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Liikuntarajoitteisillek
kaupungin Vanajaved
Taustalla Kantolannie

taan auttaa alueiden paikantamisessa. 
Julkisyhteisöjen omistamien kohteiden 

palvelutaso on korkeata luokkaa. Yksityiset 
alueet ovat usein myös yksityisteiden takana. 
Alueilla ei ole palveluvarustusta, kuten opas-
teviittoja, tulipaikkoja tai roska-astioita. Ajo-
kieltoja on syytä noudattaa. Nauti luonnosta 
jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia nou-
dattaen.

Toivottavasti tästä oppaasta on iloa luon-
nosta kiinnostuneille matkailijoille, kesäasuk-
kaille ja kaupunkilaisille!

Hämeenlinnan luonto-oppaasta päätettiin ottaa 
uusi korjattu painos kesällä 2007, kun ensim-
mäisen painoksen 3000 kpl olivat loppuneet. 
Oppaan julkaisemisen jälkeen on tapahtunut 
orgnisaatiomuutoksia, jotka näkyvät mm. 
logojen muutoksina. Hämeenlinnan luonto-
op paan korjattu painos on saanut em. uuden 
julkaisusarjan ja numeron, vaikka muutokset 
ovat olleet lähinnä pikkuvirheiden korjailua.

 Heli Jutila
 FT, ympäristötarkastaja

TERVETULOA VEHREÄÄN
HÄMEENLINNAAN!1 1 

Sara Syyrakki
terveysvalvonnan johtaja

Tähän oppaaseen on koottu Hämeenlinnan 
luontokohteet, kaikkiaan 104 kpl. Lopussa on 
varsin kattavat luettelot eri luontotyypeistä ja 
tekstissä on esitelty merkittävimmät kohteet. 
Arvokkaimmat alueet ovat keskeisillä paikoil-
la tai muuten helposti saavutettavissa. Osaan 
kohteista tutustuminen vaatii reipasta retki-
mieltä. Opas on laadittu osana EU:n Inter-
reg IIIa-ohjelmaan kuuluvaa NAPA-projek-
tia, jossa tavoitteena on luontokohteiden säi-
lyttäminen ja kestävä käyttö Hämeenlinnan ja 
Lahden seudulla sekä Virossa ja Latviassa.

Esitteen laatimisesta on vastannut Hä-
meenlinnan seudun kansanterveystyön kun-
tayhtymän ympäristöosasto. Teks tit on kir-
joittanut pääosin Heli Jutila. Hannu Harju täy-
densi Heli Jutilan tekemää luonnosta oppaan 
kirjoittamisen alkuvaiheessa. Heli Jutila on 
myös viimeistellyt ja toimittanut tekstin sekä 
laatinut oppaan sähköiset kartat. Karri Jutila 
on auttanut tekstin viimeistelyssä sekä otta-
nut suuren osan oppaan kuvista. Suurkiitokset 
sekä Hannu Harjulle että Karri Jutilalle. Opas-
luonnosta ovat kommentoineet lukuisat henki-
löt, josta erityiskiitos Teppo Häyhälle.

Oppaassa esitellään kaikki valtakunnal-
lisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti ar-
vokkaat luontokohteet. Paikalliset kohteet 
ovat monipuolisesti mukana. Lisäksi virkis-
tys- ja maisemakohteita on mahdutettu jouk-
koon. Silmäys kohdetyyppiluetteloon ja kart-
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2 KULKIJALLE 2 

Huvimaja Aulangon luonnonsuojelualueella 
Metsälammen luona.
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vissa, ja useat ovat jopa tienvarsilla. Koh-
teiden koodit (esim. D2) viittaavat esitte-
lyosaan ja karttaan. Tärkeimmät ja edus-
tavimmat kohteet ovat Vanajaveden laak-
sossa ja sen välittömässä läheisyydessä. 
Palvelukeskus Kastellissa on runsaas-
ti esit teitä mm. Hämeenlinnan puisto-, 
luonto-, kulttuuri- ja kalastuskohteista. 

