhälle). Fortfarande
karga skogsmarker, senare anspråkslösa odlingar. 9,6
Kristinestads stadsgräns 10,5

25,6 KRISTINESTAD, S a lut or ge t. (Se ortsbladet).
Man kommer till staden längs Närpesvägen, Staket-
gatan och Rådhus gatan.
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Närpes—Kaskö, 13,0 km.
God, om också ställvis smal och kurvig landsväg, utsikter

över havsvikarna, vidsträckta odlade landskap med tätt bebodda
byar.

0 Närpes, Näsby vägskäl. Köres i S riktning
genom kyrkobyn. 0,1 t.v. såg 0,3

0,3 19 1 randväg s k a 1 e t. Forts. rakt. (T.h. väg via
Korsnäs kyrka 141,7/ längs havsstranden till Vasa). 1,1

1,4 Närpes kyrka. Kyrkan omgives av de s.k.
»kyrkstallarna», sammanlagt 343 st.

(Kyrkan är byggd av gråsten 1435, senare utvid-
gad i flere repriser, senast 1771, då kyrkan fick
sin nuvarande korsartade form. Altartavlan »Kris-
ti korsfästning», målad av konstn. Pehr Hörberg
1803. — På kyrkans S sida begravningsplats.)

0,8 köres längs randen av en stor öppen slätt. 3,7
järnvägsnivåövergång, t.v. vidsträckt ståtligt by- och
odlat landskap. Forts, genom skog. 9,3' t.h. Tjärvik-
fjärden. 9,4 järnvägsnivåövergång. 9,8 t.h. Benvik
gård (Se ortsbladet för Kaskö), t.v. Öster fjärd.
10,1 Kaskö stadsgräns, Kaskösunds stenbro. 10,3 t.v.

Kaskö rävfarm. 10,7 köres t.h. (Rakt forts, gatan
till hamnen) . 11,6

13,0 KASKÖ, Saluto r g e t. (Se ortsbladet) . Man kom-
mer till staden längs Sluss- och Rådhusgatorna.
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Kaskö—Närpes, 13,0 km.
God, om också ställvis smal och kurvig landsväg, utsikter

över havsvikarna, vidsträckta odlade landskap med tätt bebodda
byar.

0 KASKÖ, Salutorget. Köres i N riktning längs
Rådhus- och Slussgatorna. 0,9 köres t.v. 1,1 t.h.
Kaskö rävfarm. 1,4 Kaskösunds stenbro, Närpes soc-
kengräns, t.v. vacker utsikt över Kaskösund och
Tjärviksfjärden. 1,8 t.h. Öster ifjärd, t.v. Benvik
gård, (se ortsbladet för Kaskö). 2,2 järnvägsnivå-
övergång. 2,3 forts, genom skog. 7,9 järnvägsnivå-
övergång, t.h. vidsträckt, ståtligt odlat och bylands-
kap, forts, genom byn längs kanten av en öppen slätt. 11,6

11,6 Närpes kyrka. Kyrkan omgives av de s.k.
»kyrkstallarna», sammanlagt 343 stycken.

(Kyrkan är byggd av gråsten 1435, senare utvid-
gad i flere repriser, senast 1771, då kyrkan fick
sin nuvarande korsartade form. Altartavlan »Kris-
ti korsfästning», målad av konstn. Pehr Hörberg
1803. — På kyrkans S sida begravningsplats.)

Fortsattes genom kyrkobyn 1,1

12,7 Strandvägskälet. Forts. rakt. (T.v. väg via
Korsnäs kyrka /47,2/ längs havsstranden till Vasa).
0,2 t.h. såg och kvarn 0,3

13,0 Närpes, Näsby vägskäl. Rakt fortsätter vägen
via Pörtom 730,6/ till Vasa, t.h. väg till Kristmes
tad 725,0/.
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Närpes—Pörtom, 30,6 km.
God, rak och bred landsväg som löper genom tätt bebyggda

byar och vidsträckta öppna fält längs Närpes åns strand. Gam-
mal välmående kulturtrakt.

0 Närpes, 'Näsby vägskäl. Köres i N riktning,
t.v. S-st. 0,1 t.h. Sh-st. och kafé. 0,3 t.v. bilrepara-
tionsverkstad. Fortsattes vidare genom den köpings-
liknande byn. 1,0 t.v. Näsby bönehus. 2,4 vidtager
en lång raksträcka. 6,0 löper vägen över en vid-
sträckt odlad slätt 8,1 och 8,2 t.v. Sh-stt. Köres
genom byn Yttermark. 11,5 vidsträckt kärr. 13,1
Övermark sockengräns. 15,0 slut på den över 12 km
långa raksträckan 15,3

15,3 Rovhök vägskäl. (T.v. väg till Rangsby /10,3/
vid den längs havsstranden löpande vägen) 1,1

16,4 Övermark kyrka. Forts, rakt genom kyrko-
byn. (T.v. väg till Korsnäs kyrka /3'2,3/).

(Övermark kyrka är byggd av trä 1878 enligt
ritningar av ark. Th. Granstedt. I kyrkan finnes

historiska orgel som var i bruk vid kungliga
operan i Stockholm redan på Gustav 111-s tid. På
altartavlans plats ett förgyllt kors, som förvärvats
till kyrkan JlB7B. — På kyrkogården en vacker
hjältegrav med de Övermarkbror som stupade i
frihetskriget.)

T.v. begravningsplats. 0,2 t.v. kafé, t.h. S-st. 0,3 t.v,
S-st 0,4

16,8 Över m ark kyrkoby. Forts. rakt. (T.h. väg till
Östermark kyrka 724,5/). 0,2 t.h. Sh-st, t.v. ståtligt
andelsmejeri. I,o' vidtager en lång raksträcka. 2,2
t.h. Närpes å. 8;,9 Pörtom sockengräns. 9,7 slut på
raksträckan. 10,0 i förgrunden Pörtom kyrka. 13,3
t.v. härbärge. 13,4 t.h. fabrik för körredskap. 13,5
t.v. S-st 13,6 t.v. resandehem och kafé 13,8

30,6 Pörtom kyrka. Rakt forts, vägen till Vasa
JBI/1/, t.h. väg via Järvenpääkylä /VT/T/ till Jurva
kyrka.

(Kyrkan är byggd av trä 1783, altartavlan, »Jesus-
barnet och herdarna», en kopia utförd av Toini
Kallio efter Albert Edelfelts tavla i Vasa kyrka).
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Pörtom—Närpes, 30,6 km.
God, rak och bred landsväg som löper genom tätt bebyggda

byar och vidsträckta öppna fält längs Närpes åns strand. Gam-
mal välmående kulturbygd.

0 Pörtom kyrka. Köres i SV riktning genom kyrko-
byn. 0,2 t.h. resandehem och kafé. 0,3 t.h. S-st. 0,4
t.v. fabrik för körredskap. 0,5 t.h. härbärge. Efter
byn en kortare skogssträcka. 4,1 vidtager en lång
raksträcka. 4,9 övermark sockengräns, köres genom
Närpes åns ståtliga odlade dal. 12,8 slut på raksträc-
kan. 13,6 t.h. ståtligt andelsmejeri, t.v. Sh-st 13,8

13,8 Övermark kyrkoby. Forts, rakt genom kyrko-
byn. (T.v. väg till Östermark kyrka /24,5/). 0,1 t.h.
S-st 0,2 t.h. kafé, t.v. S-st 0,4v

14,2 Övermark kyrka. Forts. rakt. (T.h. väg till
Korsnäs kyrka /32,3/). T.h. begravningsplats.

(Övermark kyrka är byggd av trä 1878 enligt
ritningar av ark. Th. Granstedt I kyrkan finnes
den historiska orgel som var i bruk vid kungliga
operan i Stockholm redan på Gustav 111-s tid. På
altartavlans plats ett förgyllt kors, som förvärvats
till kyrkan 1878. — I kyrkparken en vacker hjälte-
grav med de övermarkbor som stupade i frihets-
kriget.)

Köres längs Närpes åns ståtliga odlade dal genom byn.

Rovhök vägskäl. (T.h. väg till Rangsby vid den
längs havsstranden löpande vägen /10,3/). 0,3
vidtager en lång raksträcka. 2,2 Närpes sockengräns.
3,8 Vidsträckt kärr. 7,0 och 7,1 t.h. Sh-stt. Köres
genom Yttermark by. 9,3 vägen löper över en vid-
sträckt odlad slätt. 12,9 slut på den över 12 km långa
raksträckan. 14,3 t.h. Näsby bönehus, köres genom
den köpingsliknande byn. 15,0 t.h. bilreparationsverks^

15,3

1,1

tad. 15,2 kafé och Sh-st. 15,3 t.h. S-st 15,3

30,6 Närpes, Näsby vägskäl. Rakt forts, vägen
till Kaskö ,/13,0/ t.v. väg till Kristinestad /25,5/.
Vid vägskälet Sh-st. och kafé.
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Pörtom—Vasa, 51,1 km.
God, jämförelsevis rak om också i början ställvis smalare

landsväg, vidsträckta odlade landskap, skogssträckor. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar, gamla kulturella minnes-
märken.

t) Pörtom kyrka. Köres i N riktning över fält. .. 3,2

3,2 Dalbacka vägskäl. i(T.v. väg till Petalaks
kyrka /VT,3/). 6,0 köres genom ett kärrområde. 7,4
t.v. S-st 10,1 Malaks sockengräns 15,4

18,6 Kolnebacka vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Jurva kyrka 727,4/). 2,,0 Murtojoki bro 2,2

20,8 Långåminne vägskäl. Forts, rakt längs
kanten av öppna fält. (T.v. väg till Malaks kyrkoby
/11,6/). 0,1 t.v. 2 kaféer. 1,5 Helgejoki bro. 2,5 t.v.
vidsträckta öppna fält. 2,7 Solv sockengräns. (9,0
t.v. biväg till Solv kyrka 19fil). 9,4 Korsholm socken-
gräns 15,9

36,7 Sand vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg via Solv
kyrka 110,1/ längs havsstranden till Närpes kyrka).
T.v. Laihia älv 0,5

37,2 Helsingby vägskäl. Forts. t.v. över Laihia
älvs gamla stenbro. (Rakt forts, vägen via Laihia
/14,0/ till Lapua (Lappo) och Ikaalinen, t.h. byväg
till Pundars /8,0/). Vid vägskälet Sh-st. och kafé.
På en holme i älven S-st. ock kafé. (0,1 t.h. väg
till Toby station /3,6/). Forts, längs Laihia-älvens
iN strand. 2,1 i förgrunden Korsholms kyrka och
Vasa radiomast. 4,9 Vasa stadsgräns. 6,7 t.h. vacker
lindallé till Korsholms kyrka, t.v. ruinerna av KORS-
HOLMS SLOTT .(se ortsbladet för Vasa). 6,8 t.h.

Köpmansgatans vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg via Lillkyro /2(2,2/ till Gamlakarleby) . 0,1 t.v.
S-st och kafé. (T.v. väg till Vasa 10,5/). 0,2 t.v.
ruinerna av Korsholms gamla medeltida kyrka. 0,3
t.v. Vasa rundradiostation. 0,4 järnvägsnivåövergång.
(0,5 t.h. väg till Smedsby /5,6/). 3,4 t.v. sjukhus.

kafé 7,0

44,2

5,6 järnvägsnivåövengång. 6,4 järnvägsövergång. .. 6,9
51,1 VASA, Salutorget. (Se ortsbladet)

. Man kommer
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Vasa—Pörtom, 51,1 km.
God, jämförelsevis rak om också mot slutet ställvis smalare

landsväg, vidsträckta, odlade landskap, skogssträckor. Bosätt-
ningen koncentrerad i välmående byar, gamla kulturella minnes-
märken.

0 VASA, Saluto r g e t. Köres i O riktning längs
Vasa-esplanaden. 0,4 järnvägsövergång, köres t.h.
1,3 järnvägsnivåövergång. 3,5 t.h. sjukhus. (6,4 t.v.
väg till Smedsby 15,0/). 6,5 järnvägsnivåövergång.
6,6 t.h. Vasa rundradiostation. 6,7 t.v. ruinerna av
den medeltida kyrkan i Korsholm. 6,8 t.h. S-st. och
kafé. (T.h. väg till Vasa /6,5/) 6,9

6,9 Köpmans gatans vägskäl. Forts. rakt. (T.v.
väg via Lillkyro ,/22,2/ till Gamlakarleby) . 0,2 t.v.
kafé. 0,3 t.h. ruinerna av KORSHOLMS SLOTT,
t.v. vacker lindalie till Korsholms kyrka (se ortsbladet
för Vasa). 2,1 Korsholms sockengräns. 6,9 forts. t.h.
över Laihia-älvens bro. (Rakt väg till Toby station
/SJ5|/). T.h. S-st. och kafé 7,0

13,9 Helsi n gb y vägskäl. Forts. t.h. längs Laihia-
älvens S strand. (Rakt byväg till Pundars 78,0/,
t.v. väg via Laihia /14,0/ till Lapua (Lappo) och
Ikaalinen). Vid vägskälet Sh-st och kafé 0,5

14,4 Sand vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via Solv
kyrka /10,1/ längs havsstranden till Närpes kyrka).
(6,9 t.h. biväg till ISolv kyrka ,/9,0/). 13,2 Malaks
sockengräns. 14,4 Helgejoki-åns bro. 16,8 t.h. 2
kaféer 15,9

30,3 Långåminne vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Malaks kyrkoby ,/11,6/). 0,2 Murtojoki-åns bro. 2,2

32,5

Dalbacka vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
t.h. S-st 15,4

Kolnebacka vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
till Jurva kyrka /27,4/). 5,3 Pörtom sockengräns. 8,0

Petalaks kyrka /17,3/) 3,2
51,1 Pörtom vägskäl. Rakt forts, vägen via Närpes

ISOfil till Kristinestad och Kaskö, t.v. väg via Jär-
venpää by 117,7/ till Jurva kyrka.

47,9

(Kyrkan är byggd av trä 1783, altartavlan »Her-
darna med Jesus-barnet» en kopia utförd av Toini
Kallio efter Albert Edelfelts tavla i Vasa kyrka.)
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Maxmo—Vasa, 37,8 km.
I början smal och kurvig, mot slutet bred och rak landsväg,

by- och odlade landskap, utsikter över havsvikarna. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar.

0 Max mo, Kerklaks vägskäl. Köres i V rikt-
ning genom odlade landskap. 1,3 köres t.v. (T.h. väg
till Maxmo kyrka /2,0/). Kyrkan är byggd av trä
1824 under ledning av Heikki Kuorikoski, den 2-delade
altartavlan, »Jesus på korset» och »Nattvarden»,
målad av C. F. Sundström 1829) 3,7

3,7 Ölinge vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Maxmo kyrka /1,6/). 0,7 t.h. god utsikt över Maxmo-
fjärden. 1,0 Kvevlaks sockengräns. 3,6 köres t.v.
(T.h. väg till gårdarna i byn Vassor). 8,9 th. vacker
utsikt över Vassorfjärden. 6,2 t.h. Vassorfjärden,
vars strand vägen följer. 9,6 köres genom vidsträckta
odlingar. Efter odlingarna skogssträcka 12,8

16,5 Ku n i vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till Veikars
vägskäl /12,2Jvid vägen Lillkyro—Korsholm). Vägen
blir bredare och rakare. 1,1 Vassorvik bro. 1,2 t.v.
S-st. 4,2 bro över en gren av Kyrö älv. 5.9 Kyrö
älvs ståtliga järnvägsbro, från bron mäktig utsikt
över de vidsträckta ängarna vid älvstranden 6,9

23,4 Kvevlaks, Viik vägskäl. Forts, rakt genom
kyrkobyn. (T.h. väg förbi kyrkan till Petsmo by vid
havsstranden 110/1/, t.v. väg via |Skatila /8,4/ till
vägen Lillkyro—Korsholm) .

(Kvevlaks kyrka är byggd av trä 1692 under
ledning av bonden Hans Larsson Qveflander.
Altartavlan, »Påskmorgonen», målad av konstn.
Berndt Lagerstam 1905.)

0,2 köres t.v. (T.h. väg till kyrkan ,/0,3/). Köres
vidare genom kyrkobyn. Efter byn skogssträcka. 5,7
Korsholm sockengräns. (8,6 t.h. väg till Petsmo by

32,6
/12,0/). Köres genom Smedsby steniga åkrar 9,1
Smedsby vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Gamla Vasa /5,6/). (Efter byn karg, glest bebodd
skogssträcka. 4,4 t.h. hopp- och kalkbacke. 4,5 t.v.
bilreparationsverkstad. 4,8 järnvägsövergång 5,3

VASA, Salutorget. (Se ortsbladet). Man kommer
till staden längs Vasaesplanaden.

37,8
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Vasa—Maxmo, 37,8 km.
I början bred och rak, mot slutet smal och kurvig landsväg,

by- och odlade landskap, utsikter över havsvikarna. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar.

0 VASA, Salutorget. Köres iiO riktning längs
Vasa-esplanaden. 0,4 järnvägsövergång. Forts. rakt.
0,8 t.h. bilreparationsverkstad. 0,9 t.v. hopp- och kalk-
backe. 4,7 Smedsby steniga åkrar 5,3

5,3 Smedsby vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Gamla Vasa /5,5/). (0,5 t.v. väg till Petsmo by vid
havsstranden /12,0/). 3,4 Kvevlaks sockengräns,
köres längs rak vagsträcka. 7,5 god utsikt över
Kvevlaks kyrkoby. 8,9 köres t.h. (T.v. väg till kyrkan
/0,3/) 9,1

14,4 Kvevlaks, Viik vägskäl. Forts. rakt. (T.h.
väg via Skatila /8,4/ till vägen Korsholm—Lillkyro,
t.v. väg förbi kyrkan till Petsmo by /10,7/).

(Kvevlaks kyrka är byggd av trä 1692 under
ledning av bonden Hans Larsson Qveflander.
Altartavlan, »Påskmorgonen», målad av konstn.
Berndt Lagerstam 1905.)

0,9 Kyrö älvs ståtliga järnvägsbro, från bron mäktig
utsikt över de vidsträckta ängarna vid älvstranden.
2,7 bro över en gren av Kyrö älv. 5,7 t.h. S-st. 5,8
Vassorvik bro 6,9

21,3 Kuni vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till Veikars
vägskäl 112,2/ vid vägen Korsholni—Lillkyro) . Vägen
blir smalare och kurvigare, skogssträcka. 3,2 köres
genom vidsträckta öppna odlingar. 5,9 t.v. Vassor-
fjärden, vars strand vägen följer. 8,9 t.v. vacker
utsikt över Vassorfjärden. 9,2 köres t.h. (T.v. väg
till Vassorby gårdar). 11,8iMaxmo sockengräns. 12,1
t.v. utsikt över Maxmoviken 12,8

34,1 Ölinge vägskäl. Forts. t.h. (Rakt forts, vägen
till Maxmo kyrka 11fil). Kyrkan byggd av trä 1824
under ledning av Heikki Kuorikoski, den 2-delade al-
tartavlan, »Jesus på korset» och »Nattvarden» målad
av C. F. Sundström 182'9). 2,4 köres t.h. (T.v. väg
till Maxmo kyrka /2,0/) 3,7

37,8 Maxmo, Kerklaks vägskäl. T.h. väg till
Vörå kyrka /11,0/, t.v. väg via Oravais /18,8/ till
Nykarleby.
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Maxmo—Oravais, 18,8 km.
Till stor del nybyggd, rak och bred landsväg, vidsträckta

odlade slätter, skogssträckor. Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Maxmo, Kerk 1 a k s vägskäl. Köres i O rikt-
ning genom öppna fält och omväxlande skogsmarker.
1,2 Vörå sockengräns. 8,7 Vörå-åns bro 11,4

11,4 Kaitsor vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Vörå kyrka /13,4/). 0,6 Oravais sockengräns. (T.v.
väg till Hellnäs hamn :/8,2/). 4,2 Wilhelm von Schwe-
rins bro. 4,7 t.v. skymtar en Vik av havet, den nybyg-
da vägen vidtager. 5,9 Kovjoki bro, t.v. Oravais-
fjärden 7,4

18,8 Oravais, Kyrkobacken vägskäl. Rakt
forts, vägen till Nykarleby /33,7/, t.h. väg till Stor-
gård vägskäl 732,5/ vid vägen Lapua (Lappo)—Ny-
karleby. Vid vägskälet 2 S-stt, resandehem och kafé.

(Oravais kyrka — vid vägen till Storgård /0,2/— är
byggd av trä i bysantisk stil 1797, sen. renov. 1911.
Den 2-delade altartavlan, »Frälsaren på korset» och
»Den heliga nattvarden» målad av J. E. Lindh 1920.
— På kyrkbacken finnes även ett ståtligt minnes-
märke i granit över slaget vid Oravais, den av-
görande och mest blodiga striden under Finska
kriget. Slaget stod 14. 9. 1808).
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Oravais—Maxmo, 18,8 km.
Till stor del nybyggd, rak och bred landsväg, vidsträckta

odlade slätter, skogssträckor. Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Oravais, Kyrkobacken vägskäl. Köres i S
riktning genom hyn. 0,7 th. vacker utsikt över Ora-
vaisfjärden. 1,5 Kovjoki bro, t.h. Oravaisfjärden. 2,7
t.h. skymtar en vik av havet. 3,2 Wilhelm von Schwe-
rins bro. 6,8 Vörå sockengräns. (T.h. väg till Hellnäs
hamn /3,2/) 7,4

7,4 Kait s o r vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Vörå kyrka 713,4/). Köres genom öppna fält och
omväxlande skogsmarker. 2,7 Vörå älvs bro. 10,2
Maxmo 11,4

18,8 Maxmo, Kerklaks vägskäl. Rakt forts, vägen
till Vasa /37,8/, t.v. väg till /Vörå kyrka /11,0/.
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Oravais—Nykarleby, 33,7 km.
Medelmåttig, men smal och mycket kurvig gammal huvudväg,

något enda by- och odlat landskap, utsikter över havsvikarna,
skogssträckor. Gammal, välmående bosättning.

0 Oravais, Kyrkbackvägskälet Köres i N
riktning genom kyrkobyn. 0,3 t.v. härbärge. (0,6 t.v.
väg till Oravais hamn /1,0/). 0,9 t.v. Sh-st 2,0

2,0 Kullaa vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till Oravais
fabrik /1,6/ och Jeppo kyrka /19,1/) . 0,7 t.v. Oravais-
fjärden. 1,2 Kimonjoki-älvens bro. 2,0 t.v. ståtlig
utsikt över Oravaisfjärden. 3,8 Munsala sockengräns.
Glest bebodd skogssträcka. 12,0 köres genom Hirvi-
laks by. 12*2 t.h. minnesmärke över läraren Anders
Svedberg på platsen för den av honom år 1862 grun-
dade skolan. (15,1 t.h. väg till Pensala by vid vägen
Kullaa-Jeppo /lOfll). Munsalaälvens bro, f orts. genom
åkrar, i förgrunden Munsala kyrka. (17,0 t.v. väg
till Monas by vid havsstranden /12,0/). 18,4 t.v.
härbärge. 18,8 t.v. S- och Sh-stt. samt kafé 18,9

20,9 Munsala kyrka. T.v. S'-st

(Kyrkan är byggd som korskyrka av gråsten 1779,
senast renov. 1914. Den 3-delade altartavlan,
»Kristus i Getsemane», »Kristus på korset» och
»Nattvardens instiftande» målad av konstn. Erik
Joh. Lind 1800.)

Efter byn omväxlande terräng. 3,5 t.v. den vackra
Loilakssjön. 7,8 Nykarleby sockengräns. (8,9 t.h.
väg till slagfältet vid Jutas ,/lfll -— se ortsbladet för
Nykarleby — samt längs stranden av Nykarleby älv
till Jeppo kyrka). 9,3 t.h. Nykarleby älv (Lapuan
joki), vars strand vägen följer. 12,0 Nykarleby
stadsgräns. 12,5 Nykarleby älvs bro, t.v. vid Stads-
forsen stadens elektricitetsverk, köres t.v. 12,8

33,7 NYKARLEBY, Esplanadgatan. (Seortsbladet) .

Man kommer till staden längs Bankgatan.
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33,7 km.

Medelmåttig, men, smal och mycket kurvig gammal huvudväg,
något enda by- och odlat landskap, utsikter över havsvikarna,
skogssträckor. Gammal, välmående bosättning.

0 NYKARLEBY, Esplanadgatan. Köres i V rikt-
ning längs Bankgatan. 0,3 Nykarleby älvs bro, t.h.
stadens elektricitetsverk vid Stadsforsen. Forts. t.v.
längs älvstranden, t.h. Seminariegatan, som leder till
seminarieområdet. 0,8 Nykarleby sockengräns. (3,9
t.v. väg till slagfältet vid Jutas /Ifl/ — se ortsbladet
för Nykarleby — samt längs stranden av Nykarleby
älv till Jeppo kyrka). 5,0 Munsala sockengräns. 8,3
i förgrunden den vackra Loilakssjön 12,8

12,8 Munsala kyrka. T.h. S-st.
(Kyrkan är byggd som korskyrka av gråsten 1779,
senast renov. 1914. Den 3-delade altartavlan,
»Kristus i Getsemane», »Kristus på korset» och
»Nattvardens instiftande» målad av konstn. Erik
Joh. Lind 1800.)

0,1 t.h. S- och Sh-stt samt kafé. 0>,5 t.h. härbärge.
(1,9 t.h. väg till Monas by vid havsstranden /12,0/).
3,8 Munsalaåns bro. (T.v. väg till Pensala by vid
vägen Jeppo—Kullaa /10,0/). 6,7 köres genom Hirvi-
laks by, t.v. minnesmärke över läraren Anders Sved-
berg på platsen för den av honom 1862 grundade sko-
lan. 15,1 Oravais sockengräns. 16,9 t.h. ståtlig utsikt
över Oravaisfjärden. 17,7 Kimonjoki bro 18,9

31,7 Kullaa vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till Ora-
vais fabrik /1,6/ och Jeppo kyrka /19,1/). 1,1 t.h.
Sh-st (1,4 t.h. väg till Oravais hamn /1,0/). 1,7
t.h. härbärge 2,0

33,7 Oravais, Kyrkbackvägskäl. Rakt forts.
vägen via Maxmo /18,8/ till Vasa, t.v. väg till Stor-
gård vägskäl vid vägen Nykarleby—Lappo /32,5/. —

Vid vägskälet 2 S-stt, resandehem och kafé.
(Oravais kyrka — vid vägen till Storgård /0,2/ —

är byggd av trä i bysantisk stil 1797, sen. renov.
1911. Den 2-delade altartavlan »Frälsaren på

korset» och »Den heliga Nattvarden» målad av J.
E. Lindh 1920. — På kyrkbacken finnes även ett
ståtligt minnesmärke i granit över slaget vid
Oravais, den avgörande och mest blodiga striden
under Finska kriget. Slaget stod 14. 9. 1808.)
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Nykarleby—Jakobstad, 22,2 km.
God, fastän kurvig och ställvis smal gammal huvudväg,

skogiga sandmoar, något enstaka by- och odlat landskap. Bosätt-
ningen koncentrerad i välmående byar.

O NYKARLEBY, Bankgatan. Köres i N riktning

längs Ö. Esplanadgatan. 0,4 t.v. Nykarleby älv, i

fonden seminariebyggnaderna. 0,7 Nykarleby socken-
gräns. 0,9 t.v. Kuddnäs gård och minnessten över To-
pelius (se ortsbladet för Nykarleby). 1,5 t.v. begrav-
ningsplats. 3,1 t.v. mynningen av Nykarleby älv. 5,8
Soklotälvens bro, köres genom Soklot by. 8,7 Pedersöre
sockengräns 1*»8

14,3 Sundby vägskäl. Forts. t.v. (T.h. rak väg till
Bennäs station ,/7,1/ vid vägen Jakobstad—Gamla-
karleby). Köres förbi en tallmo. 5,8 i förgrunden
god utsikt över Pedersöre kyrkoby. 6,8 t.v. Pedersöre
kyrka (se ortsbladet för Jakobstad). 7,1 t.v. rund-
radiostation. 7,2 Jakobstad stadsgräns 7,3

21,6 Södra Tullen. Forts, längs en vacker björkalie.
(T.h. väg via Kållby /15,3/ till Gamlakarleby) 0,6

22,2 JAKOBSTAD, Salutorget. (Se ortsbladet) . Man

kommer till staden längs Storgatan.
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Jakobstad—Nykarleby, 22,2 km.
God, fastän kurvig och ställvis smal gammal huvudväg,

skogiga sandmoar, något enstaka by- och odlat landskap. Bosätt-
ningen koncentrerad i välmående byar.

