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HEAVY HISTORY AT ITS BEST

THE PAROLA ARMOUR MUSEUM
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PA N S S A R I M U S E O

SOTAHISTORIAA PARHAIMMILLAAN

HÄMEEN SYDÄMESSÄ, Hattulan Parolassa sijaitseva
Panssarimuseo avasi ovensa vuonna 1961. Vuoden ympäri
palveleva museo tarjoaa nähtävää ja koettavaa kaikille
vieraille aina lapsista sotahistorian harrastajiin. Panssarimuseo kiinnostaa myös kansainvälisesti. Sen näyttelyihin
ja tapahtumiin saavutaan kaikkialta maailmasta. Museolla
on hyvät pysäköintitilat ja esteettömyyteen on kiinnitetty
huomiota, joten myös liikuntarajoitteisten on helppo kulkea
alueella.
Panssarimuseo tarjoaa vierailijoille mahdollisuuden
tutustua Suomen sotahistoriaan liittyvään välineistöön
ainutlaatuisella ja autenttisella tavalla. Tankkituvasta
löytyy jokaisen kukkarolle sopiva tuliainen, ja siellä nautitut
munkkikahvit kruunaavat vierailun. Tavoitteena on, että
jokainen Panssarimuseolla käynyt on tyytyväinen vierailuunsa ja palaa uudelleen. Kävijöistä pitää huolen
ystävällinen ja asiantunteva henkilökunta.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

GoZee: Get started in 30 seconds

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään hakusana
”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”
in the search field and download the app to
your smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.

Cinemagraph

Panorama

Photo Gallery

Web icon

T H E PA R O L A A R M O U R M U S E U M 3

HEAVY HISTORY AT ITS BEST

LOCATED IN THE HEART OF HÄME, in Hattula, The Parola Armour Museum was established in 1961. Open year
round the museum provides lots to see and experience for
everyone from little children to those interested in military
history. The Armour Museum interests all around the world
and the exhibits and the events have people arrive from
all corners of the earth. The museum has a good parking
space and accessibility is a priority, so those with disabilities have easy time visiting the museum.
The Armour Museum gives all the visitors the possibility to
get to know Finnish military history and the items related to
it in an authentic and unique way. In the Tank Cottage cafeteria you can find all kinds of souvenirs and the fresh donut
with coffee is a cherry on top of the visit. The mission is
that every customer is satisfied with their visit and will
return one day. Friendly and well-informed staff will gladly
help all the guests.

Laadukasta ravintolapalvelua
vain 10 minuutin ajomatkan päässä.
Ravintola Verka tarjoaa maittavaa
käsityönä valmistettua ruokaa laadukkaiden
juomien ja rennon palvelun saattelemana.
Pöytävarauksen teet helposti netistä www.ravintolaverka.fi tai soittamalla numeroon 050 513 6660 | Viipurintie 4 | Hämeenlinna
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SAA KOSKEA!

Panssarivaunuihin on lupa koskea, ja osaan
saa jopa kavuta kyytiin.

PANSSARIMUSEO ESITTELEE Suomen armeijan käyttämää tai sotasaaliiksi saamaa panssari- ja panssarintorjuntakalustoa. Näytteillä on 60 panssarivaunua,
panssarintorjuntatykkejä sekä muita panssarintorjuntavälineitä. Vitriineissä on esillä suomalaisten panssaritaistelijoiden asepukuja ja varusteita yli sadan vuoden
ajalta. Näiden lisäksi kerrotaan myös panssarijoukoissa
palvelleiden henkilöhistoriaa komentajista rivimiehiin.
Esittelytekstien avulla voi opiskella historiaa, ja myös
opastus järjestyy sovittaessa. Museolla järjestetään
lisäksi esitelmätilaisuuksia alaan liittyvistä aiheista.
Kahden lämpimän näyttelyhallin lisäksi kalustoon pääsee
tutustumaan museon laajalla ulkoalueella, jossa voi
jykevän kaluston lisäksi nauttia upeista maisemista ja
vaikkapa eväistä. Yli 33 000 m2:n alueella riittää nähtävää
yhdeksi tai useammaksikin päiväksi. Panssarimuseon
näyttelyistä voi jokainen kävijä poimia oman kiinnostuksensa kohteet. Museon näyttelyt kehittyvät ja uutta
nähtävää on joka vuosi. Aito raudan tuoksu lisää näyttelyn autenttista tunnelmaa.