Ensiksi voisi suunnata Aulangon luon-
nonsuojelualueelle (A15-16), jossa Au-
lankokeskus auttaa kulkijaa. Patikoinnin 
takana ovat myös Aulangon ympäristön 
lukuisat lehdot, joista suurin osa sijoittuu 
Aulangonjärven itäpuolelle (A4-8).  Mui-
ta Suomen ensimmäisen kansallisen kau-
punkipuiston kohteita ovat mm. Kaupun-
ginpuisto eli Parkki (A22) ja Varikonnie-
mi (A23), jotka sattuvat Vanajavettä kier-
tävän ns. rantareitin varrelle. Kaupunki-
luontoa tyypillisimmillään löytyy ydin-
keskustasta, missä mm. puistot, tien- ja 
ratavarret ja vanhat teollisuusalueet tarjo-
avat kulutuksesta hyötyville lajeille elin-
paikkoja.

Keskustassa voi tehdä puisto- ja puu-
lajiretken, johon opastus löytyy Kastellis-
ta saatavalta reittikartalta. Myös kulttuu-
rihistoriaan voi tutustua omatoimisesti sa-
man kartan ja tekstikuvausten perustella.

Kiinteästi kaupunkikeskustaan liit-
tyy Katumajärvi (C1), jonka ympäri kan-
nattaa tehdä lenkki. Matkan varrelta löy-

tyy niin luonto- kuin kulttuurikohteitakin: 
Jyhkeät Kappolanvuori (C4) ja Mante-
reenvuori (C5) nousevat järven rantamil-
la, Vanajanlinna ja Katisten kartano tarjo-
avat kulttuurihistoriaa ja nykymaisemaa 
luonnehtivat kaksi golfkenttää.

Linnuista kiinnostuneiden paikat ovat 
Vanajaveden laakeilla rannoilla (A3, B2) 
ja Hattelmalanjärvellä (D2), jossa on 
myös lintutorni. Edustavan käsityksen 
suo- ja harjuluonnosta saa Raimansuon 
(B11) ja Miemalanharjun (B10) luonnon-
suojelualueilla. Samaan harjujaksoon liit-
tyvät Hattelmalanharju (D3) ja Ahvenis-
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ton – Vuorenharju (D4), joilla niin ikään 
on luonnonsuojelualueet sekä ulkoilu-
polkuja ja muita virkistysmahdollisuuk-
sia. Hämeenlinnan kaupungin halkaise-
van harjujakson varrelta löytyy runsaas-
ti näytteitä upeasta harjukasvillisuudes-
ta, jota luonnehtivat puolilehdot ja leh-
dot pähkinäpensaineen (Corylus avella-
na). Hämeenlinnan kasviston helmiä hä-
meenkylmänkukkaa (Anemone patens) 
ja vanakelttoa (Crepis praemorsa) löytää 
harjualueelta, joskin kylmänkukkaa tava-
taan moreenimäiltäkin. 

Hämeenlinnan eteläosaa luonnehtii 
metsärantainen, puhdasvetinen ja mel-
ko karu Alajärvi (E1), jonka rantamil-
la esiintyy jalopuumetsiäkin. Alajärven 
vedet laskevat Iso- ja Vähä-Munakkaan 
kautta Katiskoskea (F1) myöden Janak-
kalan puolelle ja päätyvät siellä Vanaja-
veteen. Rengon ja Hämeenlinnan rajaseu-
tua luonnehtii Natura 2000 -ohjelmaan 
kuuluva Heinisuon alue (F2), joka tarjo-
aa mahdollisuuden tutustua monipuoli-
seen suoluontoon. 

Hämeenlinnan pohjoisosassa laajat 
alu eet ovat armeijan harjoitusaluetta ja 
siksi kulkijan ulottumattomissa. Seutua 
luonnehtivat karu ja kirkasvetinen Kan-
kaistenjärvi (G1) sekä alueen läpi kul-
keva katkeileva harjujakso ja vuorimai-
set mäet. 

Virkistystä janoavat hakeutuvat Hä-
meenlinnan monille uimarannoille sekä 
Aulangon, Ahveniston ja Alajärven Ter-
vaniemen ulkoilualueille. Vanajaveden 
Au langonniemen tekosaarilla on varatta-
va nuotiokota. Laavuja löytyy mm. Au-

Pajunkissat (Salix phylicifolia) kuuluvat kevääseen.
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Hattelmalanharju talvella.
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langon ulkoilumajan luota, Tervaniemes-
tä ja Alajärven Soininsaaresta. Nuotio-
paikkoja on mm. Aulangonjärven ulkoi-
lumajan luona ja Käärmekallion juurella.

