
Vanajaveden laakson ja Aulangon maisemia leimaavat monet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
elementit. Alueella on ainutlaatuinen muinaismuistojen keskittymä, runsaasti
keskiaikaisperäisiä kartanoita, monta keskiajalta periytyvää kyläkeskusta sekä 1800- ja 1900-
lukujen huvilakulttuurin synnyttämiä ympäristöjä. Alueen rakennushistoriallisia kiintopisteitä
ovat mm. Hämeen linna, Hattulan keskiaikainen kirkko, kartanot puistoineen sekä vanhat
hämäläistalot. Kokonaisuutta rikastavat arvokkaat luontokohteet, perinnebiotoopit sekä
mäkialueet näkymineen. Vanajaveden laakso on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Alueella
sijaitsee myös Suomen ensimmäinen, vuonna 2001 perustettu Hämeenlinnan kansallinen
kaupunkipuisto.

Keskiaikaista Hämeen linnaa on vuosisatojen aikana laajennettu useissa rakennusvaiheissa.
700-vuotiaan linnan nykyinen asu on tulosta vuosikymmeniä kestäneestä
entistämistyöstä. Historiallinen maisema ja linnan ylväät piirteet Vanajaveden rannalla on
mahdollista tunnistaa monesta ilmansuunnasta, mutta osa vanhoista ja juhlavista näkymistä
on myös jo sulkeutunut ainakin vehreään ja lehtevään kesäaikaan.

Aulangon puiston kehittäminen alkoi 1850-luvulla ja suosituksi matkailualueeksi Aulanko
kehittyi 1930-luvulla. Hotellin nykyisen funkkistyylisen päärakennuksen ensimmäinen osa
valmistui vuonna 1938 ja yhdeksänreikäisen golfkentän rakennustyöt hotellin pihapiirissä
aloitettiin samana vuonna. Sotavuodet kuitenkin keskeyttivät rakennustyöt ja muutamia
vuosia hotellin ympäristö oli perunapeltona. Sotien jälkeen kentän rakentaminen jatkui ja
kenttä valmistui käyttöön. Hotellin itäinen silhuetti on muuttunut kolmella vuosikymmenellä
tehtyjen muutostöiden ja laajennusten myötä, mutta Aulangon aikaisemman omistajan ja
erityisesti puiston kehittämisestä kiinnostuneen Eversti Hugo Standertskjöldin mukaan nimetty
golfkenttä toimii edelleen. Se on Suomen vanhin alkuperäisessä muodossaan oleva golfkenttä.

Hämeen linna ja Aulanko
Kansallismaisema, Vanajaveden laakso ja Aulanko, Kanta-Häme



Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry

Museovirasto

Hämeenlinna
Vanajaveden laakso ja Aulanko, Kanta-Häme



Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry

Museovirasto

Hämeenlinna
Vanajaveden laakso ja Aulanko, Kanta-Häme



Teuvo Kanerva 1957-1961, Museovirasto

Martina Motzbäuchel 2021, MKNK ry

Aulanko
Vanajaveden laakso ja Aulanko, Kanta-Häme



Vanajaveden laakso ja Aulanko 
muodostavat ainutlaatuisen ja 
monipuolisen maisemakokonaisuuden, 
jossa kulttuuripiirteiden historiallinen 
kerroksellisuus näkyy poikkeuksellisen 
selvästi. 

Vanajaveden laakson ja Aulangon maisema-alue sijoittuu
Vanajaveden kaakkoisrannalle ja Hämeenlinnasta Vanajaveteen
ulottuvan kapean vesireitin varrelle. Alueen luoteesta kaakkoon
suuntautunutta maisemaa luonnehtivat vesistöjen lisäksi drumliinit,
kumpumoreenit sekä maisema-alueen länsipuolella kulkevan
harjujakson juurelle syntyneet hieta- ja savikkomaat.

Vanajaveden laakso kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen.
Alueella on runsaasti pitkien kulttuurijatkumoiden synnyttämiä
elinympäristöjä, jotka vaihtelevat perinnebiotoopeista
monentyyppisiin puistoalueisiin. Metsät ovat iältään vaihtelevia
ranta-alueiden lehtoja, selännealueiden tuoreita havumetsiä tai
harjumaiden kuivia mäntykankaita.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Kanta-Häme.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Maisema-alueella on myös luonnonoloiltaan arvokkaita suo- ja kosteikkokohteita, kuten Jumoinsuon
luonnontilainen keidassuo ja Kriipin linnustollisesti arvokas kosteikkoniemi.

Alueen kulttuuriset kerrostumat ulottuvat kivikaudesta nykypäivään. Huomattava osa Suomen
rautakautisesta asutuksesta on sijainnut Vanajaveden laaksossa, jossa ovat yhdistyneet edulliset ilmasto-
olot, viljava maaperä sekä vesireittien tarjoamat hyvät kulkuyhteydet. Laaksosta on löydetty yksi sisämaan
merkittävimmistä rautakautisista asutuskeskittymistä, jonka muinaisjäännöksiin kuuluu asuinpaikkojen,
hautapaikkojen sekä uhri- ja kulttipaikkojen ohella muinaislinnaketju. Maisemallisesti erityisen vaikuttava
muinaislinna on Tenholan Linnavuori, joka on toiminut Hattulan ja Kalvolan asukkaiden tähystys- ja
pakolinnana. Tenholan rinteellä erottuu edelleen kaksi soravallia, joiden lisäksi linnoitukseen on liittynyt
puisia rakenteita. Vanajaveteen kulkevan virran varrelle keskiajalla rakennettu Hämeen linna on osa
Hämeen muinaislinnaketjusta alkanutta puolustusvarustusten jatkumoa. Esihistoriallisten
muinaisjäännösten ohella alueella on jäljellä keskiajalta periytyviä kulttuuriympäristöjä, kuten Hämeen
linna, kivikirkkoja, vanhoja kyliä ja kartanoita sekä tielinjoja. Kirkonseutuja ja kyliä yhdistäneistä vanhoista
maanteistä huomattavin on Hattulan kirkolta Mierolan kautta Tyrväntöön johtava tie, jonka varrella on
lukuisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita.

Useiden keskiajalla perustettujen kartanoiden maat muodostavat laajan yhtenäisen viljelymaiseman
Vanajaveden kaakkoisrannalle. Lisäksi kartanoiden tiluksilla on lukuisia vanhoja maatiloja, huviloita ja
työntekijöiden asuinrakennuksia. Maisema-alue sijaitsee suurten kasvukeskusten tuntumassa ja osin
sisälläkin. Maisema on jatkuvassa voimakkaassa muutoksessa, kun uudet asuinalueet usein valtaavat
peltoalaa.

Vanajaveden laakson ja Aulangon maisemia leimaavat monet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat elementit.
Alueella on ainutlaatuinen muinaismuistojen keskittymä, runsaasti keskiaikaisperäisiä kartanoita, monta
keskiajalta periytyvää kyläkeskusta sekä 1800- ja 1900-lukujen huvilakulttuurin synnyttämiä ympäristöjä.
Alueen rakennushistoriallisia kiintopisteitä ovat Hämeen linna, Hattulan keskiaikainen kirkko, kartanot
puistoineen sekä vanhat hämäläistalot. Kokonaisuutta rikastavat arvokkaat luontokohteet,
perinnebiotoopit sekä mäkialueet, joilta aukeaa harmonisia näkymiä Vanajaveden selälle ja Vanajaveden
laakson kulttuurimaisemiin. Vanajaveden laakso on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.