0 JAKOBSTAD, Saluto r g e t. Köres i S riktning
längs Storgatan 0,6

0,6 Södra Tullen. Forts. t.h. (T.v. väg via Kållby
llßfll till Gamlakarleby) . 0,1 Pedersöre sockengräns.
Forts, genom kyrkobyn. 0,2 t.h. rundradiostation. 0,5
t.h. Jakobstads kyrka (se ortsbladet för Jakobstad).
Efter byn vacker tallmo 7,3

7,9 Sundby vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Bennäs station /7,1/ vid vägen Jakobstad—Gamla-
karleby). Köres genom omväxlande skogs- och odlade
landskap. 5,6 Nykarleby sockengräns. 6,9 köres genom
Soklot by. 8,5 Soklot-åns bro. 11,2 t.h. mynningen av
Nykarleby älv. 12,5 t.h. begravningsplats. 13,4 t.h.
Kuddnäs gård och minnessten över Topelius (se orts-
bladet för Nykarleby). 13,6 Nykarleby stadsgräns.
13,9 bakom Nykarleby älv seminariebyggnaderna. .. 14,3

22,2 NYKARLEBY, Bankgatan. (Se ortsbladet). Man
kommer till staden längs Ö. Esplanadgatan.
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Jakobstad—Kållby, 15,9 km.
God och bred, i början rak, mot slutet kurvig landsväg, främst

skogsmarker, något enstaka större by- eller odlat landskap.
Bosättningen koncentrerad i stora, välmående byar.

0 JAKOBSTAD, Salutorget. Köres i S riktning
längs Storgatan 0,6

0,6 Södra Tullen. Forts. t.v. (T.h. väg till Nykar-
leby /21,6/). 0,1 Pedersöre sockengräns. Köres genom
den tätt bebyggda kyrkobyn. 2,6 forts, genom skogs-
marker. 5,5, 5,8 och 6,1 broar över Kovjoki älv, köres
över vidsträckta ängar. 7,7 järnvägsnivåövergång. 8,5
t.v. biflöde till Purmo älv, köres genom Bennäs by.
9,3 t.h. S-st 9,4

10,0 Bennäs vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
stationen samt till Sundby vägskäl ,/7,1/ vid vägen
Jakobstad—Nykarleby) . T.v. kafé. 0,1 järnvägs-
nivåövergång, t.h. stationen 0,6

10,6 Fin näsbacka vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
via Purmo kyrka /12,0/ till Kortesjärvi kyrka 14,1,91).
0,3 och 0;5 broar över Purmo älv. 1,7 köres längs
kanten av ett vidsträckt öppet fält. 4,5 järnvägs-
nivåövergång, i förgrunden Kållby. 5,0 t.v. Esse å,
som vägen följer. 5,3 bro över Esse å. T.v. Herras-
koski såg och träsliperi samt elektriska kraftstation. 5,3

15,9 Kållby, Torp vägskäl. T.h. väg till Kållby
station /0,9/ och via Esse kyrka /10,0/ till Evijärvi
kyrka, t.v. väg till Gamlakarleby /33,6/.
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Kållby—Jakobstad, 15,9 km.
God och bred, i början kurvig, mot slutet rak landsväg,

främst skogsmarker, något enstaka större by- eller odlat lands-
kap. Bosättningen koncentrerad i stora, välmående byar.

0 Kållby, Torp vägskäl. Köres i S riktning
längs en: bro över Esse å, t.h. Herraskoski med sina
industriella anläggningar. 0,8 järnvägsnivåövergång.
3,6 köres längs randen av vidsträckt öppet fält. 4,8
och 5,0 broar över Purmo älv, i förgrunden den väl-
mående byn Bennäs 5,3

5,3 Finnasbacka vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
via Purmo kyrka /12,0/ till Kortesjärvi kyrka ,/41,9/).
0,5 järnvägsnivåövergång, t.v. Bennäs station. T.h.
kafé 0,6

5,9 Bennäs vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
stationen och till Sundby vägskäl /7,1/ vid vägen
Nykarsleby—Jakobstad). 0,1 t.v. S-st, t.h. biflöde till
Purmo älv, vilket vägen följer. Köres genom byn. 1,7
järnvägsnivåövergång. Forts, över vidsträckta ängar.
3,3, 3,6 och 3,9 broar över Kovjoki. 6,8 köres genom
den tätt bebyggda Pedersöre kyrkoby. 9,3 Jakobstads
stadsgräns. 9,4

15,3 Södra Tullen. Forts. t.h. längs den ståtliga
parkallen. (T.v. väg till Nykarleby /21,6/) 0,6

15,9 JAKOBSTAD, Salutorget. (Se ortsbladet) . Man
kommer till staden längs Storgatan.
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Kållby —Gamlakarleby, 33,5 km.
God, om också i början kurvig och smal landsväg, främst

mojordar, några by- och odlade landskap. Bosättningen kon-
centrerad i byar.

0 Kållby, Torp vägskäl. Köres i V riktning
längs odlingar. 6,0 t.v. torn för kartläggning, bergig
skogssträcka. 9,8 Kronoby sockengräns. 13,8 i för-
grunden och t.v. kargt bylandskap. 14,5 t.h. såg. 16,6
i förgrunden Kronoby kyrkoby. (17,6 t.h. väg till
Kronoby station /0,2/). 18,1 t.h. Kronoby andels-
mejeri. 18,2 Kronobyälvens bro 18,3

18,3 Kronoby vägkorsning. Forts. rakt. (T.h. väg
till Åsbacka vägskäl 122,1/ vid vägen Kaustinen—
Gamlakarleby, t.v. väg förbi kyrkan /0,8/ till skär-
gårdsvägen Jakobstad—Boholm 16,0/). Vid vagkors-
ningen 2 kaféer och Sh-st.

(Kronoby kyrka är byggd av trä 1822 under led-
ning av byggmästare Heikki Kuorikoski. På altar-
sidan täckes väggen av målningar, som framställa
den bibliska historien och som troligen äro utförda
av John Backman på 1750-talet. Målningarna och
den med bilder utsmyckade predikstolen härstamma
från den tidigare kyrkan. — På kyrkogården
finnes hjältegraven med en minnessten över de
kronobybor som stupade i frihetskriget.)

0,1 t.h. S-st. 0,6 t.h. vidsträckt öppen äng. 4,0 köres
över en torr sandmo 6,1

24,4 Boholm vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg via
Larsmo kyrka /25,5/ till Jakobstad). 0,2 Karleby
sockengräns. 3,2 järnvägsnivåövergång. 4,6 i för-
grunden Gamlakarleby stad 7,3

31,7 Karleby kyrka. (Se ortsbladet för Gamlakar-
leby). Forts. rakt. (T.h. väg till Linnusperä vägskäl
/2,3/ vid vägen Kaustinen— -Gamlakarleby). Köres
genom kyrkobyn. 0,5 Gamlakarleby stadsgräns. 0,9

33,5

järnvägsövergång, t.h. Gamlakarleby station 1,8

GAMLAKARLEBY, Rådhustorget. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Vasavägen,
Fabriksgatan och Storgatan.
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Gamlakarleby—Kållby, 33,5 km.
God, om också mot slutet kurvig och smal landsväg, främst

mojordar, några by- och odlade landskap. Bosättningen kon-
centrerad i byar.

O GAMLAKARLEBY, Rådhustorget. Köres i S
riktning längs Storgatan, Fabriksgatan och Vasa-
vägen. 0,9 järnvägsövergång, t.v. Gamlakarleby
station. 1,3 Karleby sockengräns. Köres genom
Karleby kyrkoby 1,8

1,8 Karleby kyrka. (Se ortsbladet för Gamlakarle-
by). Forts. t.h. (T.v. väg till Linnusperä vägskäl
/2,3/ vid vägen Gamlakarleby—Kaustinen). 4,1 järn-
vägsnivåövergång. 5,1 köres över en vacker sandmo.
7,1 Kronoby sockengräns 7,3

9,1 Boholm vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Larsmo kyrka JTBfll till Jakobstad). 5,5 t.v. vid-
sträckta odlingar. 6,0 t.v. Sh-st 6,1

15,2 Kronoby vägkorsning. Forts. rakt. (T.h. väg
förbi kyrka /0,8/ till skärgårdsvägen Boholm—Jakob-
stad, t.v. väg till Åsbacka vägskäl 122,1/ vid vägen
Gamlakarleby—Kaustinen). Vid vägkorsningen 2
kaféer och Sh-st.

(Kronoby kyrka är byggd av trä 1822 under led-
ning av byggmästare Heikki Kuorikoski. På altar-
sidan täckes väggen av målningar, som framställa
den bibliska historien och som troligen äro utförda
av John Backman på 1750-talet. Målningarna och
den med bilder utsmyckade predikstolen härstamma
från den tidigare kyrkan. — På kyrkogården
finnes hjältegraven med en minnessten över de
kronobybor som stupade i frihetskriget.)

0,1 Kronobyälvens bro. 0,2 t.v. Kronoby andelsmejeri.
(0,7 t.v. väg till Kronoby station /0,2/). Köres vidare
genom byn. 3,8 t.v. såg. 4,5 t.h. kargt bylandskap.
8,5 Pedersöre sockengräns. 13,3 bergig skogssträcka,
t.h. torn för kartläggning. Skiftande skogs- och odlade
marker. 18,1 t.h. Herraskoski såg och träsliperi samt
elektriska kraftstation 18,3

33,5 Kållby, Torp vägskäl. Rakt forts, vägen till
Kållby station /0,9/ och via Esse kyrka /10,0/ till
Evijärvi kyrka, t.h. väg till Jakobstad /15,3/.
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Gamlakarleby—Lohtaja, 41,3 km.
God, delvis nybyggd, men ställvis kurvig och smal landsväg,

by- och odlade landskap, vackra hedar. Bosättningen koncent-
rerad i byar.

■0 GAMLAKARLEBY, Rådhustörget Köres i O
riktning längs Torggatan, Strandgatan, Långbrogatan,
0,3 över Stadssundsbron, Hakalaksgatan och 1,0 Uleå-
borgsvägen. (T.h. väg via Kaustinen /48,6/ till Jyväs-
kylä). 2,0 Karleby sockengräns. 3,2 bro över Perhon-
joki-älvens utloppsann. 5,0 Perhonjoki-älvens ståtliga
järnbro, slut på den nybyggda vägdelen. 7,8 bro
över Korpilahti-bäcken 9,0

9,0 Vitikkala vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Kälviä kyrka /10,5/). 0,8 Kälviä sockengräns, köres
genom ett kargt skogslandkap. 2,1 t.h. vacker skogs-
sjö. 4,8 Isojoki bro. (7,5 t.h. biväg till Kälviä kyrka
110,01). 7,8 t.v. S-st. i förgrunden en vik av havet. i. . 10,8

39,8 Peitso vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till Käl-
viä kyrka 11fl/). 1,3 Lohtaja sockengräns. 2,4 Marin-
gaistenoja-åns bro. 3,1 Maringainen by, t.h. S-st.
Efter byn sandmoar. 8,5 köres genom Karhi by. 9,8
vacker flygsandmo, kantad av åsar. 14,1 tv. Lohtaja
begravningsplats med sitt vackra kapell 15,2

36,0 Lohtaja kyrka.
(Kyrkan är byggd av trä 1768, renov. enligt rit-
ningar av ark. K. Sandelin 1905. Den 4-delade
altartavlan, »Isaks offrande», »Kristus på korset»,
»Kristus i Getsemane» och »Nattvardens instif-

tande» målad av Mikael Toppelivs 1110—73. Den
utsmyckade predikstolen härstammar från år 1758.
I kyrkans tak hänger en miniatyrmodell av ett
krigsfartyg.)

0,1 t.h. och 0,2 t.v. S-stt. 1,1 t.h. härbärge. 1,9 Loh-
tajanjoki-älvens bro. Skogssträcka. 5,9 Viirrejoki-
älvens bro 6,3

41,3 Lohtaja, Alaviirre vägskäl. Rakt forts.
vägen via Kalajoki 138,2/ till Brahestad (Raahe), t.h.
väg till Kannus kyrka 124,5/.
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Lohtaja—Gamlakarleby, 41,3 km.
God, delvis nybyggd, men ställvis kurvig och smal landsväg,

by- och odlade landskap, vackra hedar. Bosättningen koncent-
rerad i byar.

0 Lohtaja, Alaviirre vägskäl. Köres i V rikt-
ning genom byn. 0,4 Viirrejoki-älvens bro. Skogs-
sträcka. Lohtajanjoki-älvens bro. Köres genom kyrko-
byn. 5,2 t.v. härbärge. 6,1 t.h. och 6,2 t.v. S-stt. .. 6,3

6,8 Lohtaja kyrka.
(Kyrkan är byggd av trä 1768, renov. enligt rit-
ningar av ark. K. Sandelin 1905. Den 4-delade
altartavlan, »Isaks offrande», »Kristus på korset»,
»Kristus i Getsemane» och »Nattvardens instif-
tande» målad av Mikael Toppelivs 1770—73. Den
utsmyckade predikstolen härstammar från år 1758.
I kyrkans tak hänger en miniatyrmodell av ett
krigsfartyg.)

1,1 t.h. Lohtaja begravningsplats med sitt vackra
kapell. Skogssträcka. 4,2 forts, längs en flygsandhed
kantad av åsar. 6,7 köres genom Karhi by. Efter
byn åter sandmoar. 12,1 Maringainen by, t.v. S-st.
12,8 Maringaisten älvens bro. 13,9 Kälviä sockengräns. 15,2

21,5 Peitso vägskäl. Forts, rakt (t.v. väg till Kälviä
kyrka /7,5/). 3,0 t.h. iS-st. (3,3 t.v. biväg till Kälviä
kyrka ,/10,0/). 5,9 Isojoki bro. Forts, genom ett kargt
skogslandskap. 8,7 t.v. vacker skogssjö. 10,0 Karleby
sockengräns 10,8

32,3 Vitikkala vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Kälviä kyrka i/10,5/). 1,2 bro över Korpilahti-bäcken.
4,0 Perhonjoki-älvens ståtliga järnbro, den breda och
raka, nybyggda vägdelen vidtager. 5,8 bro över Per-
honjoki-älvens utloppsann. 7,0 Gamlakarleby stads-
gräns. 8,0 t.v. väg via Kaustinen /48,6/ till Jyväs-
kylä). 8,7 bro över stadssundet .' 9,0

41,3 GAMLAKARLEBY, Rådhustorget. (Se ortsbla-
det). Man kommer till staden längs Uleåborgsvägen,
Hakalaksgatan, Långbrogatan, Strandgatan och Torg-
gatan.
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Lohtaja—Kalajoki, 38,2 km.
God, delvis nybyggd, men ställvis ismal och kurvig landsväg,

vackra hedar, vidsträckta by- och odlade landskap. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar.

0 Lohtaja, Alaviirre vägskäl. Köres i O
riktning genom bergiga skogsmarker. 2,6 Himanka
sockengräns. 5,0 t.v. begravningsplats. 5,2 t.h. mat-
servering och kafé, t.v. härbärge. 5,3 t.v. Sh-st. Bro
över Lesti joki-älven mynningsann 5,4

5,4 Himanka kyrka. (T.v. väg till hamnen /Ifl/).
(Kyrkan är byggd av trä 1794 under ledning av
byggmästare Kaarlo Riivi. Altartavlan, »Fräl-
saren på korset» är en av J. G. Hedman utförd
kopia. I taket i kyrkans mitt hänger ett »trema-
stat krigsfartyg»).

0,1 t.v. 2 kaféer. 0,2 t.v. S-st. Lestijoki-älvens bro,
t.v. väg och kvarn. 'T.h. på en holme i älven lotta-
kafé 0,3

5,7 Isosilta vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Kannus kyrka ,/24,7/). 0,3 i bakgrunden t.v. synes Hi-
manka hamn. 6,8 Pöntiönjoki-älvens bro. 7,0 t.h. min-
nessten upprest till minne (av kung Adolf Fredriks
besök här 1752. 14,0 Uleåborgs längräns, Kalajoki
socken vidtager. 14,6 Himanganjoki-älvens bro 17,8

23,6 Rahja by. T.v. Sh-st Efter byn sandhedar. 3,2 t.v.
Siipojoki med sina höga strandbrinkar. 3,5 Siipojoki-
älvens bro. (7,2 t.v. väg till Kalajoki sandhedar och
hotell /0 ,4/. Hedarna bestå av ett 30—40 ha stort
öppet område med flygsanddyner 13,8

37,3 Kalajoki kyrka. Bredvid kyrkan begravnings-
plats.

(Kyrkan är byggd av tegel 1879 er,ligt ritningar
av ark. F. F. V. Luchov, efter en eldsvåda renov.
1931 enligt ritningar av ark. W. G. Palmqvist.
Altartavlan, »Kristi uppståndelse», målad av A.
von Becker, på dess bägge sidor de av T. G. Tuh-
kanen målade »Den förlorade sonens hemkomst»
och »Den goda herden». — På begravningsplatsen
Wilhelm von Slchwerins grav med en minnessten).

Köres vidare genom kyrkobyn 0,9
38,2 Kalajoki kyrkoby. T.h. väg via Alavieska

/23,7/ till Ylivieska kyrka samt via Rautio kyrka
/26,0/ till Sievi station och Siievi kyrka, t.v. väg via
Pyhäjoki /36,4/ till Brahestad (Raahe). Vid vägskälet
Sh- och S-stt.
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Kalajoki—Lohtaja, 38,2 km.

God, delvis nybyggd, men ställvis kurvig landsväg, vackra
hedar, vidsträckta by- och odlade landskap. Bosättningen kon-

centrerad i välmående byar.

0 Kalajoki kyrkoby. Köres i SV riktning genom
kyrkobyn 0,9

0,9 Kalajoki kyrka. Bredvid kyrkan begravnings-
plats.

(Kyrkan är byggd av tegel 1879 enligt ritningar
av ark. F. F. V. Liichov, efter en eldsvåda renov.
1931 enligt ritningar av ark. W. G. Palmqvist.
Altartavlan, »Kristi uppståndelse», målad av A.
von Becker, på dess bägge sidor de av T. G. Tuh-
kanen målade »Den förlorade sonens hemkomst»
och »Den goda herden». — På begravningsplatsen
Wilhelm von Stehwerins grav med en minnessten).

Efter byn fortsattes genom en ståtlig tallskog. (6,6
t.h. väg till Kalajoki sandhedar och hotell /0,4/.
Hedarna bestå av ett 30—40 ha stort öppet område med
flysanddyner 18 8

14,7 Rah j a by. T.h. Sh-st. Efter byn skogssträcka.
3,2 Himangan joki-älvens bro. 3,8 Vasa länsgräns,
Himanka socken vidtager. 10,8 t.v. minnessten upprest
till minne av kung Adolf Fredriks besöi- här 1752.
11,0 Pöntiönjoki-älvens bro. 17,5 i bakgrunden t.h.
synes Himanka hamn 17,8

3-2,6 Isosilta vägskäl. Forts. t.h. över bron vid
Lesti joki-älven. (T.v. väg till Kannus kyrka /24,7/).
T.h. såg och kvarn, t.v. på en holme i älven lottakife
0,1 t.h. S-st. 0,2 t.h. Q kaféer 0,3

32,8 Himanka kyrka. (T.h. väg till hamnen ,/1,0/) .

(Kyrkan är byggd av trä 1794 under ledning av
byggmästare Kaarlo Riivi. Altartavlan, »Fräl-
saren på korset» är en av J. G. iHedman utförd
kopia. I taket i kyrkans mitt hänger ett »trema-
stat krigsfartyg»).

0,1 bro över Lesti joki-älvens mynningsann, t.h. Sh-st.
0,2 t.h. härbärge, t.v. matservering och kafé. 0,4 t.h.
begravningsplats. 1,8 t.v. vidsträckt odlat landskap.
2,8 Lohtaja .sockengräns 5,4

38,2 Lohtaja, Alaviirre vägskäl. Rakt forts,
vägen til! Gamlakarleby /41.3/, t.v. väg till Kannus
kyrka /24,5/.
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Kalajoki—Pyhäjoki, 35,4 km.
God, men till stor del mycket kurvig och ställvis smal lands-

väg, vidsträckta moar, något enstaka större by- eller odlat
landskap. Bosättningen koncentrerad i stora byar.

0 Kalajoki kyrkoby. Köres i N riktning över
Kalajoki-älvens bro, från bron ståtlig utsikt över
floddalen, vid bron i floden Siltakoski-forsen 0,1

0,1 Kalajoki vägkorsning. Forts. t.v. längs älv-
stranden. (Rakt forts, vägen till Merijärvi kyrka
/27,7/, th. biväg till Alavieska kyrka /24,0/). Vid
vägkorsningen S-st. och kafé. 0,1 t.v. S-st 0,2 t.h.
matservering. ovs t.h. resandehem, t.v. Sh-st 0,9 t.v.
härbärge, t.h. hemindustriskola 1,4

1,5 Markkina vägskäl. Forts. t.h. (Rakt forts.
en ståtlig väg till Kalajoki marknadsplats, kring vilket
uppvuxit ett tätt bebott samhälle). Efter odlingarna
kring kyrkobyn följa hedar. 9,3 köres genom Vasan-
kari by. 11,4 t.v. en glimt av havet. 14,8 Pyhäjoki
sockengräns. 20,5 köres genom den stora Ypperin-
kyla by 21,5

23,0 Ypperi vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Alavieska kyrka ,/32,4/). 0,6 t.h. ett gripande minnes-
märke upprest till minne av hemsökelserna under
Stora ofreden, t.h. Sh-st. 0,7 Ypperinjoki-älvens bro.
Efter byn skiftande skogsmarker. 6,8 Viirretoja bro.
9,6 t.h. S-st, köres genom den välmående kyrkobyn.
10,1 bro över Pyhäjoki-älven, t.h. Ruukinkoski-forsen,
t.v. kafé. 11,2 th. ISih-st 11,3 en andra bro över
Pyhäjoki, t.h. Pyhäjoki träsliperi. 11,4 t.h. kafé. .. 11,8

34,8 Pyhäjoki kyrka.
(Kyrkan är byggd 1844 enligt ritningar av ark.
C. L. Engel. Altartavlan, »Kristus i Getsemane»
är en kopia utförd av konstn. Konst. Lagerstam
1903 av R. V. Ekmans tavla i Raisio kyrka. I

kyrkan finnes gravstenar över socknens tre kyrko-
herdar.)

0,3 t.v. Pyhäjoki-älvens utlopp 0,6

35,4 Pyhäjoki vägskäl. T.h. väg till Oulainen
kyrka /41,2/, t.v. väg till Raahe (Brahestad) /30,9/.
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Pyhäjoki—Kalajoki, 35,4 km.
God, men till stor del mycket kurvig och ställvis smal lands-

väg, vidsträckta moar, något enstaka större by- eller odlat
landskap. Bosättningen koncentrerad i stora byar,

0 Pyhäjoki vägskäl. Köres i S riktning genom
byn. 0,3 t.h. Pyhäjoki-älvens utlopp 0,6

0,6 Pyhäjoki kyrka.
(Kyrkan är byggd 1844 enligt ritningar av ark.
C. L. Engel. Altartavlan, »Kristus i Getsemane»
är en kopia utförd av konstn. Konst Lagerstam
1908 av R. V. Ekmans tavla i Raisio kyrka. I
kyrkan finnes gravstenar över socknens tre kyrko-
herdar.)

Köres genom den välmående kyrkobyn. 0,4 t.v. kafé.
0,5 bro över Pyhäjoki-älven, tv. Pyhäjoki träsliperi.
0,6 t.v. Sh-st 1,7 t.h. kafé. En andra bro över
Pyhäjoki älv, t.v. Ruukinkoski-forsen. 2,2 t.v. S-st.
Efter byn skiftande skogsmarker. 5,0 Viirretoja-åns
bro. 11,1 bro över Ypperinjoki-älven, köres genom
den välmående byn Ypperinkylä. 11,2 Sh-st., t.v. ett
gripande minnesmärke upprest till minne av hem-
sökelserna under Stora ofreden 11,8

12,4 Ypperi vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Alavieska kyrka /32,4/). Efter byn bergiga skogs-
marker. 6,7 Kalajoki sockengräns. 10,0 t.h. en glimt
av havet. Köres genom Vasankari by. 20,5 i för-
grunden Kalajoki kyrkoby 21,5

33,9 Markkina vägskäl. Forts. t.v. längs Kalajoki-
älvens strand. (T.h. ståtlig väg till Kalajoki mark-
nadsplats /0,8/, kring vilket uppvuxit ett tätt bebott
samhälle). I förgrunden Kalajoki kyrka. Köres
genom den välmående kyrkobyn. 0,5 t.h. härbärge,
t.v. hemindustriskola. 0,9 t.h. Sh-st., t.v. resandehem.
1,2 t.v. matservering. 1,3 t.h. S-st 1,4

35,3 Kalajoki vägkorsning. Forts. t.h. över Kala-
#

joki-älvens bro. (Rakt fortsätter en biväg till Alavies-
ka kyrka 724,0/, t.v. väg till Merijärvi kyrka /27,2/).
Vid vägkorsningen S-st och kafé. Vid bron i älven
iSiltalankoski-forsen, ståtlig utsikt från bron över
floddalen 0,1

36,4 Kalajoki kyrkoby. T.h. väg via Lohtaja /38,2/
till Gamlakarleby, t.v. väg via Alavieska kyrka 123,1/
till Ylivieska kyrka samt via Rautio kyrka /25,0/ till
Sievi station och Sievi kyrka. Vid vägskälet S- och
Sh-stt.

R



537

Pyhäjoki—Raahe (Brahestad), 30,9 km.
God, men kurvig och ställvis smal landsväg, hedar, vid-

sträckta by- och odlade landskap, några enstaka vackra utsikter
över havet. Jämförelsevis tät och välmående bosättning.

0 Pyhäjoki vägskäl. Köres i N riktning. 0,4
Pyhäjoki-älvens tredje utloppsann. 3,9 Liminganjoki-
älvens bro, köres genom den ståtliga byn Parhalahti.
Efter byn skiftande skogsmarker. 8,5 Sälöinen socken-
gräns. 14,3 t.v. havsfjärd 15,9

15,9 Piehinki by. Forts, över Piehinkijoki-älvens bro.
(T.h. väg till byns gårdar). Efter byn hedar. 2,4
Haapajoki-älvens bro. 3,0 t.h. torn för kartläggning.
3,6 t.v. synes en havsvik, Siniluotof järden, i bakgrun-
den synes mellan några holmar öppna havet 10,0

25,9 Sälöinen kyrka.
(Kyrkan är byggd av tegel 1932 enligt ritningar
av byggmästare J. Karvonen. I kyrkan förvaras
flere medeltida helgonbilder som räddats då den
äldre kyrkan hemsöktes av eld, bl. a. ett »helgon-
skåp» från 1400-talet.)

Forts, genom kyrkobyn. 3,0 t.v. synes Raahe (Brahe-
stad) kyrka 3,3

29,2 Meltola vägskäl. Forts. t.v. (Rakt genväg till
vägen Raahe (Brahestad) —Siikajoki /2,9/). 0,3
Raahe (Brahestad) stadsgräns, i förgrunden staden.
1,0 t.h. begravningsplats. 1,2 järnvägsnivåövergång. 1,7

30,9 RAAHE (BRAHESTAD), Pekka tor i. (Se orts
bladet). Man kommer till staden längs Rauhankatu-
Sovionkatu- och Kirkkokatu-gatorna.
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Raahe (Rrahestad) —Pyhäjoki, 30,9 km.
God, men kurvig och ställvis smal landsväg, hedar, vid-

sträckta by- och odlade landskap, några enstaka vackra utsikter
över havet. Jämförelsevis tät och välmående bosättning.

O RAAHE (BRAHESTAD), Pekkatori. Köres i S
riktning längs Kirkkokatu-, Sovionkatu- och Rauhan-
katu-gatorna. 0,5 järnvägsnivåövergång. 0,6 t.v. be-
gravningsplats. 1,4 Sälöinen sockengräns. ..........1,7

1,7 Meltola vägskäl. Forts. t.h. (T.v. samman-
löper en genväg från vägen Siikajoki—Raahe (Brahe-
stad) med huvudvägen). Forts, genom byar och
odlingar 3,3

5,0 Sälöinen kyrka.
(Kyrkan är byggd av tegel 1932 enligt ritningar
av byggmästare J. Karvonen. I kyrkan förvaras
flere medeltida helgonbilder som räddats då den
äldre kyrkan hemsöktes av eld, bl. a. ett »helgon-
skåp» från 1400-talet.)