Kevyen liikenteen väylästö on Hä-
meenlinnassa hyväkuntoinen ja var-
sin kattava. Erillisestä reittikartasta (saa 
esim. Kastellista) löytyy kullekin liikku-
jalle sopiva vaihtoehto. Polkupyörä on 
ekolaite. Maastoon merkitty valtakunnal-
linen polkupyöräreitti kulkee Katumajär-
ven pohjoispäässä valtatie 10:n vartta ja 
jatkuu Vanajaveden itäpuolitse Aulangon 
kautta Hattulaan. Kansallisen kaupunki-
puiston kohteet ja rantareitti ovat kävel-
len ja pyörällä kulkevan saavutettavissa 
samoin kuin Ahveniston- ja Hattelmalan-
harjun sekä -järven alueet. 

Talvella ulkoilijan käytössä on moni-
puolinen latuverkosto Aulangolla, Katu-
majärvellä, Ahvenistolla sekä Alajärvel-
lä. Pidemmät reitit kulkevat Aulangolta 
Katumajärven itärannan Kipinäniemeen 
ja edelleen Kankaistenjärven eteläpääs-
sä sijaitsevaan Joutsitupaan. Ahvenistolta 
pääsee Alajärven Tervaniemeen ja edel-
leen Katiskosken kautta Suvipieliselle. 
Latukarttoja saa Kastellista.

Liikuitpa sitten jalan, pyörällä tai vaik-
ka rullaluistimin, luontokohteisiin tutus-
tuminen on kohtuullisen pienen vaivan 
takana. Toisenlaisen näkökulman Vana-
javesilaakson luontoon avaa laivaristeily, 
soutu tai melonta. Esimerkiksi kanootte-
ja ja kirkkoveneitä on vuokrattavissa Va-
najaveden Vesikoilta. Kaupunki on järjes-
tänyt lukuisien järvien rannoille venepaik-
koja, joista voi tiedustella luonnonhoi-

Leskenlehti (Tussilago farfara) on kevään 
ensikukkijoita.
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Idylli Katumajärven rannalla.

K
uv

a:
 H

el
i J

ut
ila

 

totoimistosta. Sieltä on vuokrattavissa 
myös Padasjoella sijaitsevat Kelkutteen 
kämp pä ja Taruksen laavut.
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JOKAMIEHENOIKEUDET 
                      3 
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Suolla kasvava juolukka (Vaccinium uliginosum) on 
virkistävän makuinen.

Karpalo (Vaccinium oxycoccos) on kaunis 
kukkivana.

ovat ”kirjoittamatonta lakia”, ne perustu-
vat perinteiseen maan tapaan. Jokamies saa 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa liikkua 
luonnossa jalan, hiihtäen tai pyöräillen, siis 
lihasvoimin. Kulkureitit tulee valita väistä-
en pihamaat, viljelykset ja istu tukset. Tila-
päinen levähtäminen, uiminen, auringon-
palvonta, jopa muutaman päi vän leiriytymi-
nen tai telttailu riittävän etäällä asumukses-
ta on sallittua siellä, missä kulkeminenkin. 
Myös rauhoittamattomien kasvien, metsä-
marjojen ja sienien poiminta on sallittua.

Jokamies ei häiritse lintuja pesimäaika-
na, vahingoita kasvavia puita, ota kuivunut-
ta puuta, varpuja, jäkäliä tai sammalta toi-
sen maalta. Leiriytymällä liian lähelle tai 
meluamalla ei pidä häiritä kotirauhaa. Ros-
kaaminen on myös kielletty. Maanomista-
jan lupa tarvitaan moottori ajoneuvolla aja-
miseen maastossa ja avotulen tekoon, eikä 
sekään riitä, jos on met säpalovaara. Myös 
kalastus (onkimista ja pilkkimistä lukuun 
ottamatta) ja metsästys ovat luvanvaraisia.

Kukkahämähäkki (Misumenia vatia) huopa-
ohdakkeen (Arctium tomentosum) kukalla.
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4 
A) LUONTOTYYPIT JA 

SUOJELUALUEET

Hämeenlinnan kaupunki sijaitsee Vanaja-
veden laakson maisemissa Etelä-Hämeen 
lehtokeskuksen alueella. Hämeen linnan 
ympärille yli 700 vuoden aikana kehit-
tyneet kulttuurimaisemat ovat vehreitä 
ja monipuolisia. Vaikka parhaita kasvu-
alustoja on jo ammoin otettu viljelyk-
seen ja rakentamisen piiriin, paljon arvo-
kasta luontoa ja lajistoa on säästynyt ihas-
teltavaksi.

