
Aulanko 
Naturskyddsområde
• 152,5 ha
• Inrättad: 1930 
•  Läge: Hämeenlinna
(Tavastehus (4 km från
Tavastehus centrum.
Vägskyltning från riksvägarna
nr 3 och 10.)

Forststyrelsen,
områdets förvaltare
•  Kundtjänst mån–fre kl. 9–15:
tfn +358 (0)206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi

•  utinaturen.fi/aulanko
•  www.facebook.com/ 
aulangonluonnonsuojelualue

Skydda naturen på 
utflykten
•   Det är tillåtet att röra sig i
 området till fots och på skidor.
•  På sommaren är det tillåtet att 
färdas med bil längs den enkel
riktade ringvägen kl. 8–23.
•   Cykling är tillåten endast på den 
asfalterade enkelriktad ringvägen 
samt på grusbelagda vägar och 
stigar. Ta hänsyn till andra som rör 
sig på stigen när du cyklar.
•  En separat krävande MTBled
( 6 km) har anvisats för terräng
cykling. Ledens startpunkt ligger 
vid parkeringsplatsen vid Aulangon 
luontoliikuntakeskus. Ta hänsyn till 
andra som rör sig på stigen när du 
cyklar.
•   Ridning är tillåten endast på leder 
som är anvisade för detta. 
•   Det är inte tillåtet att göra upp 
öppen eld eller att slå läger.
•   Du får plocka bär och matsvamp, 
men inte stenar och växter. Låt de 
vilda djuren vara i fred.
•  Skräpa inte ner. Ta med dig allt 
avfall hem.
•   Det är förbjudet att jakt
eller fiska i parken.
•  Håll alltid
sällskapsdjur
kopplade.

Instruktioner och regler

 

utinaturen.fi/aulanko/
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet

 

utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

 

Nödnumret 112
Håll reda på varifrån du ringer
– mobilen fungerar inte i hela
parken!

Naturskyddsområde

Aulanko
Gå på en romantisk promenad 
i hjärtat av nationalparken. 
Liksom konstnärerna, låt dig 
hänföras av nationalland-
skapet, vandra i tujaskogens 
lugn eller höj konditionen 
och humöret i granittrapporna 
på Aulangonvuori. Aulanko 
är öppet för alla året om: 
koppla av, motionera och njut 
av naturen och områdets 
kulturhistoria.

Från herrgård till 
naturskyddsområde
På Aulangonvuori (150 m ö.h.) 
fanns en gång i tiden en fornborg. 
Parkskogen med sina byggnader 
härstammar från sekelskiftet 
mellan 1800 och 1900talet. 
Överste Hugo Standertskjöld, 
som blivit förmögen som vapen
producent i Ryssland, köpte då 
Karlberg gård och lät anlägga en 
för alla öppen park i engelsk stil 
på ägorna. Karlberg gårds huvud
byggnad låg där Hotell Aulanko 
ligger i dag. Omfattande bygg
nads arbeten genomfördes i  
parken och utländska trädarter 
och buskar planterades på  
området. Översten lät dessutom 
gräva ut två konstgjorda sjöar 
samt bygga lusthus och ett ståt
ligt granitslott. Den mest impo
nerande av parkskogens byggna
der är utsiktstornet (33 m) på 
Aulangonvuori.

Det var Standertskjölds önskan 
att  parken skulle bevaras som 
en plats som är öppen för alla. 
Efter olika ägarbyten blev Aulanko 
1991 ett lagstadgat naturskydds
område. Numera utgör Aulanko 
naturskyddsområde och Sibelius
skogens naturskyddsområde, 
som inrättades 2018 öster om 

Aulangonjärvi, en del av det 
större nätverket Natura 2000 
samt av Finlands första national
stadspark.

Friluftsleder i den frodiga 
skogen
Naturen i Aulanko är frodig  
jämfört med de kringliggande 
områdena. Tack vare de plante
ringar som gjordes i början av 
1900talet blev växtbeståndet 
mångsidigare. På området före
kommer nästan alla vilt växande 
ädla trädarter i Finland. Kuriosi
teter är bland annat skogsdung
arna med masurbjörk och med 
utländska trädarter. Rönnbestån
det i Ruusulaakso är en sällsynt
het som uppstått på naturlig väg, 
och en av pärlorna i området är 
tujaskogen med enorma träd. 

Det finns många vandrings
leder i området, och man kan 
börja sin utflykt på flera ställen.  
I närheten av Svandammen finns 
en kilometerlång stig med olika 
arter av träd och buskar. Utöver 
vandringslederna har Aulanko  
en 6 km lång krävande MTBled 
samt ridleder. Det är tillåtet att 

cykla på stigar belagda med sand. 
På vintern kan du bekanta dig 
med skogen på skidor längs be
lysta skidspår (4,5 km och 6 km).

Sevärdheter och service
Nedanför utsiktsplattformen 
finns en fresk med jaktmotiv, 
målad av konstnären Lennart 
Segerstråle. Från utsiktsplattfor
men leder trappor ner till Björn
grottan, där man hittar Roberts 
Stigells skulptur Björnfamilj. 
Sommartid är kaféet Tornikahvila 
öppet och vid granitslottet finns 
det en barnteater. Utsiktstornet 
är öppet under sommaren alla 
dagar kl. 8 - 20. 
Naturidrottscentrum, Aulangon 
luontoliikuntakeskus, ligger i 
naturskyddsområdets omedel
bara närhet och är en bra start
punkt för området. Lokalbussarna 
trafikerar från centrum till Luonto
liikuntakeskus parkeringsplats. 

Service som erbjuds via sam
arbetsparter:  
www.utinaturen.fi/aulanko/
service/samarbetspartner
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Aulanko
Näkötorni
Utsiktstorn
Observation Tower

Karhuluola
Björngrottan
The Bear Cave

Joutsenlampi
Svandammen 
Swan Lake

Aulangon luonnonsuojelualue - Aulanko 
naturskyddsområde - Aulanko Nature Reserve
Pensas- ja puulajipolku 1 km 
Naturstig - Nature Trail
Polku
Stig - Trail
Valaistu polku  
Belyst stig - Illuminated Trail 
Ratsastusreitti
Ridled - Horseback riding trail
Aulanko MTB - vaativa maastopyöräilyreitti 6 km
Krävande terrängcykelled   
Demanding mountain biking trail
Aulanko MTB lähtöpiste - Aulanko MTB
startpunkt - Aulanko MTB starting point

 

 

Opastustaulu 
Informationstavla - Information board
Pysäköintialue 
Parkering - Parking

Näköalapaikka
Utsiktsplats - Viewpoint
Luonnonnähtävyys: Tuijametsä  
Naturobject - Natural feature of interest
Kahvila
Kafé - Cafe

Hotelli
Hotell - Hotel

Puolikota (ei yöpymistä) - Havkåta (ej över-  
nattning - Campfire shelter (day-use only) 
 

0 0,5 km

Graniittilinna
Granitslottet
The Granite Castle

Onnentemppeli
Lusthus
Temple of happiness

Ruusulaakson paviljonki
Paviljong  
Pavilion 

AULANKO MTB  6 km 
- talvi-/kesäreitti, vaativa  
- vinter-/sommarled, krävande   
- winter/summer route, demanding 

AULANKO MTB   
- kesäreitti, vaativa 
- sommarled, krävande   
- summer route, demanding

MTB

MTB

3053
RautatieJärnvägRailway

Tampere, 
Hattula

Tampere

Aulangonkuja

Joutsen-
    lampi

Aulangon-
vuori

Molkkarinmäki

Kataj isto

Golfkenttä

Ruutikellari  
Krutkällare  
Gunpowder magazine

Lusikkaniemi

Aulangonniemi

Pukinmäki
Metsä-
   lampi

Aulangonjärvi

Linnanen

Vanajavesi

A
ulangontie

Hämeenlinna,
Helsinki

Aulangonmetsäntie

-yksisuuntainen tie

-enkelrikrad väg

-one-way road

Aulangon luontoliikuntakeskus 
Aulanko Nature Activity Center
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