HATTULAN PYHÄN RISTIN KIRKKO
kantatien 57 tuntumassa on Hämeen vanhin kirkko,
kesäisin avoinna matkailijoille päivittäin kello 11–17.
Lisätietoja: www.hattulanseurakunta.fi,
tiedustelut p. 03 631 1540 (ma-to 9–13).

The HOLY CROSS CHURCH

in Hattula (15th century) is known for
paintings on its ceiling and walls.
In the summer it is open daily 11 AM to 5 PM.
Inquiries tel. +358 3 631 1540 (M-Th 9 AM to 1 PM).
OSOITE/ADDRESS: Vanhankirkontie 41, Parola

HATTULAN
SEURAKUNTA

YKSI MUSEON
NÄYTTÄVIMMISTÄ KOKONAISUUKSISTA ON SOTAHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ,
SUOMEN SODISSA KÄYTETTY
PANSSARIJUNA.
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TOUCHING ALLOWED!

You can touch the tanks and even climb on
board some of them.

WAR HISTORICALLY ONE
OF THE MUSEUM’S MOST
IMPRESSIVE COMPONENTS
IS THE ARMOURED TRAIN USED
IN THE FINNISH WARS.

THE PAROLA ARMOUR MUSEUM INTRODUCES tank
and anti-tank weaponry operated by the Finnish Army
including captured booty equipment. There are 60 tanks,
many anti-tank guns and other anti-tank equipment on
display. In the showcases there are on display uniforms
of Finnish tank troopers and gear for over a hundred
years. In addition, the personal history of commanders
and also rank and file served in the tank troops is also
described. Introduction texts enable visitors to study history and guided tours are also available on request. The
museum also organises lectures related to its theme.
In addition to two warm exhibition halls you can visit the
museum’s wide outdoor area where you can enjoy not
only the robust tank equipment but also magnificent
landscape and even your packed lunch. In the area of
over 33,000 m2, there is enough to see for one or more
days. From the exhibitions of the Parola Armour
Museum, every visitor can pick their own focus points.
The museum’s exhibitions are evolving and there is
something new to watch every year. The authentic smell
of iron gives the exhibition authentic atmosphere.

Monipuoliset museo- ja kokouspalvelut
historiallisessa kasarmiympäristössä
Hämeenlinnassa!
– laaja perusnäyttely ja vaihtuvia näyttelyitä
– opastuksia, luentoja ja tapahtumia
– kokous- ja juhlapalveluja
– Museokortti-kohde
MUSEO MILITARIA | Vanhankaupunginkatu 19, 13100 Hämeenlinna | puh./tel. +358 40 450 7479 | asiakaspalvelu@museomilitaria.fi | www.museomilitaria.fi
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RAUTAISANNOS KOETTAVAA!
Panssarimuseon vuosi täyttyy
monipuolisista tapahtumista, joissa on
erinomainen hinta-laatusuhde.
PANSSARIMUSEON VETOVOIMAISISSA TAPAHTUMISSA riittää nähtävää ja koettavaa koko päiväksi. Vuosittain järjestettävät tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja saavuttaneet suursuosion, ja tapahtumien aikana
museo täyttyy kaikenikäisistä vierailijoista. Keskikesän
Perhepäivänä on lapsiperheiden viihtyvyyteen kiinnitetty
erityisesti huomiota. Museoalueella on liikkuvan kaluston
lisäksi tarjolla monenlaista aktiviteettia kuten pomppulinnoja, akkuautoja ja karvakavereita. Vieraat voivat lisäksi
seurata toimintanäytöksiä ja käydä vaikkapa tela-ajelulla.
Panssarimuseon tiloissa ja alueella voi järjestää myös
yksityisiä tilaisuuksia kuten kokouksia ja juhlia. Panssarivaunuajelun ja museo-opastuksen voi sisällyttää esimerkiksi tyhy-päivään ja tarjoilut voi nauttia vaikka kenttäkeittiöstä. Museon palvelut taipuvat moneen, ja tiloissa on
järjestetty syntymäpäiviä, rippi- ja kastejuhlia ym. Kaikki
toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi!