Kallioperä on etelässä mikrokliinigra-
niittia. Keskiosissa ja pohjoisessa kivilaji 
on granodioriittia. Itä- ja länsiosiin työn-
tyvät kielekkeet emäksistä vulkaniittia, 
jonka lisäksi pintakivilajeista löytyy kiil-
legneissiä ja -liusketta. Hämeenlinna on 
pinnanmuodoiltaan vaihteleva, ja korkein 
paikka kaupungin koillisosassa on Vuori 
(176,6 m mpy). Maisemia halkoo kaksi 
kaakkois-luoteissuuntaista sora- ja hiek-
kaharjujaksoa, joilla korkeuserot vaihte-
levat paikoin jyrkästikin. Ylänköseuduil-
la koillisessa ja lounaassa on laajat mo-
reeniselänteet. Viljelyalueet ovat pääosin 
hieta- ja hiekkamaata. Kolmestatoista 
kal lioalueesta kaksi on valtakunnallises-
ti (Käärmekallio A12, Levonkallio A13) 
arvokkaita ja yksi maakunnallisesti arvo-
kas (Kappolanvuori C4). Moreenialueista 

Majalahdenmäki ja Sammonmäki on ar-
vioitu maakunnallisesti arvokkaiksi.

Hämeenlinnan metsät ovat varsin re-
heviä, ja lehtoja on epätavallisen paljon, 
mikä ei ole yllätys, sillä Etelä-Hämeen 
lehtokeskuksen rehevillä mailla ollaan. 
Luonnonsuojelulain mukaisia suojeltu-
ja luontotyyppejä, varsinkin jalopuumet-
siä, kaupungista on rajattu 9, joista vii-
si on metsälehmuksen (Tilia cordata) ja 
viisi pähkinäpensaiden (Corylus avella-
na) luonnehtimia. Näiden lehtojen lisäk-

HÄMEENLINNAN
LUONNOSTA4 
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Onnentemppeli Aulangon luonnonsuojelualueella.
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si kunnasta tavataan lisäksi reilut kymme-
nen muuta lehtoa, joista monet ovat kool-
taan merkittäviä. Lehdoista valtakunnalli-
seen lehtojensuojeluohjelmaan sekä Na-
tura 2000 -ohjelmaan kuuluu Hattelma-
lanharju, joka on osin luonnonsuojelualu-
eeksi rauhoitettu. Arvokkaita lehtoja löy-
tyy myös mm. Aulangon Natura 2000 
-alueelta. 

Kaupungin omistuksessa olevia, pää-
osin tuoreita ja lehtomaisia kankaita hoi-
detaan virkistysmetsinä. Hakkuilta on 
sääs tynyt vanhojen metsien suojeluohjel-
maan ja Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva 

Karittainmäen − Ahvenistonlammen alue, 
joka on pääosin Hattulan puolella. Harjut 
ovat tyypillistä hämeenlinnalaista luon-
toa, ja pääosa Miemalan – Vuoren taan 
harjujaksosta on valtakunnallisesti arvo-
kasta ja neljä harjuista kuuluu myös Na-
tura 2000 -ohjelmaan. Ahvenistonharju –
Vuorenharju ja Hattelmalanharju kuulu-
vat harjujensuojeluohjelmaan ja Natu-
ra 2000 -ohjelmaan. Samaa harjujaksoa 
on myös Natura 2000 -ohjelmaan kuu-
luvaa ja luonnonsuojelualueeksi rauhoi-
tettu Miemalanharju. Hämeenlinnan har-
juilla viihtyy monipuolinen kasvi- ja per-
hoslajisto.

Suoluontoa edustavat Heinisuo, Rai-
mansuo ja Hattelmanjärven rantasuot, jot-
ka kuuluvat Naturaan ja niistä osa on suo-
jeltu luonnonsuojelualueena. Kukkolan-
suo on kaupungin omistama luonnonsuo-
jelualue.