Köres genom kyrkobyn. Efter byn omväxlande skogs-
marker och odlingar. 6,5 t.h. synes en havsvik, Sini-
-3uoto-f järden, i bakgrunden synes mellan holmar öppna
havet. 7,0 t.v. torn för kartläggning. 7,6 broar över
Haapajoki- och Piehinkijoki-älvarna 10,0

16,0 Piehinki by. (T.v. väg till byns gårdar). 1,6
t.h. synes en havsvik. 6,0 köres genom ängar. 7,4
Pyhäjoki sockengräns. Omväxlande skogssträcka. 12,0
Liminganjoki bro, köres genom den ståtliga byn Par-
halahti. 15,5 bro över Pyhäjoki-älvens mynningsann. 15,9

30,9 Pyhäjoki vägskäl. Rakt forts, vägen via Kala-
joki /35,4/ till Gamlakarleby, t.v. väg till Oulainen
kyrka /41,2/.

R 278



537

Raahe (Brahestad) —Siikajoki, 24,0 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, sandhedar, vidsträckta

odlingar, historiska minnen. Bosättningen koncentrerad i stora
byar.

0 RAAHE (BRAHESTAD)
, Pekka t o r i. Köres i O

riktning längs Brahenkatu och Ouluntie 2,2

2,2 Antinkangas vägskäl. Forts, rakt (T.h. väg
till Vihanti kyrka ,/36,6/). (0,2 genvägen från Mel-
tola vägskäl vid vägen Pyhäjoki—Raahe (Brahestad)
sammanlöper med huvudvägen). 0,4 Pattijoki socken-
gräns. 2,0 t.h. Pattijoki begravningsplats. 2,4 t.v.
Pattijoki kyrka och gamla begravningsplats.

(Kyrkan är byggd av järnbetong 1912 enligt rit-
ningar av ark. J. Stenbäck. I kyrkan finnes en
tyrolsk träskulptur föreställande »Kristus på kor-
set». På kyrkogården finnes en massgrav jämte
en minnesstod över offer för Finska kriget.)

2,5 Pattijoki bro 2,7

4,9 Pattijoki vägskäl. Forts. tv. (T.h. väg via
Lappi station /29,4/ till Paavola kyrka). Köres över
fält. 4,7 t.v. Olkijoki pörte, varest vapenvila slöts
under Finska kriget 19.11.1808. 4,8 Olkijoki-älvens
bro. Efter byn vackra flygsandhedar. 10,3 Siikajoki
sockengräns. 15,2 Majavanoja bro 17,3

2,2,2 Ojennus vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Siikajoki kyrka /4,0/).

(Siikajoki kyrka är byggd av trä 1701,renov. enligt
ritningar av ark. J. Oldenburg 1862. Altartavlan,
»Kristi lidande i Getsemane» målad av Mikael
Toppelivs 1771. Målningarna på predikstolen bära
även samma konstnärs signatur. Vidare förvaras
i kyrkan flere gamla oljemålningar. — Det kända
slaget vid Siikajoki stod i närheten av kyrkan 18. 4.
1808, varest man även upprest ett minnesmärke
över striden.)

Köres genom byn 1,8

24,0 Siikajoki vägkorsning. Rakt forts, vägen via
Liminka 141,3/ till Oulu (Uleåborg), t.h. väg via Re-
vonlahti kyrka /16,0/ till Ruukki station och Paavola
kyrka, t.v. väg till härbärge ,/1,0/ och till Siikajoki
kyrka 73,1/. — Vid vägskälet Sh-st.
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Siikajoki—Raahe (Brahestad), 24,0 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, sandhedar, vidsträckta

odlingar, historiska minnen. Bosättningen koncentrerad i stora
byar.

O Siika j o ki vägko r s n i ng. Köres i V riktning
genom byn. (T.h. väg till kyrkan) 1,8

1,8 Ojennus vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Siikajoki kyrka 14,0,1).

(Siikajoki kyrka är byggd av trä 1701, renov. enligt
ritningar av ark. J. Oldenburg 1852. Altartavlan,
»Kristi lidande i Getsemane» målad av Mikael
Toppelivs 1771. Målningarna på predikstolen bära
även samma konstnärs signatur. Vidare förvaras
i kyrkan flere gamla oljemålningar. — Det kända
slaget vid Siikajoki stod i närheten av kyrkan 18. 4.
1808, varest man även upprest ett minnesmärke
över striden.)

2,1 Majavaoja.bro. 7,0 Pattijoki sockengräns. 10,0
köres över en vacker flygsandhed. 12,5 Olkijoki bro.
12,6 t.h. Olkijoki pörte, där vapenvila slöts under
Finska kriget 19.11.1808. 16,0 köres över fält. .... 17,3

19,1 Pattijoki vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg via
Lappi station 729,4/ till Paavola kyrka). 0,2 bro över
Pattijoki älv. 0,3 Pattijoki kyrka och gamla begrav-
ningsplats.

(Kyrkan är byggd av järnbetong 1912 enligt rit-
ningar av ark. J. Stenbäck. I kyrkan finnes en
tyrolsk träskulptur föreställande »Kristus på kor-
set». På kyrkogården finnes en massgrav jämte
en minnesstod över Finska krigets offer.)

0,7 t.v. nya begravningsplatsen. Raahe (Brahestad)
stadsgräns. (2,5 t.v. genväg till Meltola vägskäl vid
vägen Raahe (Brahestad) —Pyhäjoki 72,9/) 2,7

21,8 Antinkangas vägskäl. Forts, rakt över fälten
i stadens närhet. (T.v. väg till Vihanti vägskäl
735,6/) 2,2

24,0 RAAHE (BRAHESTAD), Pekkatori. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Ouluntie och
Brahenkatu.
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Siikajoki—Liminka, 41,3 km.
God, jämförelsevis bred och rak landsväg, öppna fält och

ängar, mojordar, några enstaka goda utsikter över havet. Bo-
sättningen i 'början gles, efter Lumijoki kyrkoby tät och väl-
mående.

0 Siikajoki vägkorsning. Köres i O riktning
genom byn. 0,3 t.v. Sh-st 0,6 bro över ISliikajoki-älvens
bifåra, t.v. kvarn. 0,7 t.h. Siikajoki andelsmejeri. 0,8
Siikajoki-älvens bro, ståtlig utsikt över älven. 4,5 Tur-
peenoja bro. 12,4 Karikanta by. 14,8 Lumijoki socken-
gräns, 21,0 vacker tallskog. 23,5 i förgrunden fälten
kring Lumijoki kyrkoby, i bakgrunden kyrkan. 25,3
Lumijoki bro 25,5
Lumijoki kyrka. (Kyrkan är byggd av tegel
1889 enligt ritningar av ark. Joh. Lybeck och under
ledning av byggmästare Juho Karjalainen). Forts,

genom kyrkobyn. 0,2 tv. Sh-st, t.h. Kafé. 3,2 tv.
Liminganlahti-viken med sina vidsträckta strandän-
gar. 5,4 Liminka sockengräns. 6,6 t.v. Liminganlahti-
viken, i bakgrunden Lumijoki-fjärden. 8,2 köres över
den odlade Liminkaslätten, i förgrunden Liminka kyr-

25,5

ka. 11,4 Liminganjoki-älvens bro 11,5

37,0 Liminka kyrkoby. Forts. rakt. (T.h. väg till
Paavola kyrka /32,4/). 0,2 t.v. Liminka kyrka.

(Kyrkan är byggd som korskyrka av trä 1826
enligt ritningar av ark. A. F. Granstedt, renov.
1901 och 1906. Altartavlan »Kristi uppenbarelse»,
målad av konstn. Osk. Nylander. Klockstapeln är
byggd 1733. — På begravningsplatsen bredvid
kyrkan finnes hjältegraven med ett minnesmärke
över de liminkabor som stupade i frihetskriget.)

0,4 t.v. ett ståtlig minnesmärke upprest på platsen
för Liminka gamla kyrka. Den gamla kyrkan brän-
des tvenne gånger, 1589 och 1592, av fienden under
den s.k: ,Gamla ofreden. 0,9 t.h. Sh-st. samt Liminka
stora andelsmejeri och kvarn. (T.v. väg till Liminka
station /0,2/). 1,0 järnvägsnivåövergång, t.v. kafé.
1,1 t.v. S-st 1,4 t.h. mitt på fälten Liminka ståtliga
folkhögskola. 4,3 Temmesjoki bro 4,3

41,3 Liminka, Haara n silta vägskäl. T.h. väg
via Rantsila /39,2/ till lisalmi och Jyväskylä. T.v. väg
till Oulu (Ouleåborg) /25,8/.
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Liminka—Siikajoki, 41,3 km.
God, jämförelsevis bred och rak landsväg, öppna fält och

ängar, mot slutet mojordar, några enstaka goda utsikter över
havet. Bosättningen i början tät och välmående, efter Lumijoki
kyrkoby gles.

0 Liminka, Haaransilta vägskäl. Köres i S
riktning över Temmesjoki bro. 2 y9 t.v. mitt på fälten
Liminka ståtliga folkhögskola. 3,2 t.h. S-st. 3,3 t.h.
kafé, järnvägsnivåövergång. 3,4 t.v. Sh-st. Liminka
stora andelsmejeri samt kvarn. T.h. väg till Liminka
station /0,2/). 3,9 t.h. ett ståtligt minnesmärke upp-
rest på platsen för Liminka gamla kyrka. Den gamla
kyrkan brändes tvenne {gången av fienden, 1589 och
1592, under den s.k. Gamla ofreden. 4,1 t.h. Liminka

kyrka.
(Kyrkan är byggd som korskyrka av trä 1826
enligt ritningar av ark. A. F. Granstedt, renov.
1901 och 1906. Altartavlan »Kristi uppenbarelse»,
målad av konstn. Osk. Nylander. Klockstapeln är
byggd 1733. — På begravningsplatsen bredvid
kyrkan finnes hjältegraven med ett minnesmärke
över de liminkabor som stupade i frihetskriget.)

Forts, genom odlingar 4,3

4,3 Liminka kyrkoby. Forts, rakt över Limingan-
joki-älvens bro. (T.v. väg till Paavola kyrka /3'2,4/).
Köres genom byn längs kanten av den odlade Limin-
kaslätten. 4,9 t. h. Liminganlahti-viken, i
bakgrunden Lumijoki-fjärden. 6,1 Lumijoki socken-
gräns. 8,3 t.h. god utsikt över Liminganlahti med
sina vidsträckta strandängar. 11,3 t.h. Sh-st, t.v. kafé. 11,5

15,8 Lumijoki kyrka. (Kyrkan är byggd av tegel
1889 enligt ritningar av ark. Johan Lybeck och under
ledning av byggmästare Juho Karjalahti). 0,2 Lumi-
joki bro. Efter byn vacker tallhed. 10,7 Siikajoki
sockengräns. 13,1 Karinkanta |by. 21,0 Turpeenoja
bro. 24,7 Siikajoki bro, ståtlig utsikt över älven.
24,8 tv. Siikajoki andelsmejeri. 24,9 bro över Siika-
joki-älvens bifåra, t.h. kvarn. 25,2 t.v. Sh-st 25,5

41,3 Siikajoki vägkorsning. (Rakt forts, vägen
tillRaahe '(Brahestad) 124,01). T.h. väg till härbärge
/1,0/ och till Siikajoki kyrka; /3,1/, t.v. väg via Revon-
lahti kyrka /16,0/ till Ruukki station och till Paavola
kyrka. — Vid vägkorsningen Sh-st.
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Gamlakarleby—Kaustinen, 49,6 km.
God och bred, nybyggd landsväg, hedar, större byar och

odlingar. Relativt välmående bosättning, koncentrerad i stora
byar.

0 GAMLAKARLEBY, Rådhustorget. Köres i O
riktning längs Torggatan, Strandgatan och Långbro-
gatan. 0,3 köres över bron vid Stadssundet, forts,
vidare /1,0/ längs Hakalaksgatan. (T.v. väg via Loh-
taja /40,3/ till Raahe (Brahestad). 1,8 järnvägs-
nivåövergång. 2,3 Karleby sockengräns. (T.v. gam-
mal väg till Lohta ja-vägen). 2,6 t.h. S- och Sh-st... 3,3

3,3 Linnusperä vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
till Karleby kyrka /2,3i/). Efter byn omväxlande
skogsmarker och odlingar. 10,4 Nedervetil socken-
gräns. 14J5 t.v. Perhonjoki älv, vägen följer älv-
stranden. 15,9 t.v. härbärge 16,0

19,3 Nedervetil kyrkoby. (T.h. väg till kyrkan
och gårdarna i byn). (T.h. kafé.)

(Nedervetil kyrka är byggd av trä 1760. Altar-
tavlan »Kristi uppståndelse från de döda» här-
stammar från Göteborg.)

0,1 t.h. Sh-st. (0,7 t.h. sammanlöper vägen från kyrkan
med huvudvägen). 2,0 t.h. kafé. (2,1 t.v. byväg till
Kälviä station /2©,0/). T.v. Perhonjoki älv. 2,4 t.v.
S-st. Efter byn hedar. 7,1 th. kafé. 9,8 Kronoby
sockengräns : 10,0

29,3 Åsbacka vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
kyrka /22,1/). Forts, längs tallskogsbeklädda hedar.
6,4 Kaustinen sockengräns. 8,6 t.v. härbärge 8,8

38,1 Viiperi vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Teerijärvi kyrka /5,4/). Hedar. 11,4 t.v. Kaustinen
kyrka 11,5

49,6 Kaustinen, Kappelikangas vägskäl. Rakt
forts, vägen via Matinneva /29,8/ till Jyväskylä samt
till Toholampi kyrka /42,3/, t.h. väg till Evijärvi
kyrka 781,0/.

(Kaustinen kyrka är byggd av trä 1777 under led-
ning av byggmästare Matti Kuorikoski. Altartavlan
»Kristus på korset» imålad av E. Alm, skänkt till
kyrkan 1794.)
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Kaustinen—Gamlakarleby, 49,6 km.
God och bred, nybyggd landsväg, hedar. Byar och odlingar,

relativt välmående bosättning koncentrerad i stora byar.

0 Kaustinen, Kappeli n k a n g a s vägskäl.
Köres i NV riktning. Efter kyrkobyn vackra hedar. 11,5

11,5 Viiperi vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Teerijärvi kyrka /5,4/). 0,2 t.h. härbärge, 2,4 Kro-
noby sockengräns. Vacker tallskog 8,8

20,3 Åsbacka vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Kronoby kyrka ,/22,1/). 0,2 Nedervetil sockengräns.
Köres över hedar. 2,9 t.v. kafé. 7,6 t.h. S-st. T.h.
Perhonjoki älven. (7,9 t.h. byväg till Kälviä station
720,0/). 8,0 t.v. kafé. (9,3 t.v. väg till Nedervetil
kyrka) 10,0

30,3 Nedervetil kyrkoby. (T.v. sammanlöper en
väg från kyrkan med huvudvägen). T.v. kafé.

(Nedervetil kyrka är byggd av trä 1760. Altar-
tavlan »Kristi uppståndelse från de döda» här-
stammar från Göteborg.)

Forts, genom byn längs stranden av Perhonjoki älv.
0,1 t.h. härbärge. 5,6 Karleby sockengräns 16,0

46,3 Linnusperä vägskäl. Forts. th. (T.v. väg
till Karleby kyrka /2,3/). 0,6 t.v. Sh- och S-stt. 1,0
Gamlakarleby stadsgräns. (T.h. gammal väg till Loh-
taja-vägen). 1,5 järnvägsnivåövergång. Forts, längs
Hakalaksgatan. 2,3 t.h. väg via Lohtaja ,/40,3/ till
Raahe i(Brahestad). 3,0 bro över Stadssundet 3,3

49,6 GAMLAKARLEBY, Rådhustorget. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Hakalaks-,
Långbro-, Strand- och Torggatorna.
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Kaustinen—Matinneva, 29,8 km.
God, till stor delen nybyggd, men ställvis kurvig landsväg,

som i början följer den odlade Perhonjoki-älvens älvdal, och som
senare genomlöper den ståtliga furuskogen i Suomenselkä.
Bosättningen koncentrerad i stora byar.

0 Kaustinen, Kappelikangas vägskäl.
Köres i O riktning. T.v. kafé och Sh-st 0,1

0,1 Kaustinen vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Ullava kyrka /31,8/ och till Toholampi kyrka /32,4/).
Vig vägskälet kafé och S-st. 0,2 t.h. härbärge. Forts,
över fälten kring kyrkobyn. 5,0 Veteli sockengräns. 6,1

6/2 Tunkkari vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg förbi
Veteli kyrka /3,2/ till Vimpeli kyrka /44,2/). 0,3
Perhonjoki bro. 2,0 forts, längs sandhedar. 2,5 t.h. i
förgrunden Perhon joki-älvens ståtliga älvdal, t.h. Ve-
teli kyrka. (3,3 t.h. väg till kyrkan /0,8/).

(Veteli kyrka är byggd av trä 1889. Den 2-delade
altartavlan »Kristi uppståndelse» och »Nattvardens
instiftande» är utförd av Jonas Bergman.)

3,9 t.h. resandehem, t.v. S-st. 4,0 t.h. Sh-st., t.v. skydds-
kårens ståtliga hus. 4,3 t.h. härbärge. Hedar. (13,6
t.v. byväg till Halsua kyrka /14,0/) 13,8 Halsuanjoki
bro. 14,0 t.h. gästgiveri, t.v. Halsuanjoki älv 20,0'

26,2 Sulkaharju vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till vägen Vimpeli-—Veteli /10,5/). 2,2 fortsattes
genom att vidsträckt av skogseld härjat område 3,6

29,8 Matinneva vägskäl. (Rakt forts, vägen via
Perho /33,3/ till Jyväskylä, t.v. väg via Halsua kyrka
113,"61 till Lestijärvi kyrka.
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Matinneva—Kaustinen, 29,8 km.
God, till stor del nybyggd, men ställvis kurvig landsväg, som

i början löper genom den ståtliga furuskogen i [Suomenselkä och
senare följer Perhonjoki-älvens odlade älvdal. Bosättningen
koncentrerad i välmående byar.

0 Matinneva vägskäl. Köres i NV riktning
genom skog. 0,4 ett vidsträckt område härjat av
skogseld 3,6

3,6 Sulkaharju vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
till vägen Vimpeli—Veteli /10,5/). Skogar och hedar.
6,0 t.h. Halsuanjoki älv, t.v. gästgiveri. 6,2 Halsuan-
joki-älvens bro. (6,4 t.h. byväg till Halsua kyrka
/14,0/). Hedar. 16,7t.v. härbärge. 15,9t.h. det ståtliga
skyddskårshuset, t.v. Sh-st. 16,0 t.h. kafé. 16,1 t.h.
S-st, t.v. resandehem. (16,7 t.v. väg till Veteli kyrka
/0,8/).

(Veteli kyrka är byggd av trä 1839. Den 2-delade
altartavlan »Kristi uppståndelse» och »Nattvardens
instiftande» är utförd av Jonas Bergman.)

17,0 t.v. den ståtliga Perhonjoki-älvens älvdal, bakom
Veteli kyrka. 17,5 forts, längs sandhedar. 19,7 Per-
honjoki bro 20,0

23,6 Tunkkari vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg förbi
Veteli kyrka /3,2/ till Vimpeli kyrka /44,2/). 1,1
Kaustinen sockengräns. 5,9 t.v. härbärge 6,1

29,7 Kaustinen vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Ullava kyrka /31,8/ och till Toholampi kyrka ,/32,4/).
Vid vägskälet kafé och S-st. 0,1 t.h. kafé och Sh-st. 0,1

29,8 Kaustinen, Kappelikangas vägskäl. T.h.
väg till Gamlakarleby 149,6/', t.v. väg till Evijärvi
kyrka /31,0/.

(Kaustinen kyrka är byggd av trä 1777 under led-
ning av byggmästare Matti Kuorikoski. Altartavlan
»Kristus på korset» målad av E. Alm, skänkt till
kyrkan 1794.)
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Matinneva—Perho, 33,3 km.
God, delvis nybyggd, men ställvis kurvig landsväg, som mot

slutet följer Perhonjoki-älven. Skogar och smärre odlingar.
Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Matinneva vägskäl. Köres i SO riktning
genom skog. 4,3 vid vägen ståtliga björkar. 7,7
Perho sockengräns. 9,0 t.h. Perhonjoki-älven, som
vägen följer. 19,1 t.v. S-st 19,2

19,2 Oksakangas vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Vimpeli kyrka /31,0/). Forts, längs älvstranden
genom odlingar. 5,0 Kokkoneva, där Otto von Fieandt
den 7. 7. 1808 kämpade mot en rysk truppavdelning.
7,6 t.h. härbärge 8,0

27,2 Perho kyrka. T.h. Perhonjoki-älven, som vägen
även i fortsättningen följer.

(Kyrkan är byggd av trä 1903 enligt ritningar av
ark. W. Thomé och under ledning av byggmästare
J. Kuorikoski.)

T.v. S-st. (T.v. biväg till Jängänjärvi /9,0/. På den
därstädes befintliga gravgården befinner sig den i
dikten besjungna »Graven i Perho»). 0,2 t.v. resande-
hem och kafé. 0,3 t.v. kafé. Vägen följer allt fort-
farande Perhonjoki-älven 6,1

33,3 Perho, Möttönen vägskäl. Rakt forts, vägen
via Kyyjärvi /18,1/ till Jyväskylä, t.v. väg till Kivi-
järvi kyrka /34,3/.
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Perho—Matinneva, 33,3 km.
God, delvis nybyggd, men ställvis kurvig landsväg, som till

en början följer Perhonjoki-älven. Skogar och smärre odlingar.
Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Perho, Möttönen vägskäl. Köres iNV rikt-
ning över fält. 4,6 t.v. Perhonjoki-älven, vilken vägen
följer. 5,8 t.h. kafé. 6,9 t.h. resandehem och kafé.
6,0 t.h. S-st (T.h. biväg till Jängänjärvi /9,0/. På
den därstädes befintliga gravgården befinner sig den
i dikten besjungna »Graven i Pero») 6,1

6,1 Perho kyrka.
*(Kyrkan är byggd av trä 1903 enligt ritningar av
ark. W. Thomé och under ledning av byggmästare
J. Kuorikoski.)

0,4 t.v. resandehem. Efter byn skogar och odlingar.
3,0 Kokkoneva, där Otto von Fieandt den 7. 7. 1808
kämpade mot en rysk truppavdelning 8,0

14,1 Oksakangas vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
till Vimpeli kyrka /31,0/). Vägen följer allt fort-
farande den odlade älvstranden. 0,1 t.h. S-st 11,5
Veteli sockengräns. 14,9 bredvid vägen ståtliga björkar. 19,2

33,3 Matinneva vägskäl. Rakt forts, vägen via
Kaustinen /29,8/ tillKokkola (Gamlakarleby), t.h. väg
via Halsua kyrka /13,6/ till Lestijärvi kyrka.
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Perho—Kyyjärvi, 18,1 km.
Medelmåttig, delvis nybyggd landsväg, byar och odlingar,

kortare skogssträckor, utsikt över Kyyjärvi sjö. Jämförelsevis
tät bosättning.

O Perho, Möttönen vägskäl. Köres i SO rikt-
ning genom byn. 0,7 t.v. S-st. 0,8 Perhonjoki-älvens
bro. 0,9 t.h. andelsmejeri. 1,0 t.h. Sh-st., t.v. kafé.
3,6 Kyyjärvi sockengräns. 6,2 köres över ett vidsträckt
delvis uppodlat kärrområde. 9,2 Kyyjärvenjoki-älvens
bro 10,7

10,7 Järvenpää. (T.v. väg till Kyyjärvi-sjöns östra
strand). 0,2 t.v. vacker utsikt över Kyyjärvi sjö. 5,0
forts, genom Kyyjärvi by, t.v. vacker utsikt över Kyy-
järvi sjö. 5,8 t.h. S-st. 6,0 Nopolanjoki bro. 6,7 t.v.
resandehem, vid sjöstranden bönehus. 7,2 t.h. kafé. 7,4

18,1 Kyyjärvi vägskäl. T.h. väg via Alajärvi
/43,1/ till Lapua (Lappo), t.v. väg via Karstula /27,8/
till Jyväskylä.
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Kyyjärvi—Perho, 18,1 km.
Medelmåttig, delvis nybyggd landsväg, byar och odlingar,

kortare skogssträckor, utsikt över Kyyjärvi sjö. Jämförelsevis
tät bosättning.

0 Kyyjärvi vägskäl. Köres i N riktning genom
byn. 0,2 t.v. kafé. 0,7 t.h. resandehem, vid sjöstran-

' den bönehus. 1,4 Nopolanjoki bro. 1,6 t.v. S-st. 2,4
t.h. ståtlig utsikt över Kyyjärvi sjön 7,4

7,4 Järvenpää. (T.h. byväg till Kyyjärvi-sjöns östra
strand). 1,5 Kyyjärven joki-älvens bro. 4,5 Forts,
över ett vidsträckt, delvis uppodlat kärrområde. 7,1
Perho sockengräns. 9,7 t.h. kafé, t.v. Sh-st. 9,8 t.v.
andelsmejeri. 9,9 Perhonjoki-älvens bro. 10,0 t.h.
S-st 10,7

18,1 Perho, Möttönen vägskäl. Rakt forts, vägen
via Matinneva /3®,3/ till Kokkola (Gamlakarleby) , t.h.
väg till Kivijärvi kyrka /34,3/.
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Kyyjärvi—Karstula, 27,8 km.
God och bred landsväg som löper längs den skogklädda Kars-

tulanharju-åsen, byar och odlingar, utsikt över sjöar. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar.

0 Kyyjärvi vägskäl. Köres i O riktning. 0,1
t.v. S-st 0,2 t.v. minnesmärke över striden vid Lintu-
lahti 1808., Här höll Otto von Fieandt i juli och avg.
1808 stånd mot ryssarna. 0,3 t.v. vacker utsikt över
Kyyjärvi sjö. Efter byn forts, genom Karstulanharju
vackra tallskog. (6,3 t.v. biväg via Saunamäenkylä
till Kivijärvi kyrka 728,0/). 7,3 t.v. Oikarinjoki-älvens
odlade älvdal 11,0

11,0 Kimi n k i by. (T.h. väg till Haapalahti 112fll vid
vägen Karstula—Soini). I förgrunden Kiminkijärvi
sjö. 0,2 Karstula sockengräns, Oikarinjoki-älvens bro,
forts, genom Kiminki by. Efter byn skogar. 6,6 t.h.
stor torvmosse. 8,0 ståtlig skog, som tillhör staten. 10,4

21,4 Pönkä vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Lauttamäki vägskäl /8,4/ vid vägen Karstula —Saari-
järvi samt till Kivijärvi kyrka /38,8/). 2,2 t.v. fors i
Korpijoki-älven med kvarn och kraftanläggningar. 4,0
t.v. i förgrunden Karstula kyrka. (4,7 t.h. väg till
Soini kyrka /36,7/). 5,2 Enonjoki bro, t.h. Pääjärvi sjö,
t.v. Päällinen sjö. Vid bron utkämpades slaget vid
Karstula den 21. 8.1808. 5,6 t.h. vacker utsikt över
Pääjärvi-sjön 6,4

27,8 Karstula kyrkoby. Rakt forts, vägen via Saa-
rijärvi 785,7/ till Jyväskylä, t.h. väg förbi kyrkan
70,6/ till Pylkönmäki kyrkoby vid vägen Saarijärvi—
Alavus 130fl/ samt via Saarinen /29,9/ till samma
väg. — 1 närheten av kyrkan S- och Sh-stt, resande-
hem och kaféer.

(Karstula kyrka är byggd av trä 1863 enligt rit-
ningar av ark. A. F., Granstedt och under ledning
av byggmästare Jaakko Kuorikoski, renov. enligt
ritningar av ark. J. Stenbäck 1904. Altartavlan,
»Jesus predikar i båten», målad av P. Halonen 1906.
—• Bredvid kyrkan finnes en hjältegrav med ett
minnesmärke över de karstula-bor som stupade i
frihetskriget.)
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Karstula—Kyyjärvi, 27,8 km.
God och bred landsväg som löper längs den skogklädda Kars-

tulanharju-åsen, byar och odlingar, utsikt över sjöar. Bosättnin-
gen koncentrerad i välmående byar.

