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Hämeenlinnassa sijaitseva, kolmea maavoimien aselajia esittelevä, Museo Militaria, Suomen 

Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo  avattiin virallisesti toukokuun puolivälissä.  Kesän aikana uuteen 

museoon on ehtinyt käydä tutustumassa  jo noin  13 000 museovierasta. Museo tarjoaa elämyksiä 

myös syksyyn, sillä ohjelmassa on mm. toimintapäivä ja syksyn luentosarja. 

Museon kaksi ensimmäistä näyttelykerrosta ovat nyt täysin valmiina, mutta  kolmannen kerroksen 

rakentaminen jatkuu vielä. Kesän aikana museon ulkonäyttelyalue on täydentynyt Miehikkälästä 

tuodulla raskaalla pioneerikalustolla ja  lisää ajoneuvoja saapuu  Hämeenlinnaan syksyn kuluessa.  

Tule tutustumaan uuteen aselajimuseoon 

Tule viettämään syyspäivää Museo Militariaan kaveriporukassa tai  perheenjäsenten seurassa. 
Museo Militaria on myös oivallinen kiltaretkikohde ja yli 15 hengen ryhmille  pääsymaksukin on 
edullisempi.  Samalla reissulla  voi tutustua  myös Hämeen historialliseen linnaan sekä 
Vankilamuseoon  Linnanniemen yhteislipulla. Halutessaan voi varata myös asiantuntevan 
opastuksen erillistä opastusmaksua vastaan. 
  

Toimintapäivänä museoon puolella hinnalla 

Koko perheen toimintapäivä järjestetään museolla lauantaina 21. syyskuuta. Museon ovet 
avataan klo 11.00 ja toimintaa riittää aina klo 16.00 asti. 
 

Toimintapäivän ohjelmassa mm. 

Rastirata, jossa kuusi erilaista toimintapistettä, Panssariprikaatin vartioston sotakoiranäytöksiä, 

museosuunnistusta museon perusnäyttelyssä sekä tasatunnein klo 12.00 alkaen opastettuja 

kierroksia Sotilaan tie -näyttelyyn.  



Lisäksi kentällä pääsee tutustumaan Puolustusvoimien kalustoon klo 15.30 asti. Ja perheen 
pienimmille on tarjolla myös tivolihuveja! Toimintapäivänä pääsymaksu on aikuisilta 4,00 € ja 
lapsilta 1,50 €. 
 

Ja reserviläisten rokka porisee... 
Toimintapäivänä nälän karkottamiseen on tarjolla 2,00 € hintaan hernekeittoa reserviläisten 
soppatykistä klo 13.00 alkaen. 
 

Syksyn luentosarja alkaa 

Museon Militarian syksyn luentosarjan avaa FT Tuomas Hoppu luennollaan: Suomalaiset 
vapaaehtoiset Venäjän armeijassa 1914-1918. Luento järjestetään torstaina 12.9. klo 18.00 
museon Pohjolasalissa.  Luennolle on vapaa pääsy! 
 

Keskiaikaiset tykit paukkuivat ja ruuti tuoksui 

Hämeen Keskiaikamarkkinaviikonlopulla 17.-18. elokuuta Paksun Katariinan Tykkisisarkunta 
vieraili  jälleen museolla. Nyt saatiin tutustua kahteen keskiaikaiseen mustaruutitykkiin. Näytteen 
voimastaan antoivat pieni keskiaikainen bombardi Paksu Katariina, jonka kaliiperi on 2,65 tuumaa 
eli 65 mm. ja tänä kesänä Puolan "taistelukentillä" ensikasteensa saanut  Pitkä Barbara, joka on  
tyypiltään kulevriini, hakapyssyä muistuttava, mutta sitä raskaampi suustaladattava 
mustaruutiase. Barbaran kaliiperi on 2,54 cm eli suunnilleen golfpallon kokoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paksu Katariina näytti voimansa lauantaipäivän vesisateesta huolimatta. Kirjeen kuvat: Sirkka Ojala. 

 

 
 

Museo Militaria 

Puh. (03) 682 4600, toimisto@museomilitaria.fi,  
Avoinna syyskaudella 1.9. alkaen: ma-su klo 11.00-17.00.  

Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, lapset (7-17v) 3,00 €, ryhmät (väh. 15 hlö) 6,00 €/hlö.  
Opastusmaksu 40 € ryhmä (varattava etukäteen, ryhmän koko max. 50 hlö). 

Lisätietoa museon toiminnasta sekä Militaria Shopin tuotteet löydät 

www.museomilitaria.fi -sivustolta!  