Hämeenlinnassa on 22 järveä ja lam-
pea. Lasku-uomallisten altaiden vedet 
pää  tyvät Vanajaveden reittiin ja edelleen 
Ko kemäenjokeen. Veden laatu on erin-
omainen Kankaistenjärvessä (G1), hyvä 
Alajärvessä  (E1) ja Ahvenistojärvessä 
(D1) ja tyydyttävä Katumajärvessä (C1) 
sekä useissa muissa järvissä. Tämä joh-
tuu altaiden mataluudesta ja pienuudes-
ta sekä soilta ja viljelyksiltä tulevasta ra-
vinnekuormituksesta. Parhaat lintuvedet 
ovat Hattelmalanjärvi (D2) ja Vanajave-
den muutamat suojaisat lahdelmat (A3a, 
B2c). 

Luonnontilaisia, arvokkaita pienvesiä, 
lampia, lähteikköjä ja puroja, ei Hämeen-
linnasta löytynyt pienvesi-inventoinnis-

Hattelmalanjärven rantaan menevän polun varrella 
on luonnonmuistomerkkinä suojeltu koivu (Betula 
pendula).
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Liito-oravan (Pteromys volans) elinpaikan voi 
löytää kevättalvella puun tyveltä löytyvien pienten, 
keltaisten papanoiden perusteella. 

sa, mutta Aulangonjärven itäpuolella on 
kaksi pientä luonnonsuojelullisesti arvo-
kasta puroa (A7), joista toinen on metsä-
lain tarkoittama erityisen arvokas elinym-
päristö. Miemalanharjun luonnonsuojelu-
alueeseen sisältyy pieni pätkä arvokasta 
kausikuivan puron vartta (B17), ja Kap-
polanvuoren eteläpuolista puronvarsileh-
toa (C3) voi pitää arvokkaana pienvete-
nä. Lammista arvokkaita ovat Ahvenis-
ton harjualueella sijaitseva Kahtoilammi 
(D14) ja Katumajärven itäpuolinen Nau-
talammi (C17), josta lähtevän Kidun joki-
varsikin (C13) on paikoin arvokas.

Koko Suomessa ovat perinnemaise-
mat, ahot, kedot, niityt ja hakamaat käy-
neet harvinaisiksi. Hämeenlinnassa on 
neljä paikallisesti arvokasta kohdetta, jot-
ka sopivin, vuosittaisin hoitotoimin oli-
sivat säilytettävissä näytteinä perinne-
maisemista. Mukana on ketoja ja ranta-
niittyjä.

Hämeenlinnassa on peräti 11 erilaista 
luonnonsuojelualuetta, joiden kokonais-
pinta-ala on 336,3 ha eli vajaa kaksi pro-
senttia kaupungin koko alasta. Luonnon-
suojelualueiden keskimääräinen pinta-ala 
on n. 30,6 ha ja mediaani 6,6 ha. Yksityis-
ten omistamista luonnonsuojelualueista 
kaikki kolme ovat metsäisiä kohteita. Jul-
kisyhteisöjen maille on rauhoitettu lisäk-
si kahdeksan harju-, suo- ja metsäkohdet-
ta. Kahdeksan Hämeenlinnaan ulottuvan 
Natura 2000-alueen pinta-ala on yhteen-
sä 1183 ha, josta 871,7 ha on Hämeenlin-
nan kaupungin alueella eli reilu 4,7 % Hä-
meenlinnan alasta. Natura-alueiden kes-
kipinta-ala on 147,9 ha.

B) LAJISTO

Uhanalaisista nisäkkäistä erittäin uhan-
alainen susi (Canis lupus) vierailee Hä-
meenlinnassa harvemmin kuin vuosittain. 
Suurpedoista runsain on silmälläpidettä-
vä ilves (Lynx lynx), ja silmälläpidettävää 
karhuakin (Ursus arctos) tavataan harva-
lukuisena. Silmälläpidettävä saukko (Lut-
ra lutra) on runsastunut viime vuosina ja 
sitä on tavattu mm. Hämeenlinnan Katis-
koskelta. 