0 Karstula kyrkoby. Köres i V riktning genom
kyrkobyn. 0,2 t.h. den vackra Päällinen-sjön. 0,8 t.v.
vacker utsikt över Pääjärvi-fjärden. 1,2 Enonjoki bro,
t.h. Päällinen sjö, t.v. Pääjärvi sjö. Vid bron utkäm-
pades slaget vid Karstula den 21. 8. 1808. (1,7 t.v.
väg till Soini kyrka 736,7/). 4,2 t.h. fors i Korpijoki-
älven med kvarn och kraftanläggningar 6,4

6,4 Pönkä vägskäl. Forts, rakt (T.h. väg till
Lauttamäki vägskäl vid vägen Karstula—Saarijärvi
/8,4/ samt till Kivijärvi kyrka /38,8/). 2,4 ståtlig
skog, tillhörig staten. 3,8 t.v. vidsträckt torvmosse.
8,1 köres genom Kiminki by, t.v. Kiminkijärvi sjö. 10,2
Oikarinjoki bro, Kyyjärvi sockengräns 10,4

16,8 Kiminki by. T.v. väg till Haapalahti vid vägen
Karstula—Soini \/12,0/). Efter byn hedar. 3,7 t.h.
Oikarinjoki-älvens odlade dal. (4,7 t.h. biväg via
Saunamäki by till Kivijärvi kyrka /28,0/). 9,7 i för-
grunden Kyyjärvi kyrkoby, t.h. god utsikt över Kyy-
järvi-f järden. 10,8 t.h. minnesmärke över striden vid
Lintulahti, där Otto von Fieandt under juli och augusti
1808 modigt höll stånd mot ryssarna. 10,9 t.h. S-st. 11,0

27,8 Kyyjärvi vägskäl. Rakt forts, vägen via Ala-
järvi /43,1/ till Lapua (Lappo), t.h. väg via Perho
718,1/ till Gamlakarleby.
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Karstula—Saarijärvi, 35,7 km.
God, jämförelsevis rak och bred landsväg, som löper över

hedarna i Karstula och Saarijärvi, vackra utsikter över sjöar
och odlingar. Bosättningen koncentrerad i välmående byar.

0 Karstula kyrkoby. Köres i O riktning genom
odlingar. 0,1 t.h. Korpijärvi sjö, t.v. sportplan. 0,5
t.v. begravningsplats. 0,8 tv. Päällinen sjö. 5,6 i
forts, omväxlande backlandskap 8,4

8,4 Lauttamäki vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
till Pönkä vägskäl /8,4/ vid vägen
järvi samt till Kivijärvi kyrka /39,6/) 0,7

9,1 Vastinki vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Kannonkoski kyrka /24,3/). 3,3 Saarijärvi socken-
gräns. 4,8 t.v. Saukkolampi sjö. 6,1 t.v. Kuorejärvi
sjö. 7,8 Köres förbi Karsitulanharju-åsen. 8,1

17,2 Kalmari by. (T.h. byväg till vägen Karstula —

Pylkönmäki /12,0/). 0,2 tv. Sh-st., t.h. synes Kalma-
rinjärvi-fjärden. 0,3 t.h. S-st. 1,2 t.v. Valkeisten-
järvi sjö. 3,0 t.h. utsikt över Löytänänjärvi sjö. 9,5
t.h. fotbollsplan, t.v. gamla reservkaserner. 10,1 t.h.
ståtlig utsikt över Saarijärvi sjö, i bakgrunden ödsligt
backlandskap. (11,5 t.h. biväg till Pylkönmäki kyrka
/20,Q/). 12,1 t.v. Saarijärvi kommunalhem. 16,7 t.v.
Tervalampi sjö 17,1

34,3 Mannila vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg via
Pylkönmäki /25,7/ till Alavus kyrka). Köres längs
ryggen av Saarijärvenharju-åsem. 0,2 t.h. hänförande
utsikt över Saarijärvi-fjärden. 0,5 (t.v. hotell för re-
sande. 0,6 t.v. 2 S-stt. 0,7 t.v. matservering och kafé.
0,8 t.h. kafé. 1,0 t.v. begravningsplats. 1,2 t.h. S-st
och bilreparationsverkstad 1,4

36,7 Saarijärvi kyrkoby. Rakt forts, vägen via
Uurainen /28,4/ till Jyväskylä, t.v. väg till Viitasaari
/58,4/ och till Kannonkoski kyrka /34,2/. Vid väg-
skälet S- och Sh-stt.) t.v. hotell.

(Saarijärvi kyrka är byggd av trä 1848 enligt rit-
ningar av ark. C. L. Engel och under ledning av
byggmästare Jaakko Kuorikoski. Altartavlan,
»Uppståndelsen», målad av Alexandra Såltin. —

Bredvid kyrkan finnes en hjältegrav med ett
ståtligt minnesmärke över de Saarijärvi-bor som
stupade i frihetskriget.)
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Saarijärvi—Karstula, 35,7 km.
God, jämförelsevis rak och bred landsväg, som löper över

hedarna i 'Saarijärvi och Karstula, vackra utsikter över sjöar
och odlingar. Bosättningen koncentrerad i välmående byar.

0 S aari järvi kyrkoby. Köres i V riktning
genom kyrkobyn. 0,2 t.v. S-st och bilreparationsverk-
stad. 0,4 t.h. begravningsplats. 0,6 t.v. kafé. 0,7 t.v.
matservering och kafé. 0,8 t.h. 2 S-stt. 0,9 t.h. hotell
för resande. 1,2 t.v. utsikt över Saarijärvi-fjärden.
Köres förbi Saarijärvenharju-åsen 1,4

1,4 Mannila vägskäl. Förts. rakt. (T.v. väg via
Pylkönmäki ,/25,7/ till Alavus kyrka). T.h. Terva-
lampi sjö. 3,0 vägen löper längs stranden av Saari-
järvi sjö. 5,0 t.h. Saarijärvi kommunalhem. (5,6 t.v.
biväg till Pylkönmäki kyrka /20,0/). 7,6 t.h. gamla
reservkaserner, t.v. fotbollsplan. 13,1 t.v. vacker utsikt
över Löytänänjärvi sjö. 15,9 t.h. Valkeistenjärvi sjö.
16,8 t.v. S-st. 16,9 t.h. Sh-st., t.v. synes Kalmarin-
järvi-fjärden 17,1

18,5 Kalmari by. (T.v. byväg till vägen Pylkönmäki
—Karstula ,/12,0/). 0,3 köres längs ryggen av den
smala Karstulanharju-åsen. 1,3 t.h. Kuorejärvi sjö.
3,3 t.h. Saukkolampi sjö. 4,8 Karstula sockengräns. 8,1

26,6 Vastinki vägskäl. Forts, rakt (T.h. väg till
Kannonkoski kyrka /24,8/) 0,7

27,3 Lauttamäki vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
till Pönkä vägskäl /8,4/ vid vägen Karstula—Kyy-
järvi samt till Kivijärvi kyrka ,/39,6/). 7,3 t.h. Pääl-
linen sjö. 7,4 t.v. Korpijärvi sjö. 7,9 t.h. begrav-
ningsplats. 8,3 t.h. sportplan 8,4

35,7 Karstula kyrkoby. Rakt forts, vägen via Kyy-
järvi /27,8j/ till Kokkola (Gamlakarleby) och Lapua
(Lappo), t.v. väg förbi kyrkan /0,6/ till Pylkönmäki
kyrkoby vid vägen Saarijärvi—Alavus /30,9/ samt via
Saarinen /29,9/ till samma väg. — I närheten av
kyrkan S- och Sh-stt., resandehem och kaféer.

(Karstula kyrka är byggd av trä 1853 enligt rit-
ningar av ark. A. F. Granstedt och under ledning
av byggmästare Jaakko Kuorikoski, renov. enligt
ritningar av ark. J. Stenbäck 1904. Altartavlan,
»Jesus predikar i båten», målad av P. Halonen 1906.
— Bredvid kyrkan finnes en hjältegrav med ett
minnesmärke över de Karstula-bor som stupade i
frihetskriget.)
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Saarijärvi—Uurainen, 28,4 km.
God och bred, nybyggd landsväg, vackra åsar med natursköna

utsikter över sjöar och odlingar. Jämförelsevis tät och välmåen-
de bosättning.

0 Saarijärvi kyrkoby. Köres i O riktning förbi
kyrkan. 0,4 Palaavasalmi bro, t.h. Saarijärvi sjö, t.v.
Lumperoinen sjö. 1,9 vägen löper över åsen vid
stranden av Lumperoinen-sjön. 2,3 t.h. Saarijärvi
ståtliga hoppbacke 3,5

3,5 Kangasaho vägskäl. Forts. th. (T.v. väg
till Ännekoski köping ,/30,7/). 0,6 ståtlig skog. 1,0
t.v. Summasjärvi sjö. 1,6 köres genom en ståtlig
björkallé genom Tarvaala skollagenhets odlingar. 2,5
t.v. skollagenhetens byggnader, gården äges av staten.
2,8 Leuhuvirta bro. 3,9 t.v. vacker utsikt över Sum-
masjärvi-fjärden. 10,8 t.v. utsikt över Summasjärvi
sjö. 11,8 t.v. S-st 12,0 t.v. synes Lannevesi sjö.
15,5 t.v. Lannevesi fjärden, vägen följer sjöstranden.
21,0 Kyynämöisenjoki bro. 21,1 Uurainen sockengräns. 23,5

27,0 Uurainen kyrkoby. Forts. t.v. (T.h. väg till
kyrkan /0,3/, som är byggd av trä 1806 under ledning
av byggmästare Heikki Kuorikoski, renov. under led-
ning av Juho Kaisko 1905). 0,6 t.h. S-st 0,7 t.v.
Sh-st 0,8

27,8 Nälkämäki vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
till Ännekoski köping /19,0/) 0,6

28,4 Uurainen vägskäl. Rakt forts, vägen till Jy-
väskylä /36,5/, t.h. väg till Multia kyrka /38,3/.
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Uurainen—Saarijärvi, 28,4 krm.
God och bred, nybyggd landsväg, vackra åsar med natursköna

utsikter över sjöar och odlingar. Bosättningen jämförelsevis tät
och välmående.

0 Uurainen vägs ka 1. Köres i ijtf riktning genom
kyrkobyn 0,6

0,6 Nälkämaa vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Ännekoski köping /19,0/). 0,1 t.h. Sh-st. 0,2
t.v. S-st 0,8

1,4 Uurainen kyrkoby. Forts. t.h. (T.v. väg
10,3/ till kyrkan, som är byggd av trä 1805 under
ledning av byggmästare Heikki Kuorikoski, renov.
under ledning av Juho I , ,:05). Köres genom
skiftande backlandskap. 2,4 Saarijärvi sockengräns.
2,5 Kyynämöisenjoki bro. 6,0' t.h. Lannevesi fjärden,
vägen följer sjöclranden 11,0 t.h. Lannevesi sjö. 11,7
t.h. S-st. 12,7 t.h. god utsikt över Summasjärvi sjö.
19,5 t.h. vacker utsikt över Summasjärvi-fjärden. 20,7
Leuhuvirta bro. 21,0 t.h. Tarvaala skollag enhets
byggnader, gården äges av staten. Forts, längs en
vacker björkallé genom gårdens odlingar. 21,4 t.h.
Summasjärvi sjö. &2,5 ståtlig skog 23,6

24,9 Kangasaho vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Ännekoski köping /3'0,7/). 0,3 vägen löper förbi en
vacker ås längs stranden av Lumperoinen-sjön. 1,2
t.v. Saarijärvi hoppbacke. 2,3 t.v. Saarijärvi sjö. 3,1
Palaavasalmi bro, t.h. Lumperoinen sjö, t.v. Saari-
järvi sjö. 3,4 t.h. kyrkan 3,5

28,4 Saarijärvi kyrkoby. Rakt forts, vägen via
Karstula /315,7/ till Kokkola (Gamlakarleby), t.h. väg
till Viitasaari /58,4/ och till Kannonkoski kyrka
784,2/). Vid vägskälet S- och Sh-stt, t.h. hotell.

(Saarijärvi kyrka är byggd av trä 1848 enligt rit-
ningar av ark. C. L. Engel och under ledning av
byggmästare Jaakko Kuorikoski. Altartavlan,
»Uppståndelsen», målad av Alexandra Såltin. —

Bredvid kyrkan finnes en hjältegrav med ett
ståtligt muiinesimärke över de Saarijärvi-bor som
stupade i frihetskriget.)
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Uurainen—Jyväskylä, 35,5 km.
God, jämförelsevis bred fastän ställvis kurvig landsväg, om-

växlande back- och åslandskap, vackra utsikter över sjöar och
odlingar. Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Uurainen vägskäl. Köres i S riktning genom
odlingar 0,6

0,6 Nevala vägskäl. (T.h. väg till Kintaus station
,/26,3/). 5,8 t.h. S-st och såg, i bakgrunden det vackra
Nauttinen. 11,1 t.h. vidsträckt utsikt över kuperade
skogslandskap. 11,8 Jyväskylä sockengräns. 15,0 t.v.
S-st 16,5 ståtlig björkdunge 19,5

20,1 Korttajärvi by. (T.v. väg till Tikkakoski fab-
riker /4,0/). 2,0 i förgrunden ståtliga skiftande odlin-
gar. 3,4 t.v. Korttajärvi sjö. 8,6 t.v. Alvajärvi sjö.
9,5 t.h. Tuomiojärvi sjö. 10,0 t.v. Palokkajärvi sjö,
vars strand vägen följer. 11,0 t.v. i förgrunden synes
Jyväskylä stad. 12,0 t.h. vacker utsikt över Tuomio-
järvi sjö. 14,1 t.h. Sh-st 14,1

34,2 Taulumäki vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
via Vihtalahti /16,7/ till Kuopio och Oulu (Uleåborg).
Vid vägskälet Jyväskylä lajidsförsamlings kyrka.

(Kyrkan är byggd av tegel 1929 enligt ritningar
av ark. Elsi Borg. Altartavlan, »Frälsaren lyfter
den sjunkande Petrus i båten», målad av E.
Järnefelt.)

0,1 Jyväskylä stadsgräns. 0,3 t.v. stadens begrav-
ningsplats 1,8

35,5 JYVÄSKYLÄ, Asemakatu -gata n. (Se orts-
bladet). Man kommer till staden längs Puistokatu-
och Kauppakatu-gatorna.
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Jyväskylä—Uurainen, 35,5 km.
God, jämförelsevis bred fastän ställvis kurvig landsväg, om-

växlande back- och åslandskap, vackra utsikter över sjöar och
odlingar. Bosättningen koncentrerad i byar.

0 JYVÄSKYLÄ, Asemakatu-gatan. Köres i NO
riktning längs Kauppakatu- och Puistokatu-gatorna.
1,0 t.h. stadens begravningsplats. 1,2 Jyväskylä socken-
gräns 1,3

1,3 Taulumäki vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg
via Vihtalahti /16,7/ till Kuopio och Oulu (Uleåborg) .

Vid vägskälet Jyväskylä landsförsamlings kyrka.
(Kyrkan är byggd av tegel 1929 enligt ritningar
av ark. Elsi Borg. Altartavlan, »Frälsaren lyfter
den sjunkande Petrus i båten», målad av E.
Järnefelt.)

Tv. Sh-st. 0,5 t.v. utsikt över Tuomiojärvi-sjön. 1,0
tih. Pälokkajäirvi sjö:, vars strand vägen följer. 2,1
t.v. vacker utsikt iöver Tuomiojäirvi \sjö. 5,5 t.h. Alva-
järvi sjö. 10i,7 t.h. Korttajärvi sjö. 11,1 t.v.
omväxlande odlingar 14,1

15,4 Korttajärvi by. (T.h. väg till Tikkakoski fab-
riker /4,0/). Köres genom en ståtlig skog. 3,0 ståtliga
björkar. 4,6 t.h. S-st. 7,7 Uurainen sockengräns.
8,6 t.v. vidsträckt utsikt över skogklädda höjder. 13,7
t.v. såg och S-st, i bakgrunden det vackra Nauttinen. 19,5

34,9 Nevala vägskäl. (T.v. väg till Kintaus station
/2'6,3/). Köres genom odlingar 0,6

35,5 Uurainen vägskäl. Rakt forts, vägen via Saa-
rijärvi 178,4/ till Kokkola (Gamlakarleby), t.v. väg
till Multia kyrka /38,3/.
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Raseborg—lngå, 32,2 km.
God, men kurvig och ställvis smal landsväg, sjöar och od-

lingar, längre skogssträckor. Relativt välmående bosättning,
koncentrerad i byar.

0 Raseborgs vägskäl. Köres i O riktning. 2,5 t.h.
S-st. (5,4 th. väg till ruinerna av RASEBORGS
SLOTT /0,9'/,; se ortsbladet för Ekenäs). 6,9 t.h. synes
Snappertuna kyrka. 6,3 bro över Raseborgs å 6,7

•6,7 Huskvarn vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg via
Krogarbackens vägskäl /8,1/ till Karis). 0,3 t.v.
Sh-st 0,4

7,1 Snappertuna kyrkoby. Forts. tv. (T.v. väg
till kyrkan /1,2/).

(Kyrkan är byggd av trä 1688. Altartavlan,
»Frälsaren på korset», målad av J. Lindh, skänkt
till kyrkan 1841).

Efter byn skogssträcka 5,2

12,3 Törvesbro vägskäl. Forts. rakt. (T. v. väg via
Kroggård vägskäl 78,2/ till Karis). 1,9 Ingå socken-
gräns. 4,2 t.h. Svartträsket, 6,0 t.v. Kvarnträsket 6,4

18,7 Fagervik kyrka. (T.v. väg till kyrka /0,2/).

Kyrkan är byggd av trä 1736 och är belägen på
stranden av det vackra Kvarnträsket. Altartavlan,
»Kristi uppståndelse», härstammar från år 1738.
Bakom kyrkan Fagervik gård, varest på 16- och
1700 talen även fannas ett järnverk. Gårdens ståt-
liga byggnader äro från 1700-talet. Gammal träd-
gård och gammalt värdefullt lösöre).

Bro över Fagervik å. I dalen vackra lövträd. 4,9 t.v.
Marsjön 9,7

28,4 Breds vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till vägen
Ingå-Svartå /1,6/). 2,1 bro över Ingå å 2,4

30,8 Ingå kyrka. Forts. rakt. (T.h. väg. till Ingå hamn
10,41, t.v. väg till Svarta vägskäl 715,5/ vid vägen
Karis-Lojo).

(Ingå kyrka är byggd av gråsten före år 1350.
Altartavlan, »Kristi uppståndelse», målad av
J. Lindh 1842).

T.h. Kyrksfjärden 1.4
32,2 Ingå, Dal vägskäl. Rakt. forts, vägen via Sun-

nanvik /17,2/ till Helsingfors, t.v. väg via Kyrkstad
/18,9/ till Lojo.
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Ingå—Raseborg, 32,2 km.
God, men kurvig och ställvis smal landsväg, sjöar och odlin-

gar, längre skogssträckor. Relativt välmående bosättning, kon-
centrerad i byar.

0 Ingå, Dal vägskäl. Köres i V riktning. 0,7 i
förgrunden Kyrksfjärden 1,4

1,4 Ingå kyrka. Forts. rakt. (T.h. väg till Svarta
vägskäl 115,5/ vid vägen Lojo —Karis, t.v. väg till
Ingå hamn /0,4/).

(Ingå kyrka är byggd av gråsten före år 1350.
Altartavlan, »Kristi uppståndelse», målad av Joh.
Lindh 1842.)

0,3 bro över Ingå å 2,4

3,8 Breds vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till vägen
Ingå—Svarta 71,6/). 4,2 t.h. Marsjön. 9,4 ståtliga
lövträd på bägge sidor om vägen 9,7

13,5 Fagervik kyrka. (T.h. väg till kyrkan ,/0,2/).
(Kyrkan är byggd av trä 1736 och är belägen på
stranden av det vackra Kvarnträsket. Altartavlan,
»Kristi uppståndelse», härstammar från år 1738.
— Bakom kyrkan Fagervik gård, varest på 16- och
1700-talen även fanns ett järnverk. Gårdens ståt-
liga byggnader äro från 1700-talet Gammal träd-
gård och gammalt värdefullt lösöre.)

Bro över Fagervik å. 0,3 t.h. Kvarnträsket. 2,1 t.v.
Svartträsket. 4,5 Snappertuna sockengräns 6,4

19,9 Törvesbro vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
via Kroggård vägskäl/8,2,/till Karis). Skogssträcka. 5,2

25,1 Snappertuna kyrkoby. Forts. t.h. (T.v. väg
till kyrkan /1,2/).

(Kyrkan är byggd av trä 1688. Altartavlan,
»Frälsaren på korset», målad av J. Lindh och
skänkt till kyrkan 1841.)

T.h. Sh-st 0,4

25,5 Huskvarn vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg via
Krogarbackens vägskäl /6,1/ till Karis). 0,4 bro över
Raseborg å. 0,8 t.v. synes Snappertuna kyrka. (1,3
t.v. väg till ruinerna av RASEBORG SLOTT /0,4/,
se ortsbladet för Ekenäs). 4,2 t.h. S-st 6,7

32,2 Raseborgs vägskäl. T.h. väg till Karis ,/10,8/,
t.v. väg till Ekenäs /8,7/.
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Åbo—Naantali (Nådendal), 17,1 km.
Betcngväg, samt god och bred landsväg, förstadsbebyggelse,

välskötta odlingar, skogar.

0 ÅBO, bro över Aura å. Köres i N riktning
längs Aningaisgatan. 0,8 järnvägsövergång 1,0

1,0 Anm g a i s tull. Forts, rakt genom Raunistula
förstad. (T.h. väg via Pöytyä ,/38,9/ till Tampere
(Tammerfors). 2,9 Raisio sockengräns. 5,3 Raision-
joki bro. 5,9 t.h. Raisio kyrka 6,3

(Raisio kyrka är byggd av gråsten 1305. Altar-
tavlan, »Kristus i Getsemane», målad av R. W.
Ekman 1865.)

7,3 Raisio kyrkoby. Forts. t.v. (T.h. väg via
Masku /10,4/ till Rauma (Raumo). 2,1 t.v. Raisio
station. 2,2 t.v. Esso-st. 2,9 järnvägsnivåövergång.
(Nystadsbanan). 5,8 Naantali sockengräns 6,0

13,3 Lietsala vägskäl. (T.h. väg till Masku kyrka
/11,4/). 2,1 t.h. utsikt över Nunnanlahti-viken. 3,0
Naantali (Nådendal) stadsgräns 3,1

16,4 Naantali station (T.v.) Forts. t.h. (T.v.
väg till Kultaranta (Gullranda) och Luonnonmaa
holme) 0,7

17,1 NAANTALI (NÅDENDAL) , Badan s t a 1 1en. (Se
ortsbladet). Man kommer till staden längs Tullikatu-
och Kaivokatu-gatorna.
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Naantali (Nådendal) —Åbo, 17,1 km.
God, bred landsväg och betongväg, välskötta odlingar, skogar,

förstadsbebyggelse.

0 NAANTALI (NÅDENDAL) .Badinrättningen.
Köres iSO riktning längs Brunns- och Tullgatorna. 0,7

0,7 Naantali station (t.h.). Forts. rakt. (T.h.
väg till Kultaranta (Gullranda) samt till Luonnon-
maa holme). 0,1 Naantali sockengräns. 0,9 t.v. utsikt
över Nunnanlahtiviken 3,1

3,8 Lie t s ala vägskäl. Fort rakt. (T.v. väg till
Masku kyrka /11,4/ vid vägen Rauma—Turku (Rau-
mo—Åbo). 0,2 Raisio sockengräns. 3,1 järnvägsnivå-
övergång (Nystads-banan). 3,8 t.h. Esso-st. 3,9 t.h.
Raisio station 6,0

9,8 Raisio kyrkoby. Forts, rakt längs betongväg.
(T.v. väg via Masku /10,4/ till Rauma (Raumo). 0,4
t.v. Raisio kyrka.

(Raisio kyrka är byggd av gråsten 1305. Altar-
tavlan, »Kristus i Getsemane», målad av hovmåla-

ren Ä. W. Ekman 1865.)

1,0 Raisionjoki bro. 3,4 Maaria sockengräns. Forts.
genom Raunistula förstad 6,3

16,1 Aningais tull. Forts. rakt. (T.v. väg via Pöy-
tyä /38,9/ till Tampere (Tammerfors). 0,1 järnvägs-
övergång 1,0

17,1 ÅBO, bro över Aura å. (Se ortsbladet). Man

kommer till staden längs Aningaisgatan.
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Åbo—Masku, 17,7 km.
Betongväg samt god, fastän ställvis kurvig huvudväg, för-

stadsbebyggelse, välskötta odlingar. Välmående bosättning.

0 ÅBO, bro över Aura å. Köres i N riktning
längs Aningaisgatan. 0,8 järnvägsövergång 1,0

1,0 Aningais tull. Forts, rakt genom'Raunistula
förstad. (T.h. väg via iPöytyä /38,9/ till Tampere
(Tammerfors). 2,9 Raisio sockengräns. 5,3 Raision-
joki bro. 5,9 t.h. Raisio kyrka 6,3

(Raisio kyrka är byggd av gråsten 1305. Altar-
tavlan, »Kristus i Getsemane», målad av hovmåla-
ren R. W. Ekman 1865.)

7,3 Raisio kyrkoby. Forts. t.h. (T.v. väg till Naan-
tali (Nådendal) /9,8/). 0,1 t.v. Sh-st. Slut på den
betoniserade vägsträckan. 15,3 Masku sockengräns.
9fl i förgrunden Masku kyrkoby. 9,9 Maskunjoki bro.
10,0 t.v. och t.h. Esso-stt. 10,3 t.v. Esso-st 10,4

17,7 Masku kyrka. T.h. väg via Mynämäki /15,4/ till
Rauma (Raumo), t.v. väg till Naantali (Nådendal)
/15,2/.

(Masku kyrka är byggd av gråsten 1282. Altar-
tavlan utgöres av en glasmålning som framställer
»Änglarnas uppenbarelse för herdarna». Taket och
väggarna prydas av al fresco målningar, som för-
nyats under ledning av ark. A. Wasastjerna 1915.)
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Masku—Åbo, 17,7 km.
God, om också ställvis kurvig huvudväg samt betongväg,

välskötta odlingar, förstadsbebyggelse. Välmåendebosättning.

0 Masku kyrka. Köres iSO riktning. 0,1 t.h. Esso-st.
0,4 t.v. och t.h. Esso-stt. 0,5 Maskunjoki bro. 5,1
Raisio sockengräns. 10,3 den betoniserade vägdelen
vidtager, t.h. Sh-st 10,4

10,4 Rai-sio kyrkoby. Forts. rakt. (T.h. väg till
Naantali (Nådendal) /9,8/). 0,4 t.v. Raisio kyrka.

(Raisio kyrka är byggd av gråsten 1306. Altar-
tavlan, »Kristus i Getsemane», målad av hovmåla-
ren R. W. Ekman 1865.)

1,0 Raisionjoki bro. 3,4 Maaria sockengräns. Forts.
genom Raunistula förstad 6,3

16,7 Aningais tull. Forts. rakt. (T.v. väg via Pöy-
tyä ,/38,9/ till Tampere (Tammerfors). 0,1 järnvägs-
övergång, 1,0

17,7 ÅBO, bro över Aura å. (Se ortsbladet). Man
kommer till staden längs Aningaisgatan.
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Rauma (Raumo)—Eurajoki, 17,2 km.
Medelmåttig, men mycket kurvig och ställvis kuperad lands-

väg, hedar, odlingar och sjöar. Bosättningen koncentrerad i
byar.

0 RAUMA (Raumo), Kauppatori (Salutor-
get). Köres i O riktning längs Kauppakatu- och Ku-
ninkaankatu-gatorna. 1,3 t.h. Äyhönjärvi sjö 1,8

1,8 Äyhö vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till Lappi
kyrka 719,0/). 0,4 Rauma sockengräns. 2,7 järnvägs-
nivåkorsning. 6,2 Eurajoki sockengräns. 8,4 Lapin-
joki bro. 8,6 t.h. Esso-st 13,3

15,1 Vuo joki vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Lappi kyrka 713,7/). 0,4 t.v. Sh-st, t.h. kafé. (T.v.
väg till Vuojoki gård /4,5/ ,— från 1500-talet — som
är socknens mest anmärkningsvärda jordbrukslägen-
het, arealen ung. 14,000 ha). 0,9 Eurajoki bro 1,0

16,1 Eurajoki kyrka. (Byggd av trä 1803). T.v.
2 Esso-stt. 1,0 t.h. elektrisk kraftstation 1,1

17,2 Eurajoki, Pappila vägskäl. Rakt forts,
vägen till Pori (Björneborg) \/47,5J, t.h. väg till Eura
kyrka /27,5/.
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Eurajoki—Rauma (Raumo), 17,2 km.
Medelmåttig, men mycket kurvig och ställvis kuperad lands-

väg, hedar, odlingar och sjöar. Bosättningen koncentrerad i
byar.

