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1 Hämeen linna

Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna
p. 03 675 6820 tai 03 616 6377
hlinna@nba.fi
www.nba.fi/fi/museot/hameenlinna

2 Museo Militaria
Vanhankaupunginkatu 19,
13100 Hämeenlinna
p. 03 682 4600
toimisto@museomilitaria.fi
www.museomilitaria.fi

3 Vankilamuseo

Kustaa III:n katu 8, 13100 Hämeenlinna
p. 03 621 2977
vankilamuseo@hameenlinna.fi
www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo

4 Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo
Toimisto ja tutkimus / Säästöpankkimuseo
Kustaa III:n katu 8, 13100 Hämeenlinna
p. 03 621 2528
historiallinenmuseo@hameenlinna.fi
www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo

5 Palanderin talo
Linnankatu 16, 13100 Hämeenlinna
p. 03 621 2967
palanderintalo@hameenlinna.fi
www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo

6 Sibeliuksen syntymäkoti

Hallituskatu 11, 13100 Hämeenlinna
p. 03 621 2755
sibeliuksensyntymakoti@hameenlinna.fi
www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo
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MUSEOT JA LINNA

››

Hämeen keskiaikainen linna ja sen ympäristön kulttuurikohteet
ovat ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa. Linnanniemen yhteis
lipulla koet parhaiten Hämeen linnan, Vankilamuseon ja Museo
Militarian. Lippu on voimassa kunnes kaikissa kohteissa on käyty.
Palanderin taloon ja Sibeliuksen syntymäkotiin kaupungin keskustassa
on tarjolla oma yhteislippunsa. Museoissa järjestetään vuoden mittaan
paljon erilaisia tapahtumia, joista saat parhaiten tietoa www-sivuil
tamme. Ota yhteyttä museokohteisiin ja kysy palveluistamme.

MUSEO MILITARIA

VANKILAMUSEO

Museo Militaria on Suomen tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien
historiaa keskiajalta nykypäivään esittelevä sotahistoriallinen museo.
Museon laaja perusnäyttely on rakennettu vanhan kasarmiraken
nuksen kolmeen kerrokseen. Mukana ovat myös Suojeluskunta-,
Lotta-Svärd- ja Sotilaskotijärjestöjen vaiheet. Museon auditoriossa
esitetään sota-aikaa käsitteleviä dokumenttielokuvia. Ulkonäyttely
alueella on kymmeniä tykkejä ja pioneerien raskasta kalustoa sekä
sotilasradioamatööriasema. Museokauppa Militaria Shop ja lounas
ravintola Militaria palvelevat museon päärakennuksessa.

Vankilamuseo kertoo vankilaelämästä ja Suomen vankeinhoidon
historiasta. Museon hienointa antia ovat vanhan vankilaraken
nuksen aidot tilat, jotka on jätetty vuonna 1993 Kylmäkoskelle
muuttaneen Hämeenlinnan lääninvankilan viimeisten vuosien
asuun. Näin lähelle aitoa vankilaa harva tavallinen ihminen koskaan
pääsee tai joutuu. Näyttelykerroksia on yhteensä kolme ja nähtä
villä on hienoa esineistöä sekä eri ajanjaksoille sisustettuja sellejä.
Museokaupan erikoisuutena ovat vankiloissa valmistetut tuotteet.
Vankilamuseon vuokratilat taipuvat monenlaisiin tilaisuuksiin.

››
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HÄMEEN LINNA

››

Hämeen linna kuuluu Suomen keskiaikaisiin valtakunnan
linnoihin, jota esitellään nykyään historiallisena muistomerkkinä.
Alun perin Vanajaveden kapeikon saarelle rakennettu linna on
toiminut alueen kohtauspaikkana jo vuosisatojen ajan. Hämeen
linna on kunnostettu vanhaan asuunsa: vieras voi kulkea samoissa
huoneissa, joissa on eletty jo keskiajalla. Opastetulla kierroksella
linnan 700-vuotinen historia herää henkiin. Linnassa on lisäksi
vaihtuvia näyttelyitä, museokauppa, tilausravintola ja kesäkahvila
sekä vuokrattavia kokous- ja juhlatiloja.

HISTORIALLINEN MUSEO
SÄÄSTÖPANKKIMUSEO

››

Hämeenlinnan kaupungin historial
linen museo tuottaa Hämeen linnan
vaihtuvat näyttelyt, tarjoaa tutkijapalve
luita Kanta-Hämeen maakuntamuseona
ja ylläpitää Vankilamuseota, Palanderin
taloa, Sibeliuksen syntymäkotia ja
Säästöpankkimuseota. Säästöpankki
museon näyttely on auki toistaiseksi
ainoastaan tilauksesta.

PALANDERIN TALO

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKOTI

perheen asumista Hämeenlinnan
kaupungissa sata vuotta sitten.
Kotimuseossa tutustutaan huone
kokonaisuuksiin juhlavasta salista
aina palvelusväen käyttämään
kyökkiin. Museo sijaitsee keskustan
koilliskulman hienolla puutaloalueella.
Pääsymaksuun sisältyvät opastetut
kierrokset puolen tunnin välein.

Säveltäjä Jean Sibelius (1865–1957)
syntyi ja eli elämänsä ensimmäiset 20
vuotta Hämeenlinnassa. Sibeliuksen
syntymäkodin huoneet on sisustettu
1860–80-luvun asuun ja museon
näyttelyssä valotetaan Pikku-Jannen
poikavuosia Hämeenlinnassa. Opaste
tulla kierroksella kuulet paljon lisää.
Syntymäkodin salissa järjestetään
säännöllisesti kamarikonsertteja.

›› Palanderin talo esittelee säätyläis

››