Hämeenlinnasta löytyy yhdeksän alu-
etta, mistä vaarantunut, luontodirektii-
vin liitteen IV laji, liito-orava (Pteromys 
volans) on kartoituksissa tavattu. Usei-
ta reviirejä on Hattelmalanjärven tuntu-
man metsikössä. Voidaan arvioida, että 
Hämeenlinnan alueella on noin 20 liito-
oravan reviirit. Kaikki Suomessa tavat-
tavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja (LsL 
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Hattelmalan - Ahvenistonharjulta tavattuja perhoslajeja. Vas. Kuusamapäiväkiitäjä (Hematis fuciformis), 
kirjokehrääjä (Endromis versicolara), sumuvirnayökkönen (Lygephila viviae), ketokultasiipi (P. hippothoe), 
kirjoruusumittari (Anticlea dervata), kuusamaliuskamittari (Trichopeterys polycommata), pikkusinisiipi 
(Cupido minimus), kirjoneilikkayökkönen (Hadena confusa), maitepunatäplä (Zygaena fi lipendulae) sekä 
pikkutarhayökkönen (Hecetera bicolorata).

38§) ja kuuluvat luontodirektiivin liitteen 
IV lajeihin ja niitä koskevat luonnonsuo-
jelulain (49§) lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittämis- ja heikentämiskiel-
lot sekä hallussapito-, myynti- ja kulje-
tuskielto. Ruununmyllyjoen suussa, Va-
rikonniemessä sekä Aulangolla esiintyy 
harvinaisia ja suojeltavia lepakoita, ku-
ten pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), 
viiksi- ja vesisiippa (Myotis mystacinus, 
M. daubentonii) sekä korvayökkö (Ple-
cotus auritus). Aulangon lepakkoyhdys-
kunta on Etelä-Suomen suurimpia. Erit-
täin uhanalaista ja erityistä suojelua vaa-
tivaa (LsA 22§) ripsisiippaa (Myotis nat-
tereri), on havaittu toistaiseksi vain yksi 
yksilö Ruununmyllyllä.

Muuta nisäkäslajistoa ovat mahdolli-
sesti piisamin kustannuksella runsastunut 
minkki (Mustela vison) sekä näätä (Mar-
tes martes), kärppä (Mustela erminea) 
ja lumikko (Mustela rixosa). Hirvi (Al-
ces alces), valkohäntäpeura (Odocoile-
us virginianus) ja metsäkauris (Capreolus 
capreolus) kuuluvat lajistoon. Hämäris-
sä liikkuvat saalistelemassa kettu (Vulpes 
vulpes), supikoira (Nyctereutes procyo-
noides) ja mäyrä (Meles meles). Metsäjä-
nistä (Lepus timidus) ja rusakkoa (L. eu-
ropaeus) näkee helposti päivälläkin. Tut-
tuja lajeja ovat tietenkin myös orava (Sci-
urus vulgaris) ja 1850-luvun tulokas, siili 
(Erinaceus europaeus).  

Suomeen on joko istutusten tai tar-
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hakarkulaisuuden seurauksena jaksol-
la 1900 – 1950 syntynyt piisamin, min-
kin, valkohäntäpeuran, supikoiran ja met-
säkauriin kanta. Nämä lajit ovat poik-
keuksetta vallanneet alkuperäisen lajis-
ton elinalueita. Erityisen vahvoja kilpai-
lijoita ovat kaikkiruokainen supikoira ja 
pesärosvona tunnettu minkki, jonka lii-
allista lisääntymistä on paikoin ollut pak-
ko hillitä. Nykyisin ei enää ole luvallista 
siirtää Suomen luontoon sellaisia vierai-
ta eläin- ja kasvilajeja, joilla on mahdolli-
suus muodostaa pysyvä kanta.

Hämeenlinnassa tavataan pesivänä vii-
si uhanalaisista lintulajia: vaarantuneet 
pik kutikka (Dendrocopos minor), selkä-
lokki (Larus fuscus), naurulokki (Larus 
ri dibundus), tiltaltti (Phylloscopus colly-
bita) ja käenpiika (Jynx torquilla). Lisäk-
si silmälläpidettäviä (17 lajia) ovat keh-
rääjä (Caprimulgus europaeus), koskika-
ra (Cinclus cinclus), ruisrääkkä (Crex 
crex), ruskosuohaukka (Circus aerugino-
sus), käki (Cuculus canorus), tuulihauk-
ka (Falco tinnunculus), pikkusieppo (Fi-
cedula parva), pikkulepinkäinen (Lanius 
collurio), kivitasku (Oenanthe oenant-
he), varpunen (Passer domesticus), mehi-
läishaukka (Pernis apivorus), pohjantik-
ka (Picoides tridactylus), harmaapäätik-
ka (Picus canus), pensastasku (Saxico-
la rubetra), kottarainen (Sturnus vulga-
ris), teeri (Tetrao tetrix) ja metso (T. uro-
gallus). 