0 Eurajoki, Pappila vägskäl. Köres iSY
riktning. 0,1 t.v. elektrisk kraftstation 1,1

1,1 Eurajoki kyrka. (Byggd av trä 1803). T.h. 2
Esso-stt. 0,1 Eurajoki bro. (0,4 t.h. väg till Vuojoki
gård /4,5/ — från 1500-talet — som är socknens
mest anmärkningsvärda jordbrukslägenhet, areal
14,000 ha). 0,5 t.h. kafé. 0,6 t.v. kafé, t.h. Sh-st 1,0

2,1 Vuojoki vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Lappi kyrka /13,7/). 4,7 t.v. Esso-st.). 4,9 Lapinjoki
bro. 7,1 Rauma sockengräns. 10,6 järnvägsnivåkors-
ning. 12,9 Rauma (Raumo) stadsgräns 13,3

15,4 Äyhö vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till Lappi
kyrka /19,0/). 0,4 t.v. Äyhön järvi sjö 1,8

17,2 RAUMA (Raumo), Kauppatori (Salutor-
get). (Se ortsbladet). Man kommer till staden längs
Kuninkaankatu- och Kauppakatu-gatorna.
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Lauttakylä—Vammala, 31,6 km.
God, fastän kurvig landsväg, sam långa sträckor följer Kumo

älv, ståtliga odlingar, välmående gårdar.
0 Lauttakylä vägskäl. Köres i O riktning över

Loimijoki järnbro samt vidare genom. Lauttakylä tätt
bebyggda samhälle 0,6

0,6 Hu ill iste ni kyl a vägskäl. Forts. t.v. (T.h.
väg till Punkalaidun, kyrka /215,1/). T.v. Sh-st. 0,1 th.
linjebilsstation och lottakafe. 0,2 th. kafé samt bil-
reparationsverkstad, t.v. Esso-service. 0,3 t.h. Sh-st.,
t.v. resandehem och kafé samt Sh-st 0,4

1,0 Huittinen kyrka (t.v.). T.h. bilreparationsverk-
stad. 0,1 t.h, och t.v. kafé. > 0,3' Punkalaitumen joki
bro. 0,4 t.h. andelsmejeri. 2,2 Sammunjoki bro. 3,0
t.v. Kumo älv med odlingar på älvstranden. (4,6 t.v.
stig till Riponvuori-berget, 70,7/, från vars topp man
har en vacker utsikt över floddalen) . 7,8 Keikyä
sockengräns. 9,3 i förgrunden Keikyä kyrkoby. .... 10,2

11,2 Hel lila vägskäl. Forts, rakt (T.v. väg till
Kauvatsa kyrka :/1'7,0/ samt till Äetsä station /4,1/).
(0,5 t.v. väg till Keikyä kyrka '/0,3/. — Kyrkan är

byggd av trä 1912 enligt ritningar av ark. J. Sten-
bäck. Altartavlan, »Simeon välsignar Jesusbarnet»,
målad av en okänd konstnär 1753). 0,6 t.v. Sh-st.
1,8 t.v. Äetsä fabriker. ' 3,0 Kiikka sockengräns. 5,2
Kilpijoki bro. 7,6 t.v. såg. 8,2 t.v. bakom älven
Kiikka kyrka 8,6

19,8 Hoipola vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Kiikka station /0,7/ samt förbi kyrkan /1,4/ till Kii-
koinen kyrka 723,0/).

(Kiikka kyrka är byggd av trä, 1806, renov. enligt
ritningar av ark. J. Stenbäck 1900. Altartavlan,
»Kristi uppenbarelse», målad av Aleksandra Såltin
1885. — Bredvid stationen Ruotsila gård, tidigare

säteri och rusthåll, nuförtiden ägd av släkten
Rydman.)

2,0 Tyrvää sockengräns, i 7,8 th. begravningsplats. 7,9
27,7 Virkatie vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till

Punkalaidun kyrka /27,0/). T.v. Sh-st. 2,5 t.v. Lie-
ko.vesi sjö. 3,5 Vammala köpingsgräns 3,9

31,6 VAMMALA köping. (Se ortsbladet). Rakt forts.
vägen genom köpingen via Mouhijärvi /23,4/ till Tam-
pere (Tammerfors), t.h. väg längs den S stranden av
vattendraget till Nokia /43,1/.
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Vammala—Lauttakylä, 31,6 km.
God, fastän kurvig landsväg, som långa sträckor följer Kumo

älv, ståtliga odlingar, välmående gårdar.
0 VAMMALA köping. Köres iSY riktning. 0,4

Tyrvää sockengräns. 1,3 th. Liekovesi-viken 3,9
$fl Virkatie vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till

Punkalaidun kyrka /27,0/). T.h. Sh-st. 0,1 t.v. be-
gravningsplats. 5,6 t.h. Kumo älv. 5,9 Kiikka socken-
gräns 7,9

11,8 Hoipola vägskäl. Forts, rakt * (T.h. väg till
Kiikka station /0,7/ samt förbi Kiikka kyrka 71,4/
till Kiikoinen kyrka /23,0/).

(Kiikka kyrka är byggd av trä 1806, renov. enligt
ritningar av ark. 3. Stenbäck 1900. Altartavlan,
»Kristi uppenbarelse», målad av Aleksandra Såltin ■,
1885. — Bredvid stationen Ruotsila gård, tidigare

säteri och rusthåll, nuförtiden ägd av släkten
Rydman.)

1,0 th. såg. 3,4Kilpi joki bro. 5,6 Keikyä sockengräns.
7,0 t.h. Äetsä fabriker. 8,0 t.h. Sh-st. (8,1 t.h. väg
till Keikyä kyrka /0,3/. — Kyrkan är byggd av trä
1912 enligt ritningar av ark. J. Stenbäck. Altartav-
lan, »Simeon välsignar Jesusbarnet» utförd av en
okänd konstnär 1753) 8,6

20,4 Hel lila vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Kauvatsa kyrka 117,0/ samt Äetsä station 74,1/). 2,4
Huittinen sockengräns. !(5,6 t.h. stig till Riponvuori-
berget JO/TJ, från vars topp man har en vacker utsikt
över Kumo älvs odlade floddal. 8,0 Sammunjoki bro.
9,0 i förgrunden god utsikt över Lauttakylä by. 9,8
t.v. andelsmejeri 9,9 Punkalaitumenjoki bro. 10,1
th. och t.v. kaféer 10,2

30,6 Huittinen kyrka (t.h.). T.v. bilreparationsverk-
stad. 0,1 t.h. resandehem och kafé samt Sh-st. 0,2
t.h. Esso-service, t.v. bilreparationsverkstad samt kafé.
0,8 t.v. linjebilsstation och lottakafe 0,4

31,0 Huittistenkylä vägskäl. T.h. Sh-st. Forts,
t.h. '(T.v. väg till Punkalaidun kyrka /26,1/). 0,5
Loimijoki, järnbro 0,6

31,6 Lauttakylä vägskäl. T.h. väg via Kokemäki
(Kumo) till Pori (Björneborg) /26',9/, t.v. väg via
Vampula 723,8/ till Turku (Åbo) och Loimaa.

(Ituittinen kyrka är byggd av gråsten 1495. Altar-
tavlan, »Kristi uppenbarelse», målad av S. G.
Falkman.)
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Oripää—Vampula, 19,7 km.
God, jämförelsevis rak landsväg, flacka sandhedar, odlingar.

Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Oripää, Uotila vägskäl. Köres iNÖriktning
genom kyrkobyn 1,2

1,2 Oripäänkylä vägskäl. Forts. tv. (T.h. väg
till Loimaa /2i2,2/, till Alastaro kyrka /16,1/ samt till
Mellilä kyrka /21,5/). 4,8 t.h. inne i skogen den
stora och spegelklara Myllylähde-källan. 5,5 Alastaro
sockengräns. Köres längs kanten av Oripäänharju-
åsenk 8,8 t.v. såg. 9,7 t.h. Virstanoja kyrka (byggd
av trä 1845) 11,0

12,2 Virttä a vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg till
Säkylä kyrka /28,3/). '2,0 vidsträckt, av skogseld
härjat område. Köres längs Virttaankangas-heden.
4,4 Vampula sockengräns 7,5

19,7 Vampula, Horna vägskäl. Rakt forts, vägen
via Lauttakylä /28,8/ till Pori (Björneborg) och Vam-
mala, t.h. väg till Loimaa /29,1/.
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Vampula—Oripää, 19,7 km.
God, jämförelsevis rak landsväg, flacka sandhedar, odlingar.

Bosättningen koncentrerad i byar.

0 Vampula, Horna vägskäl. Köres i S riktning.
3,1 Alastaro sockengräns, köres över den vackra lav-
bevuxna Virttaankangas-heden. 5,0 ett vidsträckt av
skogseld härjat område 7,5

7,5 Virttä a vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Säkylä kyrka /23,3/). 1,3 Virtsanoja kyrka (byggd
iv trä 1845). 2,2 t.h. såg. Efter byn köres längs
kanten av Oripäänharju-åsen. 5,5 Oripää sockengräns.
ö,2 t.v. inne i skogen den stora och spegelklara Mylly-
lähde-källan 11,0

18,5 Oripäänkylä vägskäl. Forts. rakt. (T.v.
väg till 'Loimaa 172,7/', till Alastaro kyrka ,/16,1/ samt
till Mellilä kyrka /21,6/) 1,2

19,7 Oripää, Uotila vägskäl. Rakt forts, vägen
via Pöytyä /17,0/ till Turku (Åbo), t.h. väg till Ylänee
kyrka 120,91. Oripää kyrka befinner sig vid vägen
till Ylänee. — Vid vägskälet kafé.
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Turku (Åbo)—Pöytyä, 39,9 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, som följer den odlade

Aura åns floddal, ståtliga odlingar, kantade av skogbeklädda
kullar. Bosättningen tät och välmående.

0 ÅBO, bro över Aura å. Köres i N riktning
längs Aningaisgatan. oi,B järnvägsövergång 1,0

1,0 Anm g a i s tull. Forts. t.h. (T.v. väg till Naantali
(Nådendal) /16,1/ samt via Masku /16,7/ till Rauma
(Raumo) 1,7

2,7 Kaerla vägskäl. Forts. th. (Rakt forts, vägen
till Rusko kyrka 78,5/ samt till Vahto kyrka ,/19,9/).
0,1 järnvägsnivåkorsning. ' 0,3 Vähäjoki bro, th. Imat-
ran Voima Oy:s transformator. 0,6 t.h. Maaria kyrka.

(Maaria kyrka är byggd av gråsten ung. 1300,
invändigt renov. 1909 — varvid bl. a. väggmål-
ningar från 1400-talet kommo i dagen. Altartavlan,
»Korsfästningen», målad av fru Emilie Wallen-
sköld.)

Gamla välskötta odlingar 3,8
6,5 Vais t e e vägskäl. Forts, längs huvudvägen.

(T.v. väg till Paattinen kyrka /10,7/). 1,5 Lieto
sockengräns 7,0

13,5 Hakula vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg till
Lieto kyrka /4',0/). T.v. mejeri 4,6

18.1 Tammentaa vägskäl. Forts. t.h. (T.v. väg
till Paattinen kyrka 75,4/ samt till Vahto kyrka
/11,8/). T.v. Sh-st. 1,9 t.h. smedja, t.v. 2,3
Aura sockengräns. (6,8 tv. väg till Käyrä plattform
10,61). 7,0 Järvenoja bro. 8,2 t.v. Aura kyrka.

(Kyrkan- är byggd av trä 1804. I Ikyrkan finnes
tre altartavlor, alla utförda av okända konstnärer.)

18,0 t.h. kafé, t.v. Esso-st (T.v. väg till Aura station
/0,2/) 13,1

81,2 Aura vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till Tar-
vasjoki kyrka /12,6/). T.v. Sh-st. 0,2 'järnvägsnivå-
korsning. 0,9 t.v. Kuuskoski gård. 1,9 t.h. såg. 2,3
Pöytyä sockengräns 6,8

88,0 Länk kin e n vägskäl. Forts. rakt. (T.h. väg
till Mellilä kyrka J22,1/). 0,6 t.v. bilreparationsverk-
stad). 1,6 t.v. Esso-st. 1,8 t.v. Sh-st 1,9

319,9 Pöytyä, Riihikoski vägskäl. Rakt forts,
vägen via Oripää ,/17,0/ till Pori (Björneborg) och
Vammala, t.v. väg till Ylänee kyrka /22,1/.
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Pöytyä—Turku (Åbo), 39,9 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, som följer den odlade

Aura åns floddal, ståtliga odlingar, kantade av skogbeklädda
kullar. Bosättningen tät och välmående.

0 Pöytyä, Riihikoski vägskäl. Köres i S
riktning genom byn. 0,1 t.h. Sh-st. 0,3 th. Esso-st. 1,8
th. bilreparationsverkstad 1,9

1,9 Lankinen vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg
till Mellilä kyrka /22,1/). 4,6 Aura sockengräns. 4,9
t.v. såg. 5,9 th. Kuuskoski gård. 6,6 järnvägsnivå-
korsning 6,8

8,7 Aura vägskäl. Forts. th. (T.v. väg till Tar-
vasjoki kyrka /12,6/). T.h. Sh-st. 0,1 t.h. Esso-st.
(T.h. väg till Aura station /Ofl./). T.v. kafé. 4,9
t.h. Aura kyrka.

(Kyrkan är byggd av trä 1804. I kyrkan finnes
tre altartavlor, alla utfärda av okändakonstnärer.)

6,1 Järvenoja bro. (6,3 t.h. väg till Käyrä plattform
/0,6/). 10,8 Lieto sockengräns. 11,2 t.h. Esso-st, t.v.
smedja 13,1

21,8 Tammentaa vägskäl. Forts. t.v. (T.h. väg till
Paattinen kyrka /5,4/ samt till Vahto kyrka /llflj).
T.h. Sh-st. 4,5 t.h. mejeri 4,6

26,4 Hakula vägskäl. (T.v. väg till Lieto kyrka
,/4,0/). 5,6 Maaria sockengräns 7,0

33,4 Vais t e e vägskäl. (T.h. väg till Paattinenkyrka
,/10,7/ ). 3,3 t.v. Maaria kyrka, i förgrunden Åbo.

(Maaria kyrka är byggd av gråsten ung. 1300,
invändigt renov. 1909 — varvid bl. a. väggmål-
ningar från 14001-talet kommo i dagen. Altartavlan,
»Korsfästningen», målad av fru Emilie Wallen-
sköld.)

3'J5 Vähäjoki bro, t.v. Imatran Voima Oy:s transfor-
mator. 3,7 järnvägsnivåkorsning. 3,8

37,2 Kaerla vägskäl. (T.h. väg till Rusko kyrka
78,15/ samt till Vahto kyrka /19,9/). 1,7

38,9 An imga i® tull. Forts. t.v. (T.h. väg till Naan-
tali (Nådendal) /16,1/ samt via Masku ;/16,7/ till
Rauma (Raumo) . 0,1 järnvägsövergång 1,0

39,9 ÅBO,, bro över Aura å. (Se ortsbladet) . Man
kommer till staden längs Aningaisgatan.
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Salo—Suomusjärvi, 26,4 km.
Ny och god huvudväg, omväxlande odlingar och skogar, någon

enstaka sjö. Bosättningen tät och välmående.

0 SALO, Uskela n j o k i bro. Köres i O riktning
längs Itäinen Siltakatu-gatan. (0,4 t.v. Väg till Pert-
teli kyrka /10,5/). (Ofl t.h. väg till Muurla kyrka
710,6/). 1,7 t.v. vidsträckt odlad slätt. 7,6 i för-
grunden god utsikt över Ylisjärvi sjö med sina odlade
stränder. 10,2 Koskenjoki bro 11,0

11,0 Kaukel ma a vägskäl. Forts, längs huvudvägen.
(T.h. väg till Muurla kyrka /3,0/). (0,4 t.v. väg till
Pertteli kyrka /12,0/). 2,3 t.v. Vähä Rytköjärvi sjö.
3,5 t.h. Iso Rytköjärvi sjö. 7,9 t.h. Hirsijärvi sjö.
13,6 i förgrunden vidsträckta odlingar. 14,4 t.h. Ane-
riojärvi sjö 15,4

26,4 Suomusjärvi, Rautsuo vägskäl. Huvud-
vägen forts, via Nummi 127,3/ till Helsingfors, t.h.
väg via Kisko /19,0/ till Perniö (Bjärnå) kyrka, t.v.
väg till Kiikala kyrka /lljs/.
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Suomusjärvi—Salo, 26,4 km.
Ny och god huvudväg, omväxlande odlingar och skogsmarker,

någon enstaka sjö. Bosättningen jämförelsevis tät och väl-
mående.

0 Suomusjärvi, Rautsuo vägskäl. Köres i V
riktning genom odlingar. 0,4 t.v. Aneriojärvi sjö. 6,9
tv. Hiirsijärvi sjö. 11,8 tv. Iso Rytköjärvi sjö. 13,1
tv. Vähä Rytköjärvi sjö. (15,0' t.h. väg till Pertteli
kyrka /12,0/) 15,4

15,4 Kaukelmaa vägskäl. Forts, längs huvudvägen.
(T.v. väg till Muurla kyrka /3,0/). 0,8 Koskenjoki
bro. 1,8 t.v. god utsikt över Ylisjärvi sjö med sina
odlade stränder. 9,3 t.h. Uskelanjoki-älvens odlade
dal, i förgrunden Salo köping. (10,1 tv. väg till
Muurla kyrka ,/10,6/). (10,6 th. väg till Pertteli
kyrka ,/10,6/) 11,0

26,4 SALO, Uskelanjoki bro. (Se ortsbladet)
Man kommer till staden längs Itäinen Siltakatu
gatan.
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Lohja (Lojo)—Nummi, 21,0 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, omväxlande odlingar,

sjöar och enstaka skogssträckor. Bosättningen tät och välmående.

O LOHJA (LOJO) köping. Köres iNÖ riktning
längs Suurlohjankatu-gatan. 0,2 köres t.v. och forts.
längs Nummentie-vägen. 1,8 jämvägsnivåkorsning.
(2,8 t.v. väg till Laaksonpohja gård — se ortsbladet
för Lojo). 5,6 forts. rakt. (T.h. väg till Lohja station
/1,6/ samt väg till vägen Lohja (Lojo)—Helsingfors
/1,8/). 11,8 Väänteenjoki bro. 14,2 Nummenjoki bro,
Nummi sockengräns. 14,4 t.v. Esso-st. 15,3 t.h. Savi-
järvi sjö. 17,2 t.v. Valkerpyynjärvi sjö 18,1

18,1 Vivola vägskäl. Forts. tv. (T.h. väg till Hyr-
sylä vid den under byggnad varande huvudvägen
/2,1/). 1,4 t.v. Valkerpyyn järvi sjö, vid vars strand
Mäntsälä gård är belägen. (Gården är från 1500-
talet, nuvarande ägare Centrallaget för Handelslagen
i Finland (SOK). 2,1 Nummenjoki bro 2,9

21,0 Nummi, Fakki vägskäl. Rakt forts, vägen
till Pusula kyrka /15,2/, t.h. ny huvudväg till Hel-
singfors (under byggnad), t.v. väg via Suomusjärvi
mfll till Turku (Åbo).
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Nummi—Lohja (Lojo), 21,0 km.
God, fastän ställvis kurvig landsväg, omväxlande odlingar,

sjöar och enstaka skogssträckor. Bosättningen tät och välmående.

0 Nummi, Fakki vägskäl. Köres i O riktning.
0,8 Nummenjoki bro. 1,6 t.h. Valkerpyynjärvi sjö, på
stranden Mäntsälä gård, (gården är från) I'soo-talet
och äges nu av Centrallaget för Handelslagen i Fin-
land (SOK) 2,9

2,9 Viv o 1 a vägskäl. Forts. rakt. (T.v. väg till
Hyrsylä vid huvudvägen /2,1/). 0,7 t.v. den ståtliga
Savijärvi-dalen. 0,9 t.h. Valkerpyynjärvi sjö. 2,5 tv.
Savijärvi sjö. 3,7 th. Esso-st. 3,9 Nummenjoki bro,

Lohja (Lojo) sockengräns. 6,3' Väänteenjoki bro.
12,6 köres t.h. (T.v. väg till Lohja station /1,6/ samt
genväg till vägen Lohja (Lojo) —Helsingfors ,/1,8/).
15,0 t.h. Lohjanjärvi sjö samt Lojo köping. (15,3 th.
väg till Laaksonpohja gård — se ortsbladet för Lojo) .

16,3 järnvägsnivåkorsning. 18,1

21,0 LOHJA (LOJlO) köping. (Se ortsbladet). Man
kommer till köpingen längs Nummentie-vägen och
Suurlohjankatu-gatan.
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Kestilä—Vorna, 18,8 km.

God, ifastän ställvis kurvig landsväg, som följer Siikajoki-
älven längs dess odlade stränder. Bosättningen tät och jäm-
förelsevis välmående.

0 Kestilä kyrkoby. Köres i V riktning. T.t.
Siikajoki älv, som vägen följer. (9,2 t.v. biväg till
Lievoperä ,/12,0/). 17,9 Pulkkila sockengräns 18,8

18,8 Vorna vägskäl. T.h. väg via Rantsila /24,5/
till iOulu (Uleåborg), t.v. väg via Pulkkila /9,4/ till
Jyväskylä och lisalmi.
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Vorna—Kestilä, 18,8 km.

God, fastän ställvis kurvig landsväg, som följer Siikajoki-
älven och dess odlade stränder. Bosättningen tät och järn-,
förelsevis välmående.

0 Vorna vägskäl. Köres i O riktning längs en
rak vägsträeka. 0,9 Kestilä sockengräns. 3,0 t.h.
Siikajoki-älven som vägen följer ända till Kestilä
kyrka. (9,6 t.h. biväg till Lievoperä /12,0/)

18,8 Kestilä kyrkoby. Rakt forts, vägen förbi
kyrkan till Vaala /44,4/ samt till Vuolijoki kyrka
/47,5/, t.h. väg via Pyhäntä /33,0/ till lisalmi, t.v.
byväg till Haarajoki 111,01.

18,8

(Kestilä kyrka är byggd av trä 1856 enligt rit-
ningar av ark. E. Lohrman. Framför kyrkan hjäl-
tegraven med ett minnesmärke.

317R



TURISTFÖRENINGEN I FINLAND.

Helsingfors, Alexandersgatan 7 a.

Turistföreningen i Finland,
VÄGLAPPARNA.
Ändringar, tillägg och önskemål:

Namn.

Adress.

Som medlem i Turistföreningen i Finland anmäles

Vi hoppas att den resa Ni företagit med led-
ning av dessa vaglappar har varit i allo lyckad.
— Möjligen har Ni observerat oriktigheter och
bristfälligheter i vaglapparna; i sådant fall
bedja vi Eder godhetsfullt på nedanstående
blankett angiva de rättelser, tillägg och önske-
mål Ni finna anledning till. Med benägen hjälp
av dem som nyttja vaglapparna kan systemet
vidare utvecklas och förbättras, vilket givetvis
ligger i turisternas eget intresse.

Sändes till Turistföreningen i Finland,
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Borgå.

BORGÅ (7.022 mv. 1936) vid Borgå ås mynning, 50 km
från Helsingfors. Borgå var redan på medeltiden en viktig
handelsplats. Orten utvecklades i skyddet av den borg, som var
uppförd på den s.k. Borgbacken. Stadsrättigheter fick Borgå
sannolikt 1347 eller 1348, då konung Magnus Eriksson besökte
orten. År 1508 brändes staden delvis av danskarna, men då
Gustaf Wasa år 1546 förlänade staden utvidgade rättigheter,
bl.a. rätt till fri utrikeshandel, blev utvecklingen snart livligare.
Åren 1571 och 1590 ödelades staden av ryssarna. Stadsrättighe-
terna indrogos 1594, varigenom även stadens handel förintades.
Först under Karl IX :s tid blev Borgå år 1602 stad och begynte
repa sig efter de utståndna hemsökelserna. År 1713 kom staden
i ryssarnas våld och behölls av dessa ända till freden 1721. —

Då genom nämnda fred stiftstaden Viborg stannade under
ryskt välde, blev Borgå biskopssäte i det nybildade Borgå stift.
Samma år, 1723, grundades Borgå gymnasium. — Ett märkligt
historiskt minne har staden från lantdagen 1809. — Borgå har
mer än kanske någon annan stad blivit skaldernas och konstnä-
rernas stad. Hit flyttade Johan Ludvig Runeberg år 1837 och
levde här ända till sin död 1877. Med Borgå äro namn sådana
som Walter Runeberg, Ville Vallgren, Albert Edelfelt, Johannes
Linnankoski, Hjalmar Procopé, Bertel Gripenberg och Jarl Hem-
mer förknippade. Werner Söderströms förlag (gr. 1853) i Borgå
är ett av landets största.

SEVÄRDHETER:
1) Utan tvivel är Borgå den bäst bevarade av våra fåtaliga

medeltidsstäder. »Gamla Borgå», numera skyddad i fråga om

sin bebyggelse genom en särskild lagstiftning, erbjuder genom
sina smala, krokiga gränder och låga små hus en särskild drag-
ningskraft.

2) Runebergs hem. På förslag av stadsfullmäktige
i Borgå inlöstes med statsmedel den gård, som J. L. Runeberg
sedan 1852 ägt och bebott. Detta minnesmärke överläts åt Borgå
stad, som nu vårdar hemmet, vilket framstår i fullkomligt sam-
ma skick som under skaldens livstid. Runebergs hem besökes
årligen av ca 30,000 personer och betraktas såsom en national-
helgedom. Tillträdet till hemmet är fritt.

3) Runebergs staty, en kopia i förminskad skala av
statyn i Helsingfors, är uppställd i Esplanaden.
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4) Runebergs grav på Näsebackens gravgård, en av
de vackraste i Finland, är insprängd i en dominerande bergs-
kulle. Den monumentala granitvården är rest av Finlands
folk. — Icke långt från skaldegraven finnes Eugen Schaumans
grav.

5) Domkyrkan byggdes 1414—1418 i gotisk stil med
gråstensväggar, mellantak och pelare av tegel. Kyrkan öppna-
des lantdagen 1809. Invid kyrkan på domkyrkoplanen ett min-
nesmonument över i frihetskriget stupade.

6) Gymnasiehuset, av sten i två våningar, uppfördes
på 1750-talet för gymnasiets räkning. Huset disponeras nu av
domkapitlet i Borgå stift, sedan 1923 det s.k. svenska stiftet
i Finland. Den vackra sessionssalen inrymmer Walter Rune-
bergs till staden donerade skulptursamling. Öppen för allmän-
heten.

7) Rådhuset vid museitorget byggdes 1786 och inrym-
mer nu Borgå historiska museum med rika samlingar och flere
museala dyrgripar.

8) Ville Vallgrens museum är inrymt i ett av
Borgå museiförening ägt gammalt 1700-tals hus vid Museitorget.
Öppet för allmänheten.

9) Diktarhemmet, invid domkyrkan, äges av Finlands
svenska författarförening, som upplåter gården till hem åt en
förtjänt svenskspråkig diktare. Nuvarande herre till Diktar-
hemmet är Jarl Hemmer. — Invid Diktarhemmet Albert Edel-
felts byst på det forna s.k. städselberget

10) Borgbacken, en forntida i åbranten nordväst om
staden belägen jordskans, är en vacker fornlämning och erbjuder
anslående utsikter över ådalen och staden med dess kuperade
omgivning. Ännu på slutet av Gustaf Wasas tid fanns på platån
en borgbyggnad, om vilken två rader djupa vallgravar ännu
vittna.

HOTELL
Grand Hotell (Biskopsgatan 28), Hotell Unter den Linden

(Runebergsgatan 22), Societetshuset (Fredsgatan 27), Hotell
Borgå (Ågatan 33), alla med I kl. restauranger, Hospiz Elim
(Biskopsgatan 21), resandehem. Turisthyddan, café med vacker
utsikt från Näsebacken med utsiktsplatsen Näsesten i närheten.

Post och telegraf: Rådhusgatan 5.

Bil-service: Sh-service vid Salutorget, St-service vid
Krämartorget
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Ekenäs.
EKENÄS STAD (3.600 mv. 1937) är belägen på en halvö

invid Pojoviken i Finska vikens inre skärgård, ca 10 mil väster
om Helsingfors. Orten är en urgammal handelsplats, som erhöll
stadsprivilegier av Gustav Vasa år 1546. På 1500- och 1600-talet
var Ekenäs centrum i Raseborgs grevskap. På 1700-talet erhöll
staden rätt att idka sjöfart på Östersjön, men någon större
inverkan på stadens utveckling hade detta dock icke. Förödande
eldsvådor och stora ofredens härjningar ha övergått staden.
Omgiven av en jämförelsevis tätt befolkad och bördig landsbygd
samt en vidsträckt skärgård har Ekenäs stad främst betydelse
såsom ett centrum för västra Nyland, men på sätt och vis är
den också centralorten för ett betydande industrigebit. Fabri-
kerna i Lojo begagna sig sålunda av stadens hamn och genom
densamma leder även farleden till Fiskars-koncernens hamn i
Skuru. På senaste tid har staden även fått en viss betydelse
såsom badort. Svenskt kvinnoseminarium (gr. 1871); flere
fabriker. Av märkligare personligheter må nämnas kyrkoherden,
astronomen Sigfrid Aronius Forsius (död 1624).

