Aulangon
luonnonsuojelualue
• 152,5 ha
• Perustettu: 1930
• Sijainti: Hämeenlinna

(4 km Hämeenlinnan keskustasta.
Viitoitus valtateiltä nro 3 ja 10.)

Metsähallitus,
alueen hoitaja
• Hämeen luontokeskus (Tammela)
• puh. 0206 39 4630
• hame@metsa.fi
• luontoon.fi/hameenluontokeskus
• luontoon.fi/aulanko
• facebook.com/aulangonluonnon-

suojelualue

Luonnonsuojelualue

Aulangon näkötorni

Aulanko
Aulangolla pääsee ihailemaan
Aulangonvuorelta avautuvaa
kansallismaisemaa, englanti
laistyypistä kartanonpuistoa
ja siihen kuuluvia metsiä.

Kartanosta luonnon
suojelualueeksi
Aulangonvuorella on sijainnut
aikanaan linnavuori. Puistometsä
rakennuksineen on peräisin 1800ja 1900-lukujen taitteesta, jolloin
Venäjällä asekaupoilla rikastunut
eversti Hugo Standertskjöld osti
alueella sijainneen Karlbergin kartanon ja rakennutti sen tiluksille
englantilaistyyppisen puiston.
Karlbergin kartano sijaitsi nykyisen Hotelli Aulangon kohdalla.
Laajoissa rakennustöissä puiston
aluetta raivattiin ja alueelle istutettiin ulkomaisia puita ja pensaita.
Lisäksi kaivettiin kaksi tekolampea,
rakennettiin huvimajoja ja komea
graniittilinnake. Näyttävin puisto-

metsän rakennuksista on Aulangonvuoren näkötorni (33 m).

Rehevät metsät ympäröivät
Aulangonvuorta
Aulangon alueen luonto on
ympäröiviin alueisiin verrattuna
rehevää. Kasvilajistoa monipuolistuttavat 1900-luvun alun istutukset. Aulangolla kasvavat lähes
kaikki Suomen luonnonvaraiset
jalopuulajit. Erikoisuuksia ovat mm.
visakoivikot, ulkomaisten puulajien
metsiköt ja tavallisesta poikkeavat
puulajien muodot, esim. suru- ja
pallokuuset. Luontaisesti syntynyt
Ruusulaakson pihlajametsikkö on
harvinaisuus.
Murroslaaksoon syntynyt
Aulangonjärvi muodostui itsenäiseksi järveksi vasta Vanajaveden
pinnan laskujen seurauksena
1900-luvun alussa. Aulangonvuori
kohoaa 70 m Aulangonjärven
pintaa korkeammalle.

on avoinna kesäisin joka päivä 
klo 8–19. Torniin on vapaa pääsy.

Nähtävyyksiä ja palveluita
Aulangonvuoren näkötorni ja kahvila ovat auki kesäisin. Aulangonvuoren näköalatasanteen alapuolella on Lennart Segerstrålen
metsästysaiheinen fresko. Näköalatasanteelta laskeutuvat portaat
Karhuluolaan. Joutsenlammen
rannalla on kesäkioski ja puulajipolku. Graniittilinnakkeella toimii
kesäisin lastenteatteri. Alueella on
kaksi valaistua ulkoilureittiä (4,5 ja
6,5 km), jotka ovat talvisin latuina.
Venäjän armeijan ruutikellarin
jäänteet sijaitsevat luonnonsuojelualueen eteläosassa.

Aulanko on osa Suomen
ensimmäistä kansallista
kaupunkipuistoa
Suomen ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto perustettiin
Hämeenlinnaan 2001. Kansallinen
kaupunkipuisto on maamme historian ja luonnon näyteikkuna.

Aulangon luonnonsuojelu
alueella on
SALLITTU

• liikkuminen jalan ja hiihtäen,
• autolla ajo rengastiellä kesäisin
klo 8–23 välisenä aikana,

• ruokasienten ja metsämarjojen
poimiminen.

RAJOITETTU

• Maastopyöräily järjestyssäännön

mukaan sallittu ainoastaan
päällystetyllä rengastiellä sekä
järjestyssäännössä osoitetuilla
sorapäällysteisillä teillä ja poluilla.
• Ratsastus on sallittu vain siihen
erikseen osoitetuilla reiteillä.
• Muuhun kuin jokamiesoikeuksiin
kuuluvaan toimintaan tarvitaan
pääsääntöisesti Metsähallituksen
lupa (mm. tutkimusluvat ja suurten
tapahtumien luvat).

KIELLETTY

• roskaaminen,
• leiriytyminen ja avotulen teko,
• lemmikkieläinten vapaana
pitäminen,

• opasteiden ja muiden rakenteiden
sekä koealojen vahingoittaminen,

• kasvillisuuden, maaperän tai

muun luonnon vahingoittaminen
ja häirintä sekä muita kävijöitä
häiritsevä toiminta,
• metsästys ja kalastus.
www.luontoon.fi/aulanko >
Ohjeet ja säännöt
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Hotelli ja kylpylä
Hotell och spa
Hotel and spa
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Kioski
Kiosk

Pukinmäki

Onnentemppeli
Onnentemppeli lusthus
Onnentemppeli (Temple of happiness)
Aulangon ratsastuskoulu
Ridning skola
Molkkarinmäki
Riding school

Golfkenttä
Golfbana
Golf Course

Katajisto

Joutsenlampi

Joutsenlampi
Svandammen
Swan Lake
Graniittilinna
Granitslottet
the Granite Castle

Valaistu polku
Belyst stig
Illuminated Trail
Polku
Stig
Trail

Aulangonjärvi

Näkötorni
Utsiktstorn
Observation Tower

Rengastie
Enkelriktad ringväg
One-way ring road

Kilometrimäki

Metsälampi

0

Mummunmäki

Ruutikellari
Krutkällare
Gunpowder magazine

Aulangonvuori
Aulangonvuori Hill

Sairio

Kahvila
Café

500 m

Karhuluola
Björngrottan
the Bear Cave

Laavu
Skärmskydd
Lean-to shelter

Pensas- ja puulajipolku
Naturstig
Nature Trail

Aulangonniemi
Ruusulaakso
Ruusulaakson paviljonki
Lusikkaniemi
Ruusulaakso paviljong
Ruusulaakso pavilion

Ulkoilumaja
Friluftsstuga
Outdoor Recreation Centre

Pysäköintialue
Parkeringsplats
Parking

Luonnonsuojelualue
Naturskyddsområde
Nature Reserve

Luonnonsuojelualue

Aulanko