Naurulokki kuuluu mm. Vanajaveden 
(mm. Virvelin yhdyskunta) ja Katumajär-
ven linnustoon. Aiemmin Hattelmalanjär-
vellä oli satapäinen naurulokkikolonia, 

Viiksisiippa (Myotis mystacinus) elelee Hämeen-
linnassa mm. Ruununmyllynjoen ja Kutalanjoen 
varrella.
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Supikoira (Nyctereutes procyonoides) on peloton 
uustulokas.
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jonka turvissa viihtyi monipuolinen sor-
salajisto, mutta viime vuosina naurulokki 
on hävinnyt kokonaan järveltä. Selkälok-
ki esiintyy mm. Alajärvellä, mutta pesi-
mäpaikat sijoittuvat pääosin Rengon puo-
lelle. Kankaistenjärveltä laji tavataan pe-
sivänä Hämeenlinnankin puolella.

Ruisrääkkää tavataan nykyään vuosit-
tain Hämeenlinnassa, vaikka sen pesin-
nän varma toteaminen on vaikeaa. Vii-
me vuosina laji on viihtynyt Vuorentaan 
pelloilla, ja sen tiedetään pitäneen reviiriä 
myös Hattelmalassa, Loimalahdella, Luo-
lajassa ja Pullerissa.

Kalasääski eli sääksi on pesinyt Hä-
meenlinnan etelä- ja itäosissa (viimeksi 
v. 1979). Viime vuosina sääksen pesäpai-
kat ovat olleet asumattomia, mutta sellai-
sinakin pesäpuut ovat lain nojalla rauhoi-
tettuja. Sääkseä, Hämeen maakuntalin-
tua, tavataan silti säännöllisesti Hämeen-
linnassa, esimerkiksi Hattelmalanjärvellä 
kalastamassa.

Tuulihaukka on pesinyt Vuorentakana 
ja pesimäaikaisia havaintoja siitä on tehty 
myös muualla Hämeenlinnassa. Kehrää-
jä on pesinyt Painokankaalla, ja pikkutik-
kaa on tavattu Katumajärven ja Vanajave-
den rantamilta. Koskikara on pesinyt Ka-
tiskoskella ja Ruununmyllynjoella. 

Hämeenlinnan kaupungin alueella pe-
sii kuusi viirupöllöparia (Strix uralensis) 
ja kymmenkunta lehtopöllöparia (S. alu-
co). Kaupungin pesimälajistoon kuulu-
vat myös varpuspöllö (Glaucidium pas-
serinum) ja huuhkaja (Bubo bubo) sekä 
hyvinä myyrävuosina helmipöllö (Aego-
lius funereus).  Tavanomaista petolintu-Neidonkenkä (Calypso bulbosa) on tavattu 

Hämeenlinnassa Ahvenistonharjulla vielä 
1970-luvulla. 

Nokikana (Fulica atra) hautoo Katumajärvellä.
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Hietaorvokki (Viola rupestris) viihtyy harjuilla ja 
kedoilla.

Silmälläpidettävän punakämmekän (Dactylorhiza 
incarnata) voi tavata Hattelmalanjärveltä.

lajistoa ovat myös kana- ja varpushaukka 
(Accipiter gentilis, A. nisus) ja Alajärven 
tuntumassa viihtyvä nuolihaukka (Falco 
subbuteo).

Rantakäärme (Natrix natrix) on uhan-
alainen ja vaskitsa (Anguis fragilis) sil-
mälläpidettävä matelija. Nämä ovat run-
saslukuisemman sisiliskon (Lacerta vi-
vipara) ohella rauhoitettuja. Samoin on 
sammakon (Rana temporaria), rupikon-
nan (Bufo bufo) ja vesiliskon (Triturus 
vulgaris) laita. Hattelmalanjärveltä tava-
taan myös vaarantunut ja luontodirektii-
vin liitteen IV suojaama viitasammakko 
(Rana arvalis).

Selkärangattomista uhanalaisista eläi-
mistä mainittakoon vaarantunut kovakuo-
riainen, jumiloisikka (Pelecotoma fen-
nica), joka asustaa vanhoissa haavoissa. 
Sitä on löytynyt Aulangolta.