SEVÄRDHETER:
1) Den gamla gråstenskyrkan, som uppfördes på

1650-talet av riksrådet greve G. A. Leijonhufvud; inredningen
förstördes under eldsvådan 1821, förnyad 1842.

2) Den äldsta stadsdelen på »Barekens udde».

3) Stallörsparken med sommarrestaurangen »Kni-
pan», byggd på pålar i vattnet, invid Stadsfjärden.

4) Naturparken »Hagen» med Ramsholmen och Hög-
holmen.

5) Vidsträckt utsikt över skärgård, sjö och land från

vattentornet på Kvarnbacken.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Kall viken med Dagmar-källan ca 4km från staden

sjöledes; god simstrand.

2) Den för sin naturskönhet berömda vidsträckta skär-
gården.

3) Ruinerna av Raseborgs medeltida slott, ca 17
km från staden.
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Raseborgs namnes första gången 1378 under Bo Jönsson Grips
tid och har förmodligen uppförts av honom. Tiden närmast efter
uppförandet var borgens glanstid. Där höll bl.a. Karl Knutson
hov 1465—67 efter det han fördrivits från tronen. 1487 måste
Sten Sture med våld intaga fästet, vars härskarinna var Ka-
tarina Nipertz, Lars Axelson Totts änka. 1523, under Gustav
Vasas frihetskrig, belägrades borgen för andra gången. Dess
sista länsherre var Erik Fleming 1528—40, varefter borgen
indrogs till kronan. — 1553 då Raseborgs länsstyre flyttades
till Helsingfors kungsgård blev borgen öde och började förfalla.
Ruinerna ha restaurerats 1890 och 1893. På Prästholmen utan-
för Raseborgs slöts 1488 fred mellan Sten Sture och Livlands
ridderskap. Till borgens historia ansluter sig även minnen av
Kristian II: s blodbad; på galgbacken nära borgen avrättades
biskop Hemming Gadd och borgens forne hövding Nils Baner
den 20 december 1520. Invid borgen torde under medeltiden ha
funnits en liten stad eller köping, Tuna, som namnes redan 1414
och ännu i början av nya tiden. Av detta namn torde Snapper-
tuna-namnets senare del härleda sig.

HOTELL:
Gästis, enda I kl. hotell. — Resandehem: Henriksson och

Sjödahl. Trollböle pensionat 3 km från staden. Föreningen
»Pro Ekenäs» anskaffar privatrum under badsäsongen. — Res-
tauranger: sommarrestaurangen »Knipan», Monopol, kafé och
restaurang Lindholm, »Ekenäs Matsalar».

Bilser v i c e: Sh-service, Norra Strandgatan, St-service,
Nikolaigatan.
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Fredrikshamn (Hamina).
FREDRIKSHAMN (4.550 mv. 1937) ligger invid Haminan-

lähti i Finska viken. Redan år 1336 namnes Veckelax
handelsplats vid nämnda vik och år 1396 en kyrka. Enär en
stad var av nöden på den långa sträckan mellan Borgå och
Viborg grundade Per Brahe år 1653 »Veckelax Nystad». Staden
förstördes under Stora ofreden och efter det att Viborg tillfallit
Ryssland i freden i Nystad 1721 blev Veckelax Sveriges gräns-
fästning och östra Finlands stapelstad och fick samtidigt (1723)
namnet Friedrichshamn — efter svenska kungen. Hattarnas
krig eller Lilla Ofreden resulterade i att Fredrikshamn blev en
rysk gränsfästning och stapelstad (1742—1811), varefter staden
tillsammans med det övriga Gamla Finland förenades med Stor-
furstendömet Finland. I Fredrikshamn slöts i september 1809
freden efter 1808—09-års krig — vårt land blev en autonom stat
i det ryska kejsarriket. — Fredrikshamn var tidigare en ryktbar
handels- och skolstad (bl.a. en gång tre tyska skolor samtidigt,
flickskolor — de första i sitt slag i Finland — och framförallt
den gamla kadettskolan 1821—1903). Staden brändes 1712 och
delvis 1742; eldsvådor härjade 1821, 1840 och 1887. — Betydande
militär garnisonsort (reservofficersskola) .

SEVÄRDHETER:
1)' Resterna av de gamla befästningarna,

som ställvis väl bevarade (ca 3 km långa) omgiva staden, dock
icke på södra sidan. Dessa fästningsverk med dess vallar och
bröstvärn, bastioner och vallgravar giva ännu en rätt god upp-
fattning om 1700-talets franska, s.k. vaubanska fästningsteknik
anpassad för vår terräng. Befästningsarbetena utfördes 1722—
28 under ledning av general Axel Löwen. Ryssarna förbättrade
fästningsverken 1740 och särskilt på 1790-talet efter Gustaf III: s
krig, varvid även Kymmeborg och Svensksund befästes (plan-
lagda av den berömda generalen Suvoroff).

2) Den centrala stadsdelens stadsplan är
egenartad. På grund av militärtekniska skäl blev stadsplanen
stjärnformig: rådhuset är den centrala punkten, varifrån 8
gator radiärt stråla ut och skäras av tvenne cirkelgator.

3) Kadettskolans byggnader, av vilka de enligt
Engels ritningar uppförda huvudbyggnader (1898) invid exercis-
platsen numera inrymmer Reservofficersskolan. Därinvid finnes
en över 100 år gammal manegebyggnad med väldiga salar.
Mittemot huvudbyggnaden finnes ett 2-våningshus med en »kej-
sarsal», som gästats av många kejsare och storfurstar. I våra
dagar inrymmer huset soldathem och garnisonsstab m.m.

4) Rådhuset uppfört 1798, renoverat och försett med ett
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nytt torn, byggt efter branden 1840 enligt Engels ritningar.
Husets inre förnyat 1934.

5) Stadsförsamlingens kyrka, uppfört enligt
Engels ritningar 1843. Altartavlan av B. A. Godenhjelm,

6) Hjältestod invid kyrkan.

7) Veckelaks kyrka. Den äldsta byggnaden i dessa
trakter. Grundmurarna från 1450-talet; kyrkans nuvarande
exteriör från 1828.

8) Den grekisk-katolska kyrkan, på samma
plats som tidigare Ulrika Eleonora och Elisabeths-kyrkan, är
uppförd 1837. Klockstapeln i rysk stil från 1860.

9) Fredstornet eller Flaggtornet (uppfört 1790, repa-
rerat 1900 eller senare) är en lämning av den för ca 45 år
sedan förstörda Helsing-bastionen. Tornet, som har två vånin-
gar, inrymmer sedan 1936 Fredrikshamns museum (öppet sön-
dagar kl. 12—15).

10) Kirkkojärvi invid staden är känt för sin fågel-
rikedem.

11) Fredrikshamns hamn var under segelfartygs-
tiden en av Finska vikens mest betydande hamnar och stadens
handelsfartyg seglade på alla hav.

12) Djuphamnen på västra stranden av Hilloniemi vid
Fredrikshamns vik. Färdig vid seglationsperiodens ingång 1938.
Anläggningarna omfatta 340 m kaj, vattnets djup 25 fot. I
hamnen finnes Kymmene Ab:s moderna kollossningsanläggnin-
gar och stadens två stora 5 tons kranar. En ny väg från Fred-
rikshamn—Kotka-vägen leder till hamnen.

HOTELL:
Societetshuset (Seurahuone, Pikkuympyräkatu 5) och Hami

na (vid Salutorget).

Bil-service: St-service, Rauhankatu 1.
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Gamlakarleby.
GAMLAKARLEBY (8.700 mv. 1937) ligger vid Bottniska

viken vid Stadssundet, som leder till den s.k. Gamla hamnen.
Avståndet till havsstranden ca 1 km och till Yxpila djuphamn ca
5 km. Gustaf II Adolf grundlade staden år 1620 till handels-
och sjöfartscentrum för mellersta Österbotten och för det därtill
konnekterande inlandet. Livlig handelsstad; specialitet skinn
och hudar. På 1800-talet var stadens handelsflotta en av landets
största. 1886 järnvägsförbindelse till Uleåborg, Seinäjoki
och Yxpila hamn. Skolor: samlyceum, mellan- och samskola,
mejeriskola. Livlig hamntrafik. Trävaruexporten en av vårt
lands största; importen betydande.

SEVÄRDHETER:

1) I Engelska parken en engelsk, i orientaliska
kriget år 1854 erövrad barkass, vilken förvaras i ett speciellt
båthus. Till åminnelse av drabbningen finnes ett minnesmärke
rest år 1934 på Halkokari udde i Gamla hamnen. På Marie
kyrkogård Engelska graven, där en officer och 8 marinsoldater,
vilka fallit i tidigare nämnda krig, äro jordade.

2) K. H. Renlunds museum i hörnet av Kyrkogatan
och Långbrogatan i den på 1600-talet byggda trivialskolan.
Konstsamling donerad av kommerserådet Renlund samt föremål,
som illustrera traktens forntid.

3) Rådhuset, byggt på 1840-talet enligt ritningar av
Engel.

4) Västra parken med sommarrestaurang och Chyde-
nius' park med minnesstod över Anders Chydenius, rest 1903
(Walter Runeberg).

■5) Från vattentornet, 40 m högt, öppnar sig en
vidsträckt utsikt.

6) Tidsenlig sportplan, färdig 1935.

NÄRMASTE OMGIVNING:

1) Karleby församlings stenkyrka, vid Jakob-
stadsvägen /1,8 km/. Uppförd på 1460-talet Altartavlan av
Alexandra Såltin 1901.

2) Yxpila hamn, 5 km från staden med en över Ikm
lång vågbrytare och otaliga lastnings- och anläggningsplatser.
Sjöfartstrafiken under seglationstiden särdeles livlig.
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HOTELL:

Societetshuset vid Salutorget. Resandehem: Hansa (Stor-
gatan 1), Turist (Storgatan 22), Martta (Storgatan 8), Patria
Storgatan 18), Gamlakarleby resandehem (Långbrogatan 22).
I kl. restauranger: Societetshuset, Grand (Torggatan 35) och
Gillet (Storgatan 7) samt om sommaren Parkrestaurangen och
Segelsällskapets paviljong på Svartholmen i Gamla hamnen.

Bil-service: Sh-service på Katarinetorg, St-service vid
Strandtorget.
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Hangö.
HANGÖ (8.000 mv. 1937), beläget på Finlands sydspets,

den långt i havet utskjutande Hangö udden. Efter det den första
hamnanläggningen och järnvägen Hyvinge—Hangö färdigbyggts,
anbefalldes anläggandet av Hangö stad medels kungörelse av
senaten 10 jan. 1874. Stadens fundationsbrev är från år 1878.
Hangö var Finlands första och är alltjämt en av landets för-
nämsta vinterhamnar. Därjämte är staden bekant som en mo-
dern badort med namn även utom landets gränser samt som
hemort för Elfvings fiskeflotta, som lanserade vårt djuphavs-
fiske vid Island. Granit-, trävarv-, konserv- och sprängämnes-
industri.

SEVÄRDHETER
1. Inre hamnen, uppförd 1872—1873, utvidgad och mo-

derniserad i skilda repriser, väl utrustad med kajer, kranar,
spår, magasiner och upplagsplatser. Något stycke utanför ham-
nen på den s.k. Gamla Tullholmen historiskt märkliga häll-
ristningar från 1600- och 1700-talet.

2. Gustavsvärns ruiner, på tre skilda klippholmar
utanför hamnen; ruiner av gamla svenska fästningsverk från
1700-talet, raserades av ryssarna under Krim-kriget 1854.

3. I Kapellhamnen i Hangö by anses ett gammalt
katolskt kapell enligt muntlig tradition och anteckningar å i
svenska arkiv funna kartor funnits; härav även hamnens namn.

4. Stadens Kyrka, utförd enligt ritningar av Jac. Ah-
renberg, invigdes i november 1892.

5. Stadshuset, invigdes hösten 1926, uppfört enl. rit-
ningar av Armas Lindgren och Bertel Liljeqvist.

6. Badanstalten från 1879, men fullkomligt
ombyggd och moderniserad 1910, Casino ånyo moderniserat
1935. Stor park med skiftande scenerier, bl.a. strandklippor
med martallsvegetation, överdragen med stigar. Stor naturlig
plage. Tennisplaner. Golfbanor.

7. Monument vid Bulevarden mot havet, rest till
åminnelse av de tyska truppernas landstigning den 3 april
1918.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1. Russarö (Båklandet), rätt i söder med den av Tope-
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livs besjungna fyren (Hangös öga).

2. Bromarfs monument över slaget vid Rilax 1714, ett
av den svenska flottans stoltaste minnen. Under striden, 27. 7.
1714, kämpade en svensk-finsk flotta under befäl av Nils Ehren-
skiöld tappert mot den övermäktiga ryska flottan under befäl
av tsar Peter I.

3. Hangö dynamitfabrik, 8,5 km från staden, 175
arbetare, landets enda i sitt slag.

HOTELL:
Societetshuset (Torggatan 2), I kl. hotell och restaurang,

Hotell Bellevue (Badhusparken), I kl. hotell och restaurang,
öppet endast sommartid.

Restauranger: Hangö Bads Casino, I kl. restaurang,
öppet under sommarsäsongen, Stadskällaren, I kl. restaurang.

Post och telegraf: Bulevarden 19.

Bilservice: St-service i hörnet av Järnvägs- och Träd-
gårdsgatan, Sh-service vid Järnvägsgatan.
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Heinola.
HEINOLA (2.400 mv. 1937) är belägen i sydöstra ändan av

Ruotsalaisjärvi vid stranden av (Jyränkö älv. Blev 1776 säte
för landshövdingen i Kymmenegårds län och erhöll stadsrättighe-
ter 1839. Känd skol- och badort, ett kvinnligt seminarium fr. år
1899, till universitetet ledande lärdomsskola och tidsenlig badin-
rättning. Av industrianläggningar kunna nämnas Heinola fanér-
fabrik, ett av de mest betydande i vårt land, samt Heinola Papp-
fabrik och trådrullfabrik. Staden med sina parker, trädgårdar
och sjörika omgivningar är mycket vacker.

SEVÄRDHETER:

1. Kyrkan, på en kulle vid Kirkkokatu, byggd i form
av en 8-hörning av trä 1809. Tvenne altartavlor av hovmålare
R. W. Ekman. Klockstapeln färdigbyggdes 1843 enligt ritn. av
C. L. Engel.

2. Badinrättningen, nyuppförd 1931. I inrättnin-
gens omedelbara närhet en plage med rutschbana.

3. Åsen (110 m över havsytan). Strand- och Landshöv-
dingsparkerna. På åsen en paviljong, från vilken man har en
vacker utsikt över älven.

4. Järnvägsbron över Jyränkö älv, längd 360 m, höjd
över vattenytan 18 m, byggd 1932, byggnadskostnaderna 13,6
milj. mk.

5. Frihetsstoden på salutorget,

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN:
1. Nynäs gård med sitt historiska museum 5 km från

staden åt Lahtishållet Känd från Anjalaförbundets dagar.

2. Urajärvi gård, 25 km från staden längs Vääksy-
vägen. Känt museum.

3. Finlands idrottsinstitut i Vierumäki, c:a 18
km från staden längs Jaala-vägen, ritn, utförda av ark. E.
Bryggman. Institutet med sina inrättningar är en stor sevärd-
het.

4. Suurmäki vid norra stranden av sjön Ruotsalainen,
18 km från staden; ståtlig utsikt över Ruotsalainen och Päi-
jänne.

5. Vuolenkoski och Mankala forsar i Kymme-
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ne älv nära det vackra Konnevesi, kända platser för laxfångst;
sevärdheter.

6. Kalkis fors och kanal, genom vilka Päijännes
vatten strömmar till Ruotsalainen sjö.

7. Pukkilanharju tvärs över Päijänne (landsväg
under byggnad).

HOTELL:
Stadshotellet och Parkrestaurangen (den sistnämnda öppen

under somrarna). Hotell Heinola, Restaurangerna Manelivs och
Kaiku, under somrarna dessutom Strandkasinot och Åspaviljon-
gen, vid sistnämnda finnes ett exkursionshärbärge.

Post och telegraf: vid Kirkkokatu.

Bile erv ice: St- och Sh-service vid Salutorget.
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Hyvinge (Hyvinkää).

HYVINGE (6.380 mv. 1937), belägen i Nylands läns norra
del, 59 km från Helsingfors, är slutstation för den lika benämn-
da banan mellan Hangö och Högfors och har utvecklat sig till ett
bosättningscentrum. Erhöll köpingsrättigheter 1926 och dess
byggnadsplan, uppgjord av prof. C. Lindberg, fastställdes 1932.
Köpingen är en betydande industriort. En säregenhet för Hyvinge
är dess torra, hälsosamma klimat och Salpausselkäs vackra
tallmoar, som gjort orten till en eftersökt weekend- och rekrea-
tionsplats såväl sommar som vinter.

SEVÄRDHETER:
1. Hyvinge sanatorium, gr. 1896, äges av Ab. Hy-

vinge Sanatorium, vilo- och rekreationsplats, egen läkare och
badhusinrättning, plats för 120 gäster.

2. »Hyvinge Schweiz», utmärkt skidterräng norr om
köpingen; hoppbacke med åskådarläktare.

3. Industrianläggningarna: Köpingens mest be-
tydande industrianläggning är det av Ossian Donner 1892
grundade nuv. De Förenade Yllefabrikerna Ab:s yllespinneri och
väveri, 1300 arbetare. Andra industrianläggningar: skofabrik,
kvarn, cementgjuteri, granithuggeri m.m.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN:
1. Ahdekallio gård, c:a 5 km från Hyvinge st,

utbruten ur Erkkylä gård i Hausjärvi, tillhör numera släkten
Donner. C:a hälften av Hyvinge köping är belägen på nämnda
gårds marker.

2. Kytäjägård, 11 km från Hyvinge, nära stationen
med samma namn och Kytäjärvi. — Gården namnes under nam-
net Näs redan på 1500-talet. Har tidigare tillhört ätterna Fle-
ming, Armfelt, och Linder, den nuv. ägaren sedan 1928 general-
direktör Väinö Vähäkallio. — IGården, som är en av landets
största odlings- och skogsegendomar, omfattar fem skilda gårdar,
vilkas sammanlagda areal är 10500 ha, odl. jord över 900 ha.
Karaktärsbyggnaden, som omgives av en vacker park, är uppförd
1878, nyrenoverad 1932. Gården har såg, kvarn, tegelbruk,
torvströfabrik samt elektricitetsverk.

HOTELL:
Nya hotellet, Villa Rosa samt Blomqvists, Granbergs och

Kauppilas resandehem.

R HYVINGE





538

Isokyrö (Storkyro).
STORKYRO socken (9.150 mv. 1937) ligger omkring

Kyro älvs mellersta lopp. Socknen var redan tidigt ett betydan-
de bosättningsområde. Socknen är redan i århundraden känd
såsom »Finlands kornbod». Dess åkrar äro ändlösa och dess
råg är berömd såsom den s.k. »Vasa-rågen». Socknen är även
känd på grund av sina gamla kulturminnen. I socknen uppstod
1596 det s.k. klubbekriget. Under stora ofreden fördes 250 av
socknens invånare såsom fångar till Ryssland.

SEVÄRDHETER:
1) Kyrkan på norra sidan av Kyro älv är uppförd av

tegel 1877 enl.ritn. av ark. E. Lohrman. Altartavlan är en ko-
pia av en Rubens-tavla. Invid kyrkan minnesstod över de i
frihetskriget stupade.

2) STORKYRO GAMLA KYRKA på södra stranden av Ky-
ro älv är uppförd av gråsten 1304. Kyrkans väggar täckas av
al secco målningar från 1560-talet, som 1660 beströkos med vit
färg, senare med murbruk. 1885 avtäcktes målningarna ånyo.
1900 restaurerades kyrkan på statens bekostnad, 1927 även
väggmålningarna. Kyrkan har flere helgonbilder, de äldsta
från 1400-talet. Templet vårdas numera såsom ett museum av
arkeologiska kommissionen. I närheten av kyrkan, på ön Kont-
saansaari, avrättades klubbekrigets bondehövding Kontsas.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Minnesmärket över striden i Napo, i Na-

po by ca 2,5 km söder om kyrkbyn. Minnesmärket, enligt ritn.
av Matti Björklund, utgöres av ett mäktigt klippblock (1920).
Invid minnesmärket 2 kanoner, som av Storkyro skyddskår
erövrats i frihetskriget 1918. Striden vid Napo utkämpades
19. 2. 1714 under ledning av Armfelt. 5.000 män kämpade mot
8.500 ryssar under ledning av furst Galitzin. I striden föllo
2.000 män, bl.a. nästan alla infanteriofficerare. Efter striden
härjade ryssarna grymt på orten.

2) Orismala gård, ca 15 km från Storkyro kyrka,
grundades i samband med ett järnbruk 1676. Gården och bruket
ha ägts av flere bemärkta personer, bl.a. landshövding G. A.
Piper, köpman B. M. Björkman, vars släkt (adlad 1884 till
Björkenheim) allt ännu äger gården. Areal 2440 ha, varav
odlad mark 293 ha. Lantbruksskola fr.o.m. 1885 och krea-
tursskötarskola fr. om. 1882. Järnbruket upphörde 1900, numera
mekanisk verkstad, mejeri, elektricitetsverk, såg och kvarn.
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Kajana (Kajaani).

KAJANA (7.700 mv. 1937) är belägen på södra sidan av
Kajana älv vid Koivu- och Ämmäkoski. På en klippa mellan
dessa forsar finnas ruinerna av Kajaneborg. Borgen byggdes
1604 på befallning av Karl IX såsom ett värn för Österbotten.
Den berömda historieskrivaren Messenius och skalden Vivallius
ha suttit fängslade i borgen. Kajana stad grundlades 1651 av
Per Brahe, som skänkte staden ett stort landområde. Stadens
areal är 112,5 kms

. Kajana är vad arealen vidkommer »den
tredje i ordningen av Europas städer». Under Stora ofreden
höll Kajaneborg in i det sista stånd mot ryssarna, men måste
giva sig efter ett hjältemodigt motstånd 1716, varefter borgen
sprängdes i luften och staden brändes. Efter freden uppfördes
staden på nytt. — Kajana har haft stor betydelse i vår natio-
nella väckelses historia. 81. a. verkade Elias Lönnrot såsom
distriktsläkare i Kaj ana 1833—54 och fullbordade under denna
tid bl. a. Kalevala och Kanteletar. Före järnvägen med dess för
Kajana oförmånliga sträckning blev färdig (1905) låg Kajana
vid en viktig handelsväg. Via staden fraktades bl. a. stora
mängder tjära ner till Uleåborg.

Under detta sekel har staden levat upp på nytt. Seminarium,
samskola. Betydande industristad (trävarv- och pappersindustri).

SEVÄRDHETER:
1) Borgruinerna invid landsvägsbron. Borgen (se

ovan) uppfördes på nytt av sten 1661—1666. Under stora ofre-
den kapitulerade Kajaneborg senare än Finlands övriga borgar,
den 24 februari 1716 efter en månadslång belägring, varefter
ryssarna sprängde borgen i luften.

2) Ämmäkoski (fallhöjd 4,3 m) med kraftanläggnin-
gar, slussar och branta, höga stränder.

3) Koivukoski och pä dess norra strand Kyynärpää
udde. Ovanför forsen på 3 kms avstånd finnas Kallioinen,
Kuurna och Petäis forsar. Över den sistnämnda går järnvägsbron
vägsbron (en av Finlands längsta).

4) Pöllyvaara (201 m ö.h.), på norra sidan av älven,
har ett utsiktstorn. Vackert panorama över Ule träsk och Kai-
nuus landskap. Nedanför berget herrgården Karolineborg.

5) Hantverksföreningens hus vid Linnankatu,
en av stadens äldsta byggnader. Efter Stora ofreden bodde
borghövdingen Troliin i detta hus. Där inträffade en mordtra-
gedi, som bringade borghövdingens unga dotter till avrätt-
ningsplatsen (alldeles invid staden i skogen bakom sjukhuset).
I 80 års tid var byggnaden rådhus, senare flickskola, hönsgård,
restaurang etc. Fabrikör H. Renfors, känd pälsvaruman och
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bekant för sitt arbete turismen till bromma, donerade huset åt
dess nuvarande ägare.

6) Rådhuset vid gamla torget är uppfört 1831 (enligt
ritningar av Engel) i anledning av Alexander I:s besök.

7) Kyr k a n är uppförd 1896 enl. ritningar av Joh. Ahren-
berg på en plats, där det tidigare stått en liten korskyrka.
I kyrkans skvär finnes en hjältestod från 1918.

8) Seminariet (1904). Nyuppfört efter eldsvådan
1930. I nedre våningen av huvudbyggnaden finnes Kainuu mu-
seum och i seminariets aula ett stort antal av greve Sparres
Kainuuteckningar.

9) Elias Lönnrot-m inn e n:

a) Lönnrots hus vid Salutorget (1850). På gården stå ännu
några björkar såsom rester av den björkdunge Lönnrot och hans
maka planterat.

b) »Lönnrots källa», en liten park vid Petäisenniskavägen.
c) Hauhola stuga, Lönnrots sommarstuga, nära Petäisen-

niskavägen.
d)Polvila, Lönnrots viktigaste arbetshärd, söder om Sotkamo

farled, ca 1 km från Petäisenniska brygga.
e) Lönnrots fars anspråkslösa gravsten på Kajana begrav-

ningsplats.
10) Skidbacken på Vimpelinvaara. Utmärkt skid-

terräng.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Paltamo kyrka, 11 km från staden, uppförd 1726.

»Bildkyrka» med talrika väggmålningar av Mikael Toppelivs.
I närheten finnes det från Vuolijoki överflyttade »Kejsarstallet»,
varest Alexander I med svit intagit en måltid vid besöket 1819.
I Kirkkoniemi, 2 km från kyrkan, har funnits Paltamo gamla
begravningsplats, från vars brant stycke efter stycke varje år
glider ner i Uleträsk kvarlämnande huvudskallar och ben på
stranden. I Paltaniemi finnes även Hövelö gård, Kasimir och
Eino Leinos barndomshem. Tidigare tillhörde gården för en kor-
tare tid Elias Lönnrot.

2) I Sotkamo finnes Vuokatti och Hiukka sandstrand, ca 4
km lång (40—50 km från Kajana).

HOTELL:

Stadshotellet (Kaupunginhotelli, Kauppakatu 14). Resande-
hem: Kainuu (Kauppakatu 13), Kajana (Kauppakatu 12), Hy-
värinen (Kauppakatu 3), Nevalainen (Pohjolankatu 4).

Post- och telegraf: Väinämöisenkatu 10.

Bilservice: St-service vid Salutorget.
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Kuopio.

KUOPIO (24.300 mv. 1937) är belägen på Kuopionniemi udde
vid stranden av Kallavesi. Kuopio sockens tidigare, på samma
plats belägna, kyrkby var redan på 1600-talet en betydande
handelsplats, som Per Brahe omkring 1650-talet hade planer på
att göra till stad. Projektet förverkligades emellertid icke då;
först Gustaf 111 gjorde år 1775 Kuopio till residens för landshöv-
dingen i det av honom upprättade länet Savolax—Karelen.
Sina stadsrättigheter erhöll den år 1782. Staden är huvudstad
i Kuopio län samt en betydande skolstad (bl. a. lyceum,
flicklyceum, samskola, industriskola, handelsskola, blindskola,
gossyrkesskola, skeppsskola, institut för nötboskapsskötsel samt
mejeriskola) och industristad. Känd för sitt vackra läge och
sina natursköna omgivningar. I staden ha bl. a. verkat J. V.
Snellman, Juhani Aho och Minna Canth. Den 8/2 1918 intogs
staden efter hårda strider av de vita.

SEVÄRDHETER:
1) Kyrkan i en park på Vaktberget, blev färdig år

1815, rest. 1925. Kyrkomålningarna restaurerade år 1925.
2 altartavlor, en av K. A. Godenhjelm (1843) och en av Urho
Lehtinen (1926). Åren 1851—1900 tjänstgjorde kyrkan som
domkyrka. Kring kyrkan en väldig gråstensmur från år 1899.

2) Länsstyrelsen i Biskopsparken. Uppförd på
1800-talet i nyklassisk stil enligt ritningar av C. Kiseleff.

3) Kuopio museum vid Snellmansparken. Uppfört
enligt ritningar av J. V. Strömberg (1907). I museet finnes en
historisk-folkloristisk och en naturvetenskaplig avdelning med
stora samlingar.

4) Stadshuset vid Salutorget. Uppfört enligt ritningar
av arkitekt Sjöström (1885).

5) Väinölänniemi park ligger söder om staden.
Idrottsplan, badstrand samt Peräniemi friluftsrestaurang.

6) Snellmansparken öster om kyrkan. I parken
finnes en byst av J. V. Snellman.

7) Minna Canths skvär med minnestod i hörnet av
Maaherran- och Linnankatu.

NÄRMASTE OMGIVNING
1) Puijo ligger ca 2,5 km norr om staden. Höjd 232 m,
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över havet och 150 m. över Kallavesis vattenyta. Från
utsiktstornet har man en vidsträckt och anslående utsikt över
Kallavesi och den omgivanae landsbygden. Restaurang med
resanderum. Postkontor om sommaren. Om vintern en kalkbacke,
skidbacke, slalom- och störtloppsbana samt i terrängen flera
skidspår av olika svårighetsgrad.

2) Kalla landsväg norrut från staden. Från Kalla
broar har man en vacker utsikt över sjölandskapet. Vid Toiva-
la sund ett minnesmärke från finska kriget 1808—09.

3) Palokki, Vianta och Äyskoski laxfiskeplatser.
Om fisket bör närmare överenskommas med den lokala turistfö-
reningen (Vuorikatu 23).

HOTELL:
Atlas (vid Salutorget), Seurahuone (Societetshuset, Maaher-

rankatu 5), Hospitz (Myllykatu 4), Hotelli Kuopio (Kauppakatu
39) och Osuusravintola (Andelsrestaurangen, Minna Canthin-
katu 16), Puijo turisthärbärge. Flera resandehem finnas.

Post- och telegraf: Kuninkaankatu 19.

Bil-service: St-service, Puijonkatu 27; Sh-service, Pui-
jonkatu 20.
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Lahti (Lahtis).
LAHTIS (24.370 mv. 1937) är belägen på SO-stranden av

Vesijärvi, på Salpausselkäs sluttning. — Lahti by i Hollola,
knutpunkt för tvenne livliga trafikleder, bestämdes 1672
till marknadsplats för den omgivande landsbygden. Byn
förlorade detta privilegium 1727, och ett förslag av 1752 att på
platsen grundlägga en stad erhöll icke understöd. En större be-
tydelse som affarsort erhöll Lahtis först då järnvägen Riihimäki
—Petersburg öppnades 1870 och då båttrafiken på Päijänne
öppnades 1871. 1877 förstördes byn nästan h.o.h. av eldsvåda,
men återuppbyggdes och erhöll redan följande år kö-
pingsrättigheter. Ett livligare skede i stadens utveckling
begynte på 1890-talet, en utveckling som gynnades av att
Lovisa—VesijärVi järnväg blev färdig och gav åt staden en
direkt förbindelse till havet. 1905 erhöll Lahtis stadsrät-
heter och avskildes till en egen församling från Hollola.
1916. Staden har sedan dess med amerikansk fart utvecklat
sig till en betydande industristad (trä- och möbelindustri, skoin-
dustri, järnindustri). För närvarande är staden ett av våra
betydande vinteridrottscentna med årligen återkommande
Salpausselkä-spel. — Under frihetskriget 1918 erövrade överste
v. Brandensteins tyska trupper staden den 19 april och samma
dag anlände dit även den av Hans Kalm ledda Nord-Tavastlands
bataljon. Under striden förstördes staden och först den l:sta
maj gåvo sig de röda.

SEVÄRDHETER:

1. Kyrkan, vid Kirkkokatu, byggd av trä 1890 efter rit-
ningar av ark. Albert Mellin. Altartavlan målad av Theodor
Schalin.

2. Stadshuset, vid Puistokatu, byggt av mörkröda te-
gel 1912 efter ritningar av Eliel Saarinen. Framför huset V.
Janssons 1921 skulpterade frihetsstod.

3. Folkhögskolan, vid Harjunkatu, en stor sten-
byggnad, den västra delen byggd efter ritningar av ark. H.
Helin 1904 och den östra delen efter ritningar av ark. U. Alanko
1910.

4. Vattentornet, i stadens V utkant på Teivaanmäki
ås, från tornet vidsträckt utsikt över staden och det örika Vesi-
järvi.

5. Rundradiostationen på Salpausselkä ås på V
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sidan av stadshuset, byggd 1927. Stationens 150 m höga master
synas vida omkring.

6. Salpausselkä skidstation, på stadens V sida.
I hoppbåcken ärö hopp på 60—70 m möjliga.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN:
1. Vesijärvi, på stadens N sida, berömd för sin na-

turskönhet, sjön förbindes med Päijänne av Vääksy kanal, som
blev färdig 1871.

2. T iiri sm aa, c:a 7 km på Lahtis V sida vid stranden
av Vesijärvi, den högsta punkten på Salpausselkä och i hela
södra Finland, Höjden med. sina branta bergssluttningar och
klyftdälder gör ett storslaget intryck. Av klyftorna kunna näm-
nas »Pirunpesä» på Ö-sluttningen.

3. Hollola kyrka, c:a 15 km V om Lahtis, vid stran-
den av Vesijärvi, är byggd av gråsten troligen på 1200-talet; i
en sten i ett av valven har inhuggits årtalet 1236, vilket torde
vara kyrkans byggnadsår* Altartavlan är målad av en
okänd konstnär. 1908 då kyrkan reparerades blottades medeltida
tak- och väggmålningar, av vilka de märkligaste äro i södra va-
penrummet; målningarna torde härstamma från förra hälften
av 1400-talet. I kyrkan förvaras ätterna Posses och Stures va-
pensköldar.

HOTELL:

Societetshuset (Aleksanterinkatu 14), Kauppahotelli (Rauta-
tienkatu 12) och Stadshotellet (Uudenmaankatu 3) samt resan-
dehemmen Aura (Vesijärvenkatu 18), Hospitz (Vesijärvenkatu
4), Kaleva (Vesijärvenkatu 18), Keskus (Rautatienkatu 6), Lahti
(Loviisahkatu 6), Maja (Hämeenkatu 23'), Niemi (Anttilankatu
2), Otava (Rautatienkatu 8) och Turisti (Vesijärvenkatu 3). —

Restauranger: Lasipalatsi (vid salutorget) och Teatteri-Ravinto-
la (Loviisankatu 8).

Post: Aleksanterinkatu 10, telegraf: i hörnet av Har-
jukatu öch Rauhankatu.

Bil ser vice: Sh-serv. vid Salutorget, St-serv. i hörnet av
Harjukatu och Vesijärvenkatu.
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Lappo.
LAPPO-SOCKEN (14.700 mv. 1937) omger Lappo ås

mellersta lopp. Socknen är en av Syd-Österbottens mest väl-
mående jordbrukssocknar; centralort Lappo kyrkby. I Lappo
ås och Nurmo ås föreningspunkt fanns en marknadsplats för
älvdalarnas befolkning redan på 1600-talet. I Lappo kyrkby
finnes ett flertal betydande industrianläggningar (bl.a. statens
ammunitionsfabrik) ; därjämte har byn länge varit ett centrum
för den pietistiska väckelsen samt för den s.k. Lapporörelsen. Av
soknens märkligare personligheter må nämnas kyrkoherdarna
Isak Lithovius och A. O. Törnudd, kommunalrådet F. V. Lager-
stedt, biskop J.R. Koskimies, prosten Wilh. Malmivaara och för-
fattaren Kyösti Vilkuna. I början av frihetskriget logerade ca

350 ryssar i olika gårdar i byn; utan motstånd överlämnade de
sina vapen åt skyddskåren. I frihetskriget deltogo Lappoborna
under ledning av Matti Laurila, som föll i Länkipohja 16/3.

SEVÄRDHETER:

1) Kyrkan i östra ändan av landsvägsbron över Lappo å
är uppförd enligt ritningar av C. L. Engel 1827, rep.senast 1927
enligt ark. K. S. Kallios ritningar. Altartavlan har målats av
B. A. Godenhjelm, glas- och väggmålningar av P. Leinonen.
Kyrkans orgel (1938) är Finlands största. Invid kyrkan hjälte-
graven över 52 i frihetskriget fallna lappoborna (1922 Yrjö
Liipola) ; därinvid 2 kanoner som erövrats under frihetskriget.
På kyrkogården W. Malmivaaras och Kyösti Vilkunas gravar.

2) Märkliga byggnader: kommunalhuset, samskolan
(1904), Karhumäki kristliga folkhögskola, Lappo husmoders-
skola.

3) Minnesmärket över stridet vid Lappo,
rest 1864, norr om stationen. I striden vid Lappo 14. 7. 1808
besegrade Adlercreutz ryssarna under ledning av Rajewski. På
lojt. Magnus Blums grav — han föll i striden — reste strids-
kamraterna en gravsten. — Den 14. juli firas såsom en festdag i
Lappo, »Lappo-dagen».

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Simsiön v u o r i, ca 3km väster om kyrkbyn. Berget

(130 m ö.h.) höjer sig ca 100 m över omgivningen. Från dess
utsiktstorn öppnar sig en vidsträckt vy över Österbottens slätter.
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Lovisa.
LOVISA (3.667 mv. 1938) vid Lovisa viken anlades

år 1745. Dess första namn var Degerby efter den gård, som av
svenska regeringen, i och för stadens anläggning, inlöstes för
30.000 daler kopparmynt. Efter konung Adolf Fredriks besök
på orten 1752 fick staden sitt nuvarande namn efter hans gemål
Lovisa Ulrika och erhöll redan då stapelrätt samt blev lands-
hövdingsresidens för Kymmenegårds län. Erhöll järn-
vägsförbindelse med Lahtis år 1901. Exporten av trävaror
från det inre av landet har ökats i ansenlig grad. Rederirörelsen
har uppblomstrat. Lovisa sillen har gjort stadens namn bekant
över hela landet. — På orten finnes såginrättning, lådfabrik
och konservfabrik. — De välvårdade esplanaderna med de vackra
husen i centrum av staden göra intryck av en modern stad, dådäremot de övriga stadsdelarna med sina låga hus och idylliska
trädgårdar påminna om gamla tider.

SEVÄRDHETER:
1) Degerby rusthålls huvudbyggnad, uppförd 1662,

där Gustaf 111 bodde under sin vistelse i staden 1776. Numera
klubblokal för Deberby gille.

2) Den svenska garnisonens stenkasärner,
uppförda 1750. I den västra byggnaden, numera Friv. Brandk.
hus, är bl.a. stadens bibliotek inrymt (ca 5.000 band) och skydds-
kårens lokaliteter; den östra byggnaden (kasärn Lilja) har
fr.o.m. 1890 varit sjukhus, senare reparerat och utvidgat.

3) Kommendantshuset i Badparken, uppfört 1775,
numera finsk folkskola.

4) Roséns och Ungerns bastionsruiner norr
om staden, uppförda i slutet av 1700-talet.

5) Kyrkan, på en ås i stadens centrum, uppförd av tegel
1865 efter ritn. av G. T. Chiewitz.

6) Monumentetövertyskarnaslandstigning,
på västra sidan av Salutorget, avtäckt 1928.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN.
1) Svartholms fästnings ruiner på ö i myn-

ningen av Lovisaviken, ca 10 km från staden. Fästningen upp-
fördes 1747 såsom ett gränsfäste och ett stöd för skärgårds-
flottan. — Under finska kriget 1808 kapitulerade fästningen
efter en kort belägring. Ryssarna använde fästningen såsom
fängelse 1839—52. Under orientaliska kriget sprängde engels-
männen fästningen 1855.
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2) Valkorns ut ha m n på Valkorn udde skm söder om
staden. En smalspårig järnväg leder från staden till hamnen.
— Här landsteg den tyska truppen under ledning av överste von
Brandenstein den 7 april 1918.

HOTELL:

Societetshuset, I kl. hotell och restaurang, Helgas resandehem,
Kvarnbackens pensionat, Kasino vid foten av Kvarnbacken med
sandstrand och tennisplaner. Segelsällskapets paviljong vid
Tullbron.

Bil-service: St-service i hörnet av Östra Tullgatan och
Drottninggatan.
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Nyslott (Savonlinna).
NYSLOTT (8.170 mv. 1937) är beläget på öar mellan Haapa-

vesi och Pihlajavesi. Staden har uppkommit kring Olofsborg och
stadens första invånare tillhörde fästningsgarnisonen. Stads-
rättigheter erhöll orten år 1639 av Per Brahe. På grund av
Olofsborgs läge invid gränsen mot Ryssland blev även staden
omkring fästningen upprepade gånger utsatt för krig och örlig.
Staden behärskades av ryssarna 1714—1721 och 1742—1812, då
den förenades med det övriga Finland. Staden har haft en stor
betydelse i Savolax' bildningsliv allt sedan år 1639, då Per Brahe
grundlade ett pedagogium i staden. Från Nyslott har bosätt-
ningen spritt sig över hela Savolax och långt in i mellersta
Finland. I forna tider har staden varit ett betydande handels-
centrum, under senare år en populär badort. Numera ett av
landets största turistcentra. Berömd för sin naturskönhet.
Tidigare biskopsresidens, numera huvudort i militärlän och
-distrikt.

SEVÄRDHETER:
1) OLOFSBORG å klippö i Kyrönsalmi sund. Bygg-

nadsarbetena börjades år 1475, då Erik Axelson Tott uppförde
ett bålverk, som år 1477 ersattes av ett fäste av sten. Borgen
har tre torn, av vilka Klocktornet och Kyrktornet bevarat sig
oförändrade under århundradenas lopp. På 1600-talet uppfördes
Kijls torn och Tjocka tornet, av vilka det förstnämnda beva-
rats. Bastionerna äro uppförda 1791—1792. Bålverket förstör-
des av brand åren 1868 och 1869. Borgen anses vara en av
Nordens bäst bevarade medeltida borgar och är ett av vårt lands
ståtligaste forntidsminnen. Öppenhålles under tiden 1. 6.—15. 9.
alla dagar från kl. 9—17. Språkkunniga ciceroner, Turistföre-
ningens i Finland kafé.

2) Nälkälinna. Park med utsiktstorn och Turistföre-
ningens upplysningsbyrå.

3) Badanstalten på öar förenade med broar med
staden. Uppförd 1895 enligt ritn. av Jac. Ahrenberg.

4) Kyrkan i Kyrkparken är uppförd år 1879; i parken
finnes en av Wäinö Aaltonen skulpterad hjältestod. — Den
gre k i s k-k atol s k a kyrkan vid Olofsborg, omgiven av plan-
teringar.

5) Piispanlinna, f.d. biskopsresidens; uppfört av ärke-
biskop Johansson.
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6) Naturhistoriska museet i folkskolan, en gåva
av Th. Lindforss.

7) Turisthamnen i centrum av staden invid vacker
park, en medelpunkt för ångbåtstrafiken på Saimen. Godshamn
i Kirkkolahti.

8) Laitaatsilta, gammalt slagfält, ca 3 km från
staden vid vägen till Juva. Saimens flottningscentrum.

9) Fanérfabriken i Pääskylahti. Den största i sitt
slag och synnerligen modern.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Punkah a r j u, en av Finlands berömdaste turistorter,

30 km från staden, järnvägs-, bil- och ångbåtsförbindelse. Ång-

båtsfarleden mycket naturskön.

2) Ruunavuori och Kesamonsaari i Saimens
skärgård, ung. 4 och 10 km från staden, utsiktstorn, båtförbin-
delse.

3) Säämingis gamla klockstapel och begrav-
ningsplats i Kirkkoniemi, ca 4 km från staden, bilförbindelse.

4) Kerimäki kyrka, världens största träkyrka, båt-
och bilförbindelse, 25 km från staden.

5) Parku mäki, slagfält från Gustav III:s krig, min-
nesmärke, utsiktstorn; bilförbindelse, 30 km.

6) Linnavuori i Sulkava, fornborg, 40 km från
staden, båt- och bilförbindelse.

7) Rauhalinna vilohem. Uppfört i morisk stil, inne-
has av försvarsväsendet. skm mcd båt, 17 km landvägen.

HOTELL:
Societetshuset (Seurahuone; Salutorget 4), KFUK:s hotell

(Linnankatu 20), Keskus (Satamakatu 1), Olavi (Huvilakatu 3).
I badanstaltens villor sommarhotell med I kl. restaurang, Kasino,
Strandpaviljongen, I kl. restaurang. — I hamnen Turistföre-
ningens paviljong för förvaring av bagage.

Bil-service: Sh-service, Olavinkatu 35, St-service, Olavin-
katu 46.
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St. Michel (Mikkeli).
ST. MICHEL (10.600 mv. 1937) ligger vid stranden av Savi-

lahti, en vik av Saimen i södra Savolax. Stadsrättigheter 1838.
Huvudstad i St. Michels län och länsresidens sedan 1845. Bety-
dande skolstad (bl.a. lyceum, samskola, flickskola, handelsskola,
dövstumskola, ungdomsinstitut). Militär garnison. Fridfull,
snygg och trivsam inlandsstad invid vackra turistleder.

SEVÄRDHETER:
1) Naisvuori vattentorn med vidsträckt och vacker

utsikt över staden och omgivningen. I tornet finnes ett kafé,
som förestås av lottorna.

2) Kivisakasti (Stensakristian), rester av Savo-
lax första kyrka (1300-talet) i norra ändan av Porrassalmigatan.
På samma plats avrättades Savolax' klubbekrigare på 1590-talet.
En i gården bredvid bosatt vaktmästare fungerar som ciceron.

3) Kyrkan och hjältestoden därinvid i centrum av staden
omgiven av en vacker park. Kyrkan är uppförd i gotisk stil
efter ritn. av J. Stenbäck 1897. Altartavlan av Pekka Halonen
1897. Bildhuggaren Johannes Haapasalo har skulpterat hjälte-
stöden. Samma konstnär har även huggit stöden i parken på
platsen för St. Michels gamla kyrka, vilken stod blivit rest till
minnet av de officerare som stupat i striden vid Porrassalmi
1789.

4) Idrottsplanen, invid kyrkan, med amfiteatraliska
åskådarplatser.

5) St o r-S avo 1a x museum, Puutarhakatu 1, mittemot
Pirttiniemi park. I museet finnes en rikhaltig samling av etno-
grafiska föremål från Stor-Savolax.

6) Lamposaari folkpark, ca 1 km från staden, med
friluftsrestaurang. »Melamaja» jämte ett antal privata motor-
båtar ombesörjer trafiken till holmen.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Kaihunharju, en ås öster om staden, populär pro-

menadväg.

2) Pikku-Punkahar ju, ca 5 km norr om staden,
utsiktsplats invid en god bilväg.

3) Porrassalmi känt slagfält, där finnar och ryssar
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kämpade om Savolax år 1789. 6,5 km från staden, längs all-
männa landsvägen. På högsta toppen av åsen finnes ett minnes-
märke över slaget. Vid sundet en sommarrestaurang.

4) Kyyhkylä Invalidhem, inrymt i Kyyhkylä gamla
herrgård, vid vägen till Porrassalmi, ca 6 km från staden.

5) Moisio distriktsinnessjukhus, ca 3 km från staden,
kommunernas i södra Savolax gemensamma sjukhus med plats
för ca 300 patienter.

6) Annila herrgård, skalden Karl August Tavast-
stj ernås barndomshem, ca 4 km från staden vid vägen till Por-
rassalmi.

7) Paukkula f. d. herrgård, numera ungdomsinstitut.
Gården har gästats av Gustaf 111 under hans besök i Savolax.

8) Karila lantbruksförsöksanstalt, ca 3 km
från staden vid vägen till Heinola.

9) Otava, lantbruks-, boskapsskötsel- och trädgårdsskola.
Folkhögskola. Större industriort. Puulavesis hamn. Ca 14 km
från staden längs Heinola-vägen.

HOTELL:
Kaleva (Hallituskatu 2) och Societetshuset (Seurahuone;

Mannerheimsvägen 14), resandehem, flere matserveringar och
kaféer.

Post: Hallituskatu 8, telegraf: Mikonkatu 16.

Bil-service: St-service, Raatihuoneenkatu 12; Sh-service,
hörnet av Mannerheimsvägen och Savilahdenkatu.
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Sortavala (Sordavala).

SORTAVALA (4.700 mv. 1937) ligger vid Lappajärvi, en
nordlig vik av Ladoga. På 1500-talet uppstod på Kelloniemi
udde en handelsplats, som 1632 fick stadsrättigheter. Utsatt för
krig 1656—1658. Förstördes av ryssarna under det stora nordiska
kriget 1705. Förenades med Ryssland i freden i Nystad 1721,
varefter staden gick neråt i invånarantal och betydelse. Åter-

förenades med Finland 1811. Utvidgades på 1880-talet till Ky-
mölä, som skiljes av Vakkojoki och Vakkolahti från den s.k.
gamla staden. Stadsdelarna förenas av den år 1931 byggda Kar-
jalabron. Sortavala är ett centrum för östra Karelens andliga
och ekonomiska liv. Grekisk-katolsk kyrkostyrelse. Betydande
skolstad (bl.a. lyceum, flickskola, seminarium, grekisk-katolskt
prästseminarium, handelsskola, handarbetsskola) . Mindre fabriks-
anläggningar. Staden är känd för sina vackra parker, omgivning
och skärgård. Ångbåtstrafik till Valamo.

SEVÄRDHETER:
1) Kyrkor. Den lutherska kyrkan, gemensam för Sorta-

vala stads- och landsförsamling är byggd av trä 1801; renoverad
och restaurerad 1843—44. Den grekisk-katolska domkyrkan är
uppförd av sten 1873; målningar. Vardera kyrkorna belägna vid
Kirkkokatu ( Kyrkogatan ).

2) Lycéet och flickskolan vid Koulukatu (Skol-
gatan). Den förstnämnda är byggd av sten i gotisk stil 1901;
flickskolan är uppförd av sten 1911.

3) Den grekisk-katolska kyrkostyrelsens
hus vid Valamogatan är byggd enligt ritningar av arkitekt J.
Viiste år 1931; på gården finnes ett kapell på den plats, där den
grek.katolska Petrus-Pauluskyrkan tidigare varit belägen.

4) Vakkosalmi park väster om staden, 16,64 ha. I
centrum av parken finnes en sångestrad omkring vilken ter-
rängen höjer sig amfiteatriskt I parken finnes kafé, tennisplan,
kägelbana, skidbacke och på höjden Kuhavuori (63,5 m över
Ladoga) ett utsiktstorn. Parken är känd såsom en idealisk plats
för friluftsfester — utomordentliga akustiska förhållanden —

med plats för ca 25.000 åhörare. I parken finnes ett gammalt
karelskt rökpörte från Petsavaara i Tohmajärvi.

5) Stadsmuseet Raatihuoneenkatu (Rådhusgatan) 7,
inrymmer talrika öst- och gränskarelska etnografiska föremål,
ett fullständigt karelskt pörte, en värdefull kantelesamling etc.

6) Karjalabron, längd 200 m, bredd 11 m, Finlands
längsta gatubro, färdig hösten 1931, förenar den s.k. gamla
staden med Kymölä stadsdel.
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7) Runosångarstoden i Kolmikulmaskvären är
huggen av konstnären A. Sailo och rest i brons av staden och
Raja-Karjalan Säätiö år 1935.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Kymölä seminarium i utkanten av staden.

Påbörjade sin verksamhet 1880. Avskilt skolområde med vacker
park.

2) Skärgården söder om staden är vacker. Därinvid
finnes det höga Hakkariutta (på holmen Haavus) och Tamhanka
med dess vikar och sund. Flere utomordentligt vackra farleder.
Flere borgholmar från hednatiden, de märkligaste på Mäkisalo
och Riekkalansaari.

3) I Helylä, ca 6km norrut från staden finnes landets
största leksaksfabrik. Invid vägen Passonvuori med en offerlund
från hednatider samt ett minnesmärke rest år 1935 på den plats,
där den första lutherska kyrkan (byggd år 1641) var belägen.

4) Kirj a valahti, ca 15 km nordost från staden invid
vägen till Läskelä. Vägen går flere kilometer längs stranden,
som på flere ställen höjer sig brant och storslagen. Landskapet
påminner i hög grad om ett fjordlandskap. Flere höjder, av
vilka Pötsövaara höjer sig närmare 200 m ö.h.

HOTELL:
Societetshuset (Seurahuone; Raatihuoneenkatu 6), Privat-

hotellet (Yksityishotelli; Laatokankatu 1), flere resandehem.
Turistupplysningsbyrå i bokhandeln vid Karjalankatu.

Post: Johanneksenkatu 8, telegraf: Kirkkokatu 6.
Bil-service: St-service och Sh-service vid Salutorget.
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Suolahti.
SUOLAHTI KÖPING (3.300 mv. 1937) vid sydspetsen av

Keitelejärvi. —- Tidigare fanns på platsen endast en liten öde-
marksby, som snabbt utvecklades då Jyväskylä—Suolahti banan
1938 öppnades för trafik. En viktig andel i ortens utveckling
ha Suolahden tehtaat Oy:s fabriksanläggningar haft. Suolahti
erhöll köpingsrättigheter 1932.

SEVÄRDHETER:

1. Industrianläggningarna: Suolahden tehtaat
Oy:s fanerfabrik, Riihivuori ångsåg, Oy. Suolahden puus såg,
m.fl. mindre företag.

2. Mellersta Finlands folkhögskola. 1,5 km
från stationen, vid stranden av Suojärvi med sina branta strän-
der. Folkhögskolan flyttades till orten 1912 från Äänekoski.

OMGIVNINGEN:
1. Kapeekoski, 4 km från Suolahti st., vacker fors,

genom vilken vattnet från Viitasaari och Saarijärvi stråtama
genom Kuhnamojärvi strömmar till Vatiajärvi.

2. Sirkka h a r j u. Vid Suojärvis S-strand, en vacker
promenad- och utsiktsplats.

HOTELL:
Societetshuset och ett resandehem.
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Tammerfors (Tampere)
TAMMERFORS (64.726 mv. 1938) ligger på ett naturskönt

näs mellan Näsijärvi och Pyhäjärvi, på vardera sidan om
forsen Tammerkoski i en dal bildad av Pyynikki ås och dess
fortsättning Kalevankangas. Staden grundlades efter ett dekret
av Gustaf 111 å 1779. Under svenska väldets tid var Tammer-
fors en liten landsortsstad, men efter det staden av Alexander I
erhållit fristadsrättigheter gick stadens industri och handel mot
ett snabbt uppsving. — Tammerfors är Finlands mest typiska
industristad ; där är landets textil-, sko-, läder-, gummi- och järn-
industri koncentrerad. Nästan 2/3 av stadens invånare erhålla
sin utkomst av industrien. Staden har ca 250 industrianlägg-
ningar, deras årsproduktion har ett värde av över 1.100 milj. mk.
— Tammerfors är även en betydande skolstad och residensstad
för biskopen i Tammerfors stift. På grund av sina vackra
parker och talrika konstverk gör staden ett ljust och lummigt
intryck. Flygfält och statens flygmaskinsfabrik. — Under
frihetskriget 1918 var Tammerfors en av de s.k. röda gardenas
stödjepunkter; staden intogs av de vita den 6 april efter två
veckors belägring och tre dagar storming.

SEVÄRDHETER:
1) Domkyrkan, Rådhusgatan, uppförd enligt ritningar

av L. Sonck av gråsten i gammal stil 1907. Altarväggen upp-
tages av en freskomålning av Magnus Enckell. Därjämte har
kyrkan vägg- och glasmålningar av Hugo Simberg. — Gamla
kyrkan av trä vid Centraltorget, uppförd enligt ritningar av
C. L. Engel 1824. — Alexanderskyrkan uppförd enligt
ritningar av Th. Decker i gotisk stil av tegel 1881, altartavlan
av Alexandra Såltin 1883. — Viinikkakyrkan uppförd
enligt ritningar av E. Vaskinen 1932. Altarskulpturen av V.
R. Rantalin.

2) Offentliga byggnader. Stadshuset, vid
Centraltorget, uppfört enligt ritningar av G. Schreck 1890.
Inrymmer kommunala ämbetsverk. — Biblioteket vid
Gamla kyrkan, uppfört enligt ritningar av J. och T. Paatela
1925; framför huset Aleksis Kivis minnesstod (Väinö Aaltonen).
— Teaterhuset på västra stranden av forsen vid Hämeen-
katu, uppfört enligt ritningar av K. S. Kallio 1912. —

Folkets hus uppfört enligt ritningar av H. Kaartinen och
Strömmer 1912 och 1929. — Järnvägsstationen är upp-
förd i funktionalistisk stil. — Var a 1 a på Pyynikki, gymnas-
tikhem för kvinnor.

