
HAMEENLINNA
auungonjärvi

NÄKÖTORNI i

AULANKO

HATTELMALA



Hämeenlinnan nähtävyyksiä:
Hämeenlinnan kaupunki, perustettu v:na 1639
Asukkaita n. 9000.

Hämeen linna, Birger Jarlin rakentama v.
1249. Linnan lähintä ympäristöä saa katsella
pyydettyä lupaa portinvartijalta.

Kirkko, rakennettu Kustaa Ilhnnen vahvis-
tamien piirustusten mukaan v. 1798. Kirkko-
puistossa vapaussodassa henkensä menettä-
neiden kaupunkilaisten muistopatsas. Matkaili-
jat, jotka haluavat käydä katsomassa kirkkoa,
voivat sopia siitä puh. 140 (kirkkoherranvirasto
8—10).

Toripuisto kirkon edustalla. Puistossa ru-
noilija Paavo Cajanderin rintakuva. Toripuis-
ton kohdalta kirkon edustalta lähtee linja-
auto Aulangolle.

Hämeenlinnan museo Lukiokatu 6, avoinna
sunnuntaisin, tiistaisin ja lauantaisin 12—15,
torstaisin 18—20. Muina aikoina eri sopimuk-
sen mukaan. Puh. 826.

Kirjastotalo, jossa kaupungin kirjasto ja luku-
sali sekä Hämeen maakunta-arkisto. Kirjasto
avoinna arkisin 17—20, lukusali arkisin 13—
20,30 ja sunnuntaisin 14 —16.



Tählipuislossa, Hämeenlinnan lyseon edus-
talla, saksalaisten sankaripatsas, jonka alla
lepää yli 50 Suomen vapaussodassa kaatunutta
saksalaista sotilasta.

Kaupunginpuisto n. 1 y 2km. päässä kaupun-
gista, maaherra Otto Behbinderin perustama
v. 1847. Puistossa kesäravintola, jossa Lotat
tarjoavat kahvia, virvokkeita y. m.

AULANKO-KARLBERG
»H änie e n hei mi »

Tähän Suomen ihanimpaan, puistoon, joka
on eversti Hugo Standertskjöldin luoma ja
jonka Hämeenlinnan kaupunki nyt omistaa,
pääsee sopivimmin linja-autolla sekä asemalta
että kaupungista (kirkon edustalta). Sunnun-
taisin välittävät myös laivat liikennettä kau-
pungin ja Aulangon välillä, poiketen myös
Kaupunginpuistoon.

Aulangon hotelli ja ravintola tien vasemmalla
puolen kaupungista tullessa. Suurenmoinen
puutarha suihkukaivoilleen ja luolineen sekä
värikkäine kukkaistutuksilleen. Soutuveneitä
ja kanootteja saa vuokrata hotellin portierin



välityksellä. Uimaranta n. s. Katajiston kär
jessä. Kansallispuiston alueella tien yläpuo-
lella keskiaikaiseen tyyliin rakennettu linna.
Puistossa keinotekoisia järviä Joutsenlampi ja
Metsälampi, joissa joutsenia, hanhia, ankkoja,
sorsia y. m. Punaselkäiset kultakalat tulevat
suurin parvin syömään matkailijani niille heit-
tämiä leipäpaloja.

Aulangon vuorella, jossa ennen on ollut mui-
naislinna, n. 40 m. korkuinen graniittinen
näkötorni. Siitä avautuu valtava näköala yli
yhdeksän pitäjän alueen. Pohjoisessa erottuu
m. m. Valkeakosken tehtaiden savupiiput.
Kuusi kirkkoa voi helposti erottaa eri suunnilla.
Tornin juurella kahvila. Alhaalla kuuluisan
kaunis Aulangonjärvi, jonne laskeudutaan kal-
lion jyrkänteeseen hakatuita portaita myö-
den. Karhuluola Stigellin veistoksilleen on eri-
koinen nähtävyys.

Kuvallisten tienviittojen mukaan on puisto-
alueella helppo löytää eri paikkoihin.

Lähiympäristön nähtävyyksistä
mainittakoon Hatlelmalan harju ja Hattulan
vanha kirkko.



Julkaissut Suomen MatLailijayhdis=
tyksen Hämeenlinnan haaraosasto

Junien aikataulu 15. 5. 34 lukien
*)

9,20 11,00 14,20 16,10 18,35 20,50 li «- Helsinki
' -» Hdinna

a- Hdinna
/ -* Tampere

11,58 12,56 15,52 18,31 21,30 23,12
12,01 12,57 15,53 18,33 21,32 23,14
14,04 14,27 17,06 20,38 23,29 0,50

**>

4,20 5,30 7,40 14,44 15,26 18,42 18,15 li l! «- Tampere
5.49 7,24 9,47 16,10 17,46 20,27 19,56 -♦ Minna
5.50 7,26 9,50 16,11 17,52 20,30 19,58 - H:linna
8,00 10,00 12,40 18,08 20,36 23,10 21,30 V — Helsinki
*) vain lauantaisin kosällii \ pikajnna .

**) vain sunnuntaisin kesällä / k j

Linj a-autot:
Asemalla matkustajajunien saavuttua kaupunkiin

ja Aulangolle.
Kauppatorilta asemalle 7,10. 7,40. 9,35. 11,45.

12,40. 14,45. 15,55. 16,25. 17,35. 18,20. 20,15. 21,15.
Aulangolta kaupunkiin (pyydettäessä aseman kaut-

ta) arkisin klo 9,00, 10,45, 11,30, 12,30 13,30, 14,30
15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19, 30, 20,30, 21,30 22,30.

Kaupungista Aulangolle arkisin 8,30, 10,00, 11,00,
12,00, 13,00, 14,00 15,00 16,00 17,00, 18,00, 19,00,
20,00, 21,00 22,00.

Sunnuntaisin Aulangolta joka puoli ja täysitunti
10,30—22,30 sekä kaupungista joka täysi ia puoli
tunti 10—22.