Uhanalaisiin perhosiin kuuluvat kelta-
selkämittari (Ecliptopera capitata) ja su-
muvirnayökkönen (Lygephila viciae). Sil-
pälläpidettäviä perhosia ovat mm. maite-
punatäplä (Zygaena fi lipendulae) ja ke-
tokultasiipi (Palaeochrysophanus hippo-
thoe) .

Hämeenlinnan kasvisto tunnetaan van-
hastaan melko hyvin. Aspelin ja Thuren 
laativat 1800-luvun lopulla ensimmäi-
sen Hämeenlinnan lajiluettelon. Yhteensä 
Hämeenlinnasta on 1800-luvun puolivä-
lin jälkeen löytynyt noin 860 putkilokas-
vilajia, joista n. 380 on alkuperäisiä, yli 
150 muinaistulokkaita ja n. 330 myöhem-
piä uustulokkaita. Hämeenlinnan kasvis-
toa on viimeksi hyvin intensiivisesti kar-
toittanut Raino Lampinen, joka on selvit-
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Niittymaarianheinä (Hierochloe hirta) viihtyy myös 
harjualueilla.

tänyt neliökilometriruuduittain kaupun-
gin kasviston. Lisäksi monet muut ovat 
tutkineet alueen kasvistoa. Hämeenlinnan 
seutu kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskuk-
sen alueeseen, mikä näkyy lehtokasvilli-
suuden yleisyytenä ja runsautena. Harjut 
tuovat kasvillisuuteen oman leimansa.

Hämeenlinnan monipuoliseen kasvis-
toon kuuluu suuri joukko uhanalaisia la-
jeja. Nykyisin valtakunnallisesti uhan-
alaisiksi ja silmälläpidettäviksi luetta-
via putkilokasveja on kaupungista tavat-
tu kaikkiaan 31 lajia. Osa havainnoista on 
hyvinkin vanhoja. Esimerkiksi viimek-
si 1973 Ahvenistonharjulta tavattu nei-
donkenkä (Calypso bulbosa), valtakun-
nassa taantuneeksi luokiteltu laji, on Hä-

meenlinnasta hävinnyt mahdollisesti ke-
räilyn vuoksi. Ketokatkero (Gentianel-
la campestris), jota tavattiin vielä 1950-
luvun lopulla, isovesirikko (Elatine al-
sinastrum), joka esiintyi Vanajalla vie-
lä 1970-luvulla, hirvenkello (Campanu-
la cervicaria), keltakynsimö (Draba ne-
morosa), metsänemä (Epipogium aphyl-
lum), horkkakatkero (Gentianella ama-
rella) ja Aulangolta tavattu saunionoidan-
lukko (Botrychium matricariifolium) ovat 
hävinneet ja nykyisin vain muistoja Hä-
meenlinnan kasvistossa. Vanajan alueel-
ta, mahdollisesti nykyisten kaupungin ra-
jojen ulkopuolelta, tavattu luhtaorvokki 
(Viola uliginosa) on niin ikään hävinnyt, 
samoin ruskopiirtoheinä (Rynchospora 
fusca), rimpivihvilä (Juncus stygius), let-
tovilla (Eriophorum latifolium) ja vaalea-
sara (Carex livida). 

Viime vuosikymmeninä Hämeenlin-
nassa tavattuja uhanalaisia kasveja (7 la-
jia) ovat erittäin uhanalaiset hämeenkyl-
mänkukka (Anemone patens) ja vanakelt-
to (Crepis praemorsa) sekä vaarantuneet 
kynä- ja vuorijalava (Ulmus laevis, U. 
glabra), lettohernesara (Carex viridu la 
ssp. bergrothii), keltamatara (Galium ve-
rum) sekä ketoraunikki (Gypsophila mu-
ralis). Silmälläpidettäviä ovat (7 lajia) pu-
nakämmekkä (Dactylorhiza incarnata), 
ketoneilikka (Dianthus deltoides), huh-
ta- ja ojakurjenpolvi (Geranium bohemi-
cum, Geranium palustre), hoikkaän gelmä 
(Thalictrum simplex) sekä kelta- ja musta-
apila (Trifolium aureum, T. spadiceum). 

Vanakeltto tunnetaan Suomessa Hä-
meenlinnan ohella vain kahdelta alueelta, 
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Ahvenanmaan Hammarlandista ja Pohjan 
pitäjästä. Hämeenlