
Aulangon  
luonnonsuojelualue
•  Pinta-ala: 152,5 ha
•  Perustettu: 1930 
•  Sijainti: Hämeenlinna
(4 km Hämeenlinnan
 keskustasta. Viitoitus   
valtateiltä nro 3 ja 10.)

Metsähallitus,
alueen hoitaja
•  Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–15:
puh. 0206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi

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

Retkeilyä luontoa suojellen
•   Liikkuminen on sallittua jalkaisin 
ja hiihtäen.

•   Autolla ajaminen on sallittua yksi
suuntaisella rengastiellä kesäisin 
klo 8–23 välisenä aikana.

•   Pyöräily on sallittua ainoastaan 
päällystetyllä yksisuuntaisella 
rengastiellä sekä sorapäällystei
sillä teillä ja poluilla. Otathan 
pyöräillessäsi huomioon muut 
polulla liikkujat.

•   Maastopyöräilyyn on osoitettu 
erillinen vaativa MTBreitti (6 km). 
Reitin lähtöpiste sijaitsee Aulangon 
luontoliikuntakeskuksen pysä
köintialueella. Otathan pyöräil
lessäsi huomioon muut polulla 
liikkujat.

•   Ratsastus on sallittua vain siihen 
osoitetuilla reiteillä. 

•   Leiriytyminen ja avotulen tekemi
nen ei ole sallittua.

•  Voit poimia marjoja ja hyöty  
sie niä, mutta et kiviä tai kasveja.
Annathan luonnoneläinten olla
rauhassa.

•  Retkeile roskattomasti. Vie roskat
mukanasi pois maastosta.

•  Metsästys ja kalastus
on kielletty.

•  Lemmikkieläimet 
on pidettävä
kytkettyinä.

Ohjeet ja säännöt
www.luontoon.fi/aulanko / 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero 112
Tiedä mistä soitat – kännykkä ei
kuulu kaikkialla puistossa!

Luonnonsuojelualue 

Aulanko
Lähde romanttiselle päiväkä
velylle kansallisen kaupunki
puiston sydämeen. Lumoudu 
taiteilijoiden tavoin kansallis
mai se masta, löydä tuijametsän 
rauha tai kohota kuntoa ja 
mieltä Aulangonvuoren  
gra niit  ti portaissa. Aulanko on 
ympäri vuoden kaikille avoin 
paikka rentoutua, liikkua sekä 
nauttia luonnosta ja alueen 
kulttuurihistoriasta.

Kartanosta luonnon
suojelualueeksi
Aulangonvuorella (150 m mpy.) 
on sijainnut aikanaan linnavuori. 
Puistometsä rakennuksineen on 
peräisin 1800 ja 1900 lukujen 
taitteesta, jolloin Venäjällä ase
kaupoilla rikastunut eversti Hugo 
 Standertskjöld osti alueella sijain
neen Karlbergin kartanon ja 
rakennutti sen tiluksille kaikille 
avoimen englantilaistyyppisen 
puiston. Karlbergin kartano sijaitsi 
nykyisen Hotelli Aulangon koh
dalla. Laajoissa rakennustöissä 
puistoa raivattiin ja alueelle istu
tettiin ulkomaisia puita ja pen
saita. Lisäksi kaivettiin kaksi teko
lampea, rakennettiin huvimajoja 
ja komea graniittilinnake. Näyt
tävin puistometsän rakennuk
sista on Aulangonvuoren näkö
torni (33 m).

Standertskjöldin tahtona oli, 
että puisto säilyisi kaikille avoi
mena ajanviettopaikkana. Erilais
ten omistusvaiheiden jälkeen 
Aulangosta muodostettiin laki
sääteinen luonnonsuojelualue 
vuonna 1991. Nykyisin Aulangon 
luonnonsuojelualue sekä Aulan
gon  järven itäpuolelle vuonna 
2018 perustettu Sibeliuksen met
sän luonnonsuojelualue ovat osa 

laajempaa Natura 2000 verkostoa 
sekä Suomen ensimmäistä kansal
lista kaupunkipuistoa.

Retkeilyreittejä rehevässä 
metsässä
Aulangon luonto on ympäröiviin 
alueisiin verrattuna rehevää. 
Kasvi lajistoa monipuolistuttavat 
1900luvun alun istutukset. 
 Alueella kasvavat lähes kaikki 
 Suomen luonnonvaraiset 
jalopuulajit. Erikoisuuksia ovat 
mm. visakoivikot ja ulkomaisten
puulajien metsiköt. Luontaisesti
syntynyt Ruusulaakson
pihlajametsikkö on harvinaisuus
ja puujättejä kasvava tuijametsä 
on yksi alueen helmistä. 

Alueella on useita reittejä, 
joten retken voi aloittaa eri pai
koista. Joutsenlammen ympäris
tössä on kilometrin mittainen 
puu ja  pen sas  lajipolku. Kävely
reittien lisäksi Aulangolla on 6 km 
pitkä vaativa MTBreitti sekä 
ratsastusreittejä. Pyöräily on 
sallittua hiekalla päällystetyillä 

poluilla. Talviseen Aulangon met
sään voi tutustua hiihtäen valais
tuja latuja (4,5 km ja 6 km) pitkin. 

Nähtävyyksiä ja palveluja
Aulangonvuoren näköalatasan
teen alapuolella on Lennart 
 Segerstrålen  metsästysaiheinen 
fresko. Näköalatasanteelta laskeu
tuvat portaat Karhuluolaan, jossa 
on Robert Stigellin karhuperhe
veistos. Kesäisin tornikahvila on 
avoinna ja graniittilinnakkeella 
toimii lastenteatteri. Aulangon 
näkötorni on avoinna päivittäin 
äitienpäivästä lokakuun loppuun 
asti klo 8–20. Aulangon luonto 
liikunta keskus sijaitsee luonnon-
suojelualueen välittömässä lähei- 
syydessä ja se on hyvä lähtöpiste 
alueelle. Paikallisbussit liiken-
nöivät keskustasta Luontoliikun-
takeskuksen pysäköintialueelle. 

Yhteistyöyritysten tarjoamia 
palveluja: www.luontoon.fi/ 
aulanko/palvelut/yhteistyotahot
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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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