3) Näsilinna, i norra ändan av Länsikatu på Musta-
lahti berg är uppfört i två våningar i renässansstil. Huset
inrymmer Tavastlands museums stora etnologiska samlingar, ca
30.000 föremål.
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4) Konstmuseet, f.d. kronans sägesmagasin, uppfört
enligt ritningar av C. L. Engel. Inrymmer Tammerfors konst-
förenings samlingar.

5) Kustaa Hiekkas samlingar, Kauppakatu 22.
Kustaa Hiekka-stiftelsens konstsamlingar samt historiska och
etnologiska föremål.

6) Tavastbron över forsen är en av landets bredaste
och ståtligaste gatubroar. Vid brofästena fyra skulpturer av
Wäinö Aaltonen.

7) Pyynikki ås väster om staden. Stor folkpark med
vackra promenadvägar. Strandbad och utsiktstorn med vackra
vyer över staden, Näsijärvi och Pyhäjärvi. Friluftsrestaurang.

8) Kaupinoja naturpark nordost om staden vid
Näsijärvi strand, folkbad och utsiktstorn.

9) Viikinsaari i Pyhäjärvi, 15 min. båtfärd från
staden. Folkpark med restaurang och friluftsteater.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Messuby 5,5 km från Tammerfors österut, kyrkby

med tät förstadsbebyggelse, industrianläggningar. Gammal
gråstenskyrka från 1400-talet.

2) Kangasal a, ca 8 km från Tammerfors. Känt för sin
naturskönhet och historiska minnesmärken. Gråstenskyrkan upp-
förd 1765. Norr om kyrkan Kirkkoharju med vyer över Vesi-
järvi och sjön Roinee. Söder om kyrkbyn vid Roinees strand
Liuksiala gård; gården är numera museum med föremål från
Karin Månsdotters tid.

3) Vehoniemi ås och Kejsaråsen ca 7 km från Kan-
gasala kyrka vid vägen till Tavastehus. I Vehoniemi hotell och
restaurang. Utsiktstorn med vyer över hänförande sjölandskap.
Kejsaråsen har fått sitt namn av Alexander I:s besök på åsen
1819. Åsarna skiljas av Kaivanto kanal, från 1830-talet.

4) Nokia köping (ca 6.000 mv.) vid Nokia ström 15
km väster om Tammerfors. Vid köpingen Kullaanvuori, varifrån
storslagen utsikt.

HOTELL:
Tammer (Satakunnankatu 13), Societetshuset (Seurahuone,

Hämeenkatu 8), Turisthotellet (Hämeenkatu 5), och Hospiz
Emmaus (Hämeenkatu 1). — Restauranger: Järnvägs-
restaurangen, Teaterrestaurangen, Folkets hus restaurang,
Andelslaget Voimas restaurang, Rosendals restaurang på Pyy-
nikki etc. — Turistupplysningsbyrå på järnvägsstationen.

Post och telegraf: i hörnet av Hämeenkatu och Pella-
vatehtaankatu.

Bil-service: Sh-service vid Hatanpään Valtatie, St-
service vid Pyynikki torg.
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Tornio (Torneå).
TORNEÅ stad (2.300 mv. 1937) är belägen i Bottniska vikens

innersta del på den i mynningen av Torne älv belägna Suensaari,
som genom ett näs är förbundet med Sveriges fastland. En del
av staden är belägen på östra stranden av Torne älv, till vilken
stadsdel trafiken över den 300 meter breda älven tills vidare
upprätthålles med ångfärja till dess den under byggnad varande
bron blir färdig. Till Haparanda i Sverige har Torneå direkt
landsvägsförbindelse (500 m). — Torneå var en känd handels-
plats redan på 1300-talet och erhöll stadsrättigheter 1621. 1762
förstördes staden så gott som helt och hållet av en eldsvåda. —

Torneå är en betydande genomfartsort för turister samt hamn-
stad. Till havshamnen 10 km utanför staden finnes järnvägs-
och båtförbindelse. Stocksorteringsplats. Skolor: samlyceum,
lägre folkskolseminarium, skola för kvinnligt handarbete. Järn-
vägs- och landsvägsförbindelse åt söder och åt norr samt till
Sverige.

SEVÄRDHETER
1. Kyrk a n, i norra delen av stadens område, byggd 1684,

är en av våra äldsta ännu i bruk varande träkyrkor; gamla, väl
bibehållna takmålningar och egenartade prydnader. I kyrkan
förvaras många gamla fornföremål som donerats till kyrkan.
Under kyrkans golv en stor mängd gravar, bl.a. 27 släktgravar.
Kyrkan är byggd i samma stil som den nedbrunna, 1647 uppförda
kyrkan och 1912 verkställdes i densamma en grundlig reparation.
Under uppsikt av Arkeologiska kommissionen. Invid kyrkan fin-
nes begravningsplatsen och hjältegraven.

2. Muse e t, på samlyceets tomt, inrättat ien gammal rysk
soldatkyrka, innehåller en stor mängd gamla föremål, särskilt
från Lappland och Nordösterbotten samt annat allmänt musei-
material, bl.a. en stor fotografisamling från världskrigets dagar.

3. Världens »nordligaste ek» i parken vid västra
stranden.

4. Riksgränsen.

5. Minnesmärket över striden vid Torneå
invid järnvägsstationen, upprest till minnet av erövringen av
Torneå 6. 2. 1918.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN
1. Torne älv med sina forsar och holmar. 1 km från

staden Kiviranta laxpata, var man kan följa med laxfisket, i
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älvmynningen idkas laxfångst. C:al7 km norrut vid Kukko-
-1 a fors kan man få se lax- och sikfångst med håv. I närheten
finnas även räv- och andra pälsdjursfarmer.

2. Till Aavasaksa, den kända utsiktsplatsen för mid-
nattssolen, järnvägsförbindelse tre gånger per dag och lands-
vägsförbindelse {c:a 70 km).

HOTELL:
Stadshotellet I kl. hotell och restaurang samt Parkhotellet,

II kl. hotell och restaurang.

Post och telegraf: Pitkäkatu 1, post även på järn-
vägsst

Bilser v i c e: St- och Sh-service bredvid järnvägsst
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Uleåborg (Oulu).

ULEÅBORG (26.450 mv. 1937), residensstad för Uleåborgs
län och Uleåborgs biskopsstift, är belägen vid Merikoski
vid Ule älvs mynning. Ule älvs mynning är en urgammal
handelsplats för vars skydd Uleåborgs fästning byggdes 1590. —

Uleåborg erhöll stadsrättigheter 1610. — Staden var på 1800-
talet världens viktigaste exporthamn för tjära (1865 76.000 tun-
nor). — Ödeläggande eldsvådor ha förstört staden 1822 (nästan
helt och hållet) och 1882 delvis. Uleåborg är länets bildningscent-
rum (4 till universitetet ledande lärdomsskolor, industriskola,
handelsskola m.m.) och dess största industricentrum; 1925 blev
Uleåborg säte för det då stiftade Uleåborgs biskopsstift. — I vår
trävaruexport har staden fortfarande en betydande ställning som
hamnstad.

SEVÄRDHETER:
1. Domkyrkan, i Kyrkparken, byggd av gråsten 1770—

77, delvis nybyggd efter ritningar av C. L. Engel 1832 på
grund av de skador kyrkan erhöll vid Uleåborgs brand 1822. —

1933 förnyades kyrkans inredning och kyrkan smyckades med
väggmålningar. I vapenhusets vägg en minnessten, som torde
vara historikern Messenius' gravsten samt en minnestavla över
de sydösterbottningar, som stupade vid intagningen av Uleåborg
1918.

2. Broarna över Merikoski, 3 ståtliga broar, som
leda över forsen samt över Linnansaari och Raatinsaari, från
vilka, särskilt från den nordligaste, öppnar sig en oöverträffad
utsikt över forsen, havet och staden. En järnvägsbro är byggd
över forsens övre lopp. En mäktig syn är islossningen i Ule älv.

3. Uleåborgs slotts ruiner, på Linnansaari, obe-
tydliga lämningar av den 1590 till skydd för den dåvarande han-
delsplatsen byggda borgen.

4. Franzéns barndomshem, vid Kyrkparken, husets
framvägg är Engels stil; framför huset i Kyrkparken skaldens
minnesstod skulpterad av Stenberg.

5. Villan Ainol a, på den natursköna Ainola holmen vid
stranden av Merikoski. Villan har donerats till staden av fru
H. Frankenhaeuser (f. Åström). I villan ha inrymts stadsbib-
lioteket, landskaps-arkivet, Nord-Österbottens historiska mu-
seum, i vilket Lapplandsavdelningen är synnerligen represen-
tativ, och Oulun luonnonystäväts naturvetenskapliga samlingar.
— Framför villan en minnesstod över Sara Wacklin, en mär-
keskvinna i Uleåborg.
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6. Stads-»diket», tid. Ule älvs mynningsann, längs
vilken tjärbåtarna transporterades upp för floden, flyter omgiven
av planteringar genom den äldsta stadsdelen.

7. Societetshuset, invid Stadsdiket, vid Kirkkokatu,
fyravåningsstenhus byggt 1888 efter ritningar av den svenska
arkitekten Stenberg; förutom hotell finnes i huset en del av sta-
dens ämbetsverk.

8. Hjältestoden (Into Saxelin) rest till minne av de
vid Uleåborgs intagning stupade sydösterbottningarna, vid Kirk-
kokatu i centrum av staden. — Hjältegraven (Wäinö Aaltonen)
är belägen i Kyrkparken.

9. Vattentornet på stadens Ö sida vid stranden av
Ule älv. Från tornets terrass en utmärkt utsikt över staden med
omgivningar.

10. Parker: Hupisaaret, holmar i Merikoski mellan hu-
vudådran och sidoarmarna, bilda med sina forsande bäckar och
skummande miniatyrforsar en sevärdhet. — Strand-
parken i stadens V del är den största av parkerna — Raatinsaari
i Merikoskis nedre del, folkpark, upplåtes även till lägerplats för
exkurrenter.

11. Toppila, Uleåborgs djuphamn vid stranden av Top-
pila sund på älvens N sida.

12. Industrianläggningar: Oulu Oy:s fabriksan-
läggningar, på stadens SV-sida, landets största cellulosafabriker,

Bröderna Åström Ab:s läderfabriker, S.O.K:s kvarn i Uleåborg,

Merijal Ab:s sötsaks- och teknokemiska fabrik, Merikoski Oy:s
beck- och terpentinfabrik, Merikoski tvålfatorik, Oy. Vasa
Ångkvarn Ab, Uleåborgs Yllefabrik Ab, Oulun Rautateollisuus
Oy, m.fl.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN :

1. Pyhäkoski, c:a 1 timmes bilfärd från Uleåborg, över
bron leder vid Leppiniemi en hängbro, från vilken man har en
mäktig utsikt över forsen. Vid brons S-ända på forsbranten en
sommarrestaurang. En angenäm upplevelse för turister är en
forsfärd i båt. Färden begynner vid Ojalanjoki hållplats, i Lep-
piniemi hålles kafferast och c:a IVz timme senare slutar
båtfärden vid Muhos st.

2. Karlö, en stor ö utanför Uleåborg på c:a 2 % timmes
båtfärd från staden. På holmen som bebos av fiskare, vilka där

även idka jordbruk, finnas väl bevarade gamla fornminnen.

HOTELL:
Societetshuset (vid Kirkkokatu), Nya hotellet (mitt emot sta-

tionen). Hotell Oulas (mitt emot stationen), Turisti (Asemakatu
24) och Hotell Pohja (Kauppurienkatu 23). Restauranger: Sta-
tionsrestaurangen.

Post: Kauppurienkatu 13, telegraf: Kajaaninkatu 14.

Bilservi c e: St-serv. vid Salutorget, Sh-serv. vid Oiko-
katu.
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Vasa.
VASA (31.500 mv. 1937), länshuvudstad, ligger å Klemetsö

udde vid Kvarken. — Staden grundlades 1606 av Karl IX, fick
sitt nuvarande namn 1611 och stads- och stapelrättigheter 1765.
— 1776 blev staden huvudstad i det dåvarande Vasa län och
samma år grundlades även Vasa hovrätt. 1852 förstördes staden
av en eldsvåda, varvid endast några hus, bl.a. hovrättens, und-
gingo förstörelse. Efter branden flyttades staden till sin nu-
varande plats. — I samband med flyttningen erhöll staden efter
anhållan av några borgare namnet Nikolaistad ,som var offi-
ciellt namn intill år 1917. — Efter flyttningen gick stadens han-
del och sjöfart mot ett stort uppsving vartill även bidrog Vasa-
banans färdigblivande 1883. — Vasa intager en betydande ställ-
ning i landets ekonomiska liv. Av stadens många industriella
anläggningar må nämnas bomulls-, socker-, ylle-, kostym- och tre
motorfabriker samt ångkvarn och ångbageri. — En av frihets-
krigets betydelsefullaste händelser var Vasas intagning natten
mot den 28 januari 1918. Vasa var sedan general Mannerheims
högkvarter och det vita Finlands huvudstad: senat, provisoriska
ämbetsverk och några utländska makters beskickningar. Den
25 februari anlände till Vasa de finska jägarna. —■ Till minne
av denna tid erhöll staden vid senatens sista sammanträde rätt
att till stadsvapnet foga frihetskorset.

SEVÄRDHETER:

1) Kyrkan i Kyrkparken, uppförd enligt ritningar av K.
A. Setterberg 1867. I kyrkan altartavlor av R. V. Ekman
(1869), Albert Edelfelt (1894) och Louis Sparre (1897). —

Grek. katolska kyrkan vid Alexanderstorget (K. A.
Setterberg) och Brandö kyrka (A. B. Stenfors).

2) Hovrättshuset i Hovrättsesplanadens västra ända,
uppförd enligt ritningar av K. A. Setterberg (1859). Huset
inrymmer länstyrelse och -ranteri. I plenisalen Gustav III: s
porträtt (Pasch) och en betydande samling av f.d. presidenters
porträtt ävensom föremål från gustavianska tiden.

3) Stadshuset, Vasaesplanaden ,uppfört av gråsten en-
ligt ritningar av M. Isaeus 1891. Stor festsal, magistratens,
brandkårens m.fl. lokaliteter.

4) Landskapsarkivet och biblioteket, höra till
de modernaste i landet (1935).

5) Vattentornet, Kyrkoesplanaden 25, 45 m
(T. och J. Paatela 1914).

6) Österbottens historiska museum, Marie-
esplanaden, uppfört 1929, värdefulla forn- och konstföremål.

R VASA



7) Friluftsmuseet, ägare föreningen Brage, vid Sand-
viksesplanaden ger en god bild av Österbottens bondekultur.

8) Monument: På stadens gamla begravningsplats Vasa-
bornas och »Svenska Brigadens» hjältegravar från 1918, Z. Tope-
lius minnestod i Kyrkoesplanaden (E. Wikström 1915), kom-
merserådet Joachim Kurténs byst i Stadshusesplanaden (E.
Wikström 1908), frihetsstatyn på Salutorget (Yrjö Liipola 1938).

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Vasklot uthamn, järnväg från Vasa station, färdig

bliven 1893.
2) Gamla Vasa, varest :

a) Korsholms kyrka, ursprungligen hovrättshus,
uppfört 1786 enligt ritningar av Adelcrantz, 1863 ändrat till
kyrka.

6) den gamla korskyrkans ruiner. Kyrkan upp-
fördes i slutet på förstördes i branden 1852.

c) Trivialskolans rester. Skolan grundlades i
Nykarleby av Per Brahe, 1684 flyttades den till Vasa.

d) KORSHOLMS SLOTTS RUINER. Av detta, på 1370-
talet uppförda slott kan för närvarande endast ses en delvis
konstgjord kulle, varest 1894 ett minnesmärke rests över kristen-
domens införande. Korsholms slott och senare Korsholms herr-
gård, numera statens skollagenhet, voro intill slutet av 1600-talet
Österbottens administrativa centrum.

e) Minnesmärket över striden vid Vasa 1808 (rest
1935). I striden gjorde generaladjutant Bergenstråhle ett miss-
lyckat försök att erövra staden av ryssarna. Efter striden
härjade ryssarna i staden och mördade många av dess invånare.

3) Flygfältet ca 10 km sydost om staden.

HOTELL:
Hotell Ernst (Kyrkoesplanaden 16) och Central (Hovrätts-

esplanaden 21), vardera I kl. hotell samt Axelin (Vasaesplanaden
19), Hospiz (Långviksgatan 50) och Vasa Resandehem (Lång-
viksgatan 39). — Restauranger: Strandpaviljongen,
Sandviksvilla och Cella Vasaensis (Hovrättsesplanaden 20).
Turistupplysningsbyrå: Hovrättsesplanaden 11.

Post: Rådstuvugatan 17, telegraf: Handelsesplanaden 9.

Bil-service: Sh-service vid Salutorget, St-service vid
Salutorget. — Linjebilstation i ändan av Vasaesplanaden.



538

Varkaus.
VARKAUS KÖPING (11.270 in. 1937), belägen nära Taipa-

le kanal, vid en naturskön, slingrande vattenväg och ångbåtsfar-
led, som leder från Nyslott, till Kuopio längs Leppävirta stråt, är
grundad 1929. Varkaus, vars forsar visserligen voro kända som
goda fiskeplatser redan före freden i Nöteborg (1923), namnes i
historiska urkunder första gången i det frälsebrev från år 1534
genom vilket Gustav Vasa förlänade »Varchaus» benämnda gods
åt Erik Fleming. På 1540-talet var Varkaus statlig laxfångst-
plats. Förutom som fiskeplats var Varkaus under denna tid känt
även sommarmarknadsplats och på 1700-talet även som förvalt-
ningscentrum (den dåvarande landshövdingens residensort).
1792 byggdes i Varkaus den första kvarnanläggningen, 1818 det
första järnbruket, 1830 den första såginrättningen. På 1850-
talet byggdes den första maskinverkstaden och gjuteriet. Från
år 1909begynte Varkaus utveckla sig till ett verkligt industriom-
råde, då A. Ahlström Oy. begynte grundlägga moderna in-
dustrianläggningar, särskilt träförädlingsinrättningar. Av de
nuvarande industrianläggningarna kunna nämnas ett stort
pappersbruk (tidningspapper), en sulfitcellulosafabrik, träs-
liperi, fanerfabrik, maskinverkstad, gjuteri, kvarn och kraft-
central. Varkaus köping är inlandets viktigaste industricent-
rum, vars betydelse i vårt lands export är synnerligen betydande.
— I köpingen finnes en samskola samt en industri- och yrkes-
skola.

SEVÄRDHETER:

1. Varkaus fabriker, vilka förevisas för exkursions-
grupper efter tillstånd av kontorschefen. Till fabrikens byggna-
der ansluta sig även de över 1000 rum omfattande arbetarbo-
städerna, en festsal, en stor matservering o.s.v.

2. Taipale kanal och naturpark, i SÖ-riktning
från köpingen, äro berömda för sin skönhet.

HOTELL:
Central-hotellet (med fullständiga rättigheter), resandehem-

met Orion, resandehemmet och restaurangen Kalevala.

Bilservice: Sh-service i hörnet av Ahlströminkatu och
Joensuuntie, St-service vid Savontie 4.
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Åbo.

ÅBO (70.700 mv. 1937) ligger vid Aura å. Åbo är landets
äldsta stad, grundlagd enligt traditionen på 1150-talet, efter det
att svenskarna erövrat sydvästra Finland. Såsom handelsplats
är staden dock betydligt äldre. Till sin nuvarande plats torde
staden ha flyttats år 1229. — Under hela svenska tiden eller
i sex århundraden var Åbo landets huvudstad och denna rang
bibehöll staden intill år 1819. År 1827 förstörde en eldsvåda
nästan hela staden. Den återuppfördes efter branden
enligt Engels stadsplan 1827. — Staden hade egna mynt,
s.k. Åbo mark, som präglades redan på 1400-talet. Under medel-
tiden brände och härjade ryssarna staden flere gånger och år
1509 plundrade danskarna staden. Under kampen mellan hertig

Karl och Sigismund åren 1597—99 erövrade hertig Karls trupper
Åbo stad och slott. Åren 1713—21, 1742 och 1808 höllo ryssarna
staden besatt. Gustaf Vasa och Gustaf II Adolf ha en längre tid
vistats i staden. År 1640 grundlades landets första universitet i
Åbo. — Åbo var tidigare, förutom residensstad, även landets
ledande sjöfarts- och handelsstad. Numera är Åbo landets näst-
största exporthamn och viktigaste vinterhamn. Över Åbo
upprätthålles daglig förbindelse med utlandet såväl per båt
som flyg. I Åbo förenas tre järnvägslinjer och åtta lands-
vägar. Dessutom är Åbo centrum för sydvästra Finlands skär-
gårdstrafik ävensom knutpunkt för ett vidsträckt bussnät. Åbo
är landets tredje industristad.

Åbo är biskops- och länsresidens (Åbo och Björneborgs län).
Staden har två universitet, handelshögskola, handelsinstitut, lant-
bruksläroverk, navigationsskola, industriskola och en mängd
lärdomsskolor. Hovrätt (gr. 1623), handelskammare, turist-
förening etc. Staden har vackra parker, flere kulturhistoriska
minnen och natursköna omgivningar.

SEVÄRDHETER:
1) ÅBO DOMKYRKA har varit belägen på sin nuvarande

plats på Unikankare kulle sedan 1229. I sin äldsta form var
domkyrkan en s.k. hallkyrka, som förstördes av ryssarna 1318.
På 1400-talet ombyggdes kyrkan till en tämligen stor basilika-
kyrka med enastående valvkonstruktioner. Tornet är 82 m högt,
kyrkans längd 98 m och bredd 39 m. I kyrkan finnes domkyrko-
museet. Av koren må nämnas huvudkoret med Karin Månsdot-
ters marmorsarkofag, Totts, Stålhandskes, Tavasts m.fl. kor.
Finlands nationalhelgedom, Åbo domkyrka, numera restaurerad
i all sin medeltida skönhet, är ett av Nordens intressantaste
arkitektoniska minnesmärken.

2) ÅBO SLOTT. Slottets äldsta del är från 1280-talet, den
nya delen från Gustaf Vasas och hertig Johans tid. Slottet här-
jades svårt av en eldsvåda år 1614, då Gustaf II Adolf bodde
därstädes. På 1640-talet var generalguvernören, greve Per
Brahe borgens härskare. Erik XIV var fånge i slottet åren
1570—71. I den s.k. nya delen av slottet finnes Åbo stads histo-
riska museum, en av nordens främsta sevärdheter i sitt slag.

3) Åbo konstmuseum är uppfört enligt ritningar
av prof. G. Nyström. Museet är en donation av bröderna Ernst
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och Magnus Dahlström. Samlingarna innehålla huvudsakligast
inhemsk konst.

4) Biologiska museet innehåller ett representativt
urval av Finlands fauna. Museet har donerats till staden av
konsul A. Jacobsson.

5) Åbo parker. I Brahe park finnes Per Brahes stöd
och en kopparrelief av det medeltida Åbo. I Porthans park
finnes H. G. Porthans staty. I Kuppis park finnes en källa, vari
biskop Henrik enligt legenden döpt de hedniska finnarna år
1157. I Runebergs park finnes Wäinö Aaltonens konstverk
»Liljan». Vackra utsikter från de högt belägna Vårdbergs-,
Samppalinna- och Puolalaparkerna. I den stora Idrottsparken
finnes en vida synlig gammal väderkvarn.

6) Märkliga byggnader. F.d. Akademihuset är
uppfört 1802—15 enligt ritningar av C. C. Gjörwell och inrym-
mer numera hovrätten, länsstyrelsen och domkapitlet. Åbo
akademis huvudbyggnad är uppförd 1833 av Ch. Bassi. Där-
jämte må nämnas navigationsskolan, stadsbiblioteket, posthuset,
länssjukhusets nya del, Martins och Mikaels kyrkor, den finska
samskolan, flickskolan, Martins folkskola, Åbo finska universitet
och Turun Sanomats funkishus.

7) Industriella inrättningar: Aura sockerfa-
brik, Rettigs tobaksfabrik, Kupittaan Savi Oy, Barkers
bomullsväveri, Crichton-Vulcans skeppsvarv, Torrdockan, Åbo
båtvarf, Åbo klädesfabrik, Ipnos bröd- och karamellfabrik.

NÄRMASTE OMGIVNING:
1) Runsala natur park 4 km från Salutorget på

en 7 km lång holme, som med en bro är förenad med fastlandet.
Runsalas ekskog är en av de största i land .t. På holmen, som
har en asfaltväg, finnes Marjaniemis och Allmänne Promenadens
kaféer, folkpark med sandstrand och sommarteater ävensom
flyghamn. Runsala kungsgård är grundlagd av Gustaf Vasa.
Motorbåt till Lilla Bockholmen invid Stockholmsfarleden. På
holmen finnes en restaurang och Airisto Segelsällskaps paviljong.
Bussförbindelse.

2) Åbo flygfält 6 km från Salutorget. Finlands
första civila flygfält. Restaurang. Vägen till flygfältet avvi-
ker från Ruissalovägen ett stycke från bron. Vägen fortsätter
förbi flygfältet till oljehamnen. Bussförbindelse.

3) KUSTÖ BORGS RUINER, invid vägen till Helsingfors
/16,5/. Gården namnes första gången 1295. Invid gården
uppförde biskop Ragnvald II det första fästet av trä 1315.
Biskop Magnus Tavast uppförde en borg av sten på 1400-talet
såsom ett stöd för Åbo-biskoparnas världsliga makt. 1521
erövrades borgen av danskarna och 1523 av Erik Fleming. 1528
gav Gustav Vasa befallning om att borgen skulle förstöras. Till
borgen har tidigare hört en yttre gård omgiven av murar och en
delvis av själva borgen omgiven inre gård. — Kustö kyrka är
uppförd av trä 1792.
HOTELL:

Hamburger Börs (Köpmansg. 6), Societetshuset (Humle-
gårdsg. 2), Hospits Betel (Universitetsg. 29), Maakunta (Hum-
legårdsg. 7), National (Fredsg. 8), Standard (Kristinag. 9),
Järnvägshotellet (Humlegårdsg. 18), Garni (Slottsg. 17). Åbo
stads exkursionshärbärge (Slottsg. 47, gruppinkvartering). —

Aeros resebyrå och stadens turistombudsmans byrå i Turist-
paviljongen vid Salutorget.

Post och telegraf: Eriksg. 21.
Bilservice: St-service vid Nylandstullen och Anin-

gaistullen; Sh-service, Aningaisg. 18.
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Äänekoski.

ÄÄNEKOSKI KÖPING (3.400 mv. 1937) är belägen vid for-
sen med samma namn på en holme mellan Keitele och Kuhnamo-
järvi, som avskiljes från fasta landet av Keiteles andra utlopp
Mämmenkoski. — Äänekoski är känt redan från ödemarksfärder-
na, då de tavastländska ödemarksfararnas stråtväg gick längs
nämnda fors. Vid stränderna av forsen uppstod småningom en
fast bosättning. 1896 grundades Äänekoski Oy. och genom
nämnda firmas industrianläggningar på orten utvecklade sig
Äänekoski inom kort till ett stort bosättningscentrum. 1900 blev
Äänekoski Oy:s smalspåriga bana Suolahti—Äänekoski färdig.
En normalspårig bana bygges som bäst på sträckan Suolahti—
Haapamäki, av vilken sträckan mellan Suolahti och Äänekoski
blir färdig 1940. Äänekoski erhöll köpingsrättigheter 1932.

SEVÄRDHETER:

1. Industrianläggningarna: Äänekoski Oy:s såg,
pappersbruk, sulfitfabrik, snickerifabrik, kvarn och elektricitets-
verk.

2. Kyrkan, gemensam för köpingen och socknen, uppförd
1897 efter ritningar av ark. P. Blomstedt. Altartavlan målad av
Alexandra Såltin och anskaffad till kyrkan 1911.

3. Folkskolan. Den största landsortsfolkskolan i Vasa
län.

4. Samskolan. Fyraklassig mellanskola.

DEN NÄRMASTE OMGIVNINGEN:
1. Äänemäki på köpingens Ö sida, från vars kartlägg-

ningstorn öppnar sig en vidsträckt utsikt över det omgivande
sjölandskapet.

2. Tärttävuori, på V stranden av Kuhnamojärvi, c:a
4 km från köpingen, omtyckt som utsiktsplats, brant stenig backe
med ett kartläggningstorn.

3. Hietamankoski, 12 km från köpingen vid Saari-
järvi-landsvägen. På grund av sitt höga fall i synnerhet under
vårflodstiden beundrad av turisterna som »Lilla Imatra».

4. Keitele, N om köpingen. Med sina fjärdar, rika på
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