VIIDEN TÄHDEN TAPAHTUMIA!
Kewätsawutus avaa wappupäivänä museon
kesäkauden. Tapahtumassa on museon kaluston
lisäksi näytteillä klassikkoautoja. Käännetään
kampiakselit kesäaikaan!
Korsulauluilta eli yhteislaulutilaisuus on kaksi
kertaa kesässä touko- ja elokuussa.
Perhepäivää vietetään kesä-heinäkuun taitteessa.
Harrastepäivä sisältää militariaharrastusten esittelyä sekä Armour Challenge -pienoismallikilpailun
vuosittain vaihtuvilla teemoilla.
Talvi- ja syyslomatapahtumat järjestetään koulujen
lomaviikonloppuina.

LUE TAPAHTUMAKALENTERISTA LISÄÄ!

READ MORE FROM THE EVENT CALENDAR!

HÄMEENLINNA |

www.hmlsky.fi
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FIVE STARS EVENTS!
“Engine Warming Day” event opens the museum’s
summer season on first of May. In addition to
the museum’s equipment, there are classic cars
on display. Let’s turn crankshafts for the summer
mode!
Dugout Song Event or Community Singing Event
is biannual event in the summer time, in May and
August.
Family Day is celebrated in June-July.
Hobby Day includes demonstration of military
hobbies as well as an annual Armour Challenge
scale model competition with changing themes.
Special mid-term break eventsare organized
during the relevant weekends.

CONCENTRATED DOSE TO EXPERIENCE!
The Parola Armour Museum’s year is
filled with versatile events, which have
excellent quality-price ratio.

THE ARMOUR MUSEUM’S ENGROSSING EVENTS offer
plenty to see and experience for the whole day. Annual
events have established themselves and are enjoyed by
many and during the events the museum is filled with
visitors of all ages. The mid-summer Family Day is very
family-oriented and the families are the focus of this
event. The museum provides the guests not only with
movable vehicles, but also with plenty other kinds of
activities, e.g. bouncy castles, battery-operated miniature
vehicles and friendly pets to enjoy. The guests can watch
action events and take a ride in an armoured track vehicle.
You can arrange plenty of happenings in the museum’s
premises, e.g. meetings and parties. You can combine
e.g. ride in an armoured track vehicle and a guided tour
in the museum as a company welfare day and enjoy your
serving from the field kitchen. The museum is available
for many kinds of events; there have been arranged e.g.
birthdays, confirmation and baptizing events on the
premises. Everyone is warmly welcome!

PANSSARIMUSEO Hattulantie 334 ❘ 13721 Parola ❘ toimisto@panssarimuseo.fi
TAMPERE

Avoinna kaikkina viikonpäivinä
1.5.–30.9.
klo 10–18
1.10.–30.4. klo 10–15

Open daily
1.5.–30.9.
1.10.–30.4.

Tarkista pyhäpäivien
aukioloaika verkkosivuiltamme.

Check holiday openings
from our website.

10am – 6pm
10am – 3pm

Lahti
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PIETARI

HELSINKI

• www.jssuomi.fi

www.panssarimuseo.fi

On the safe side
www.armoxplate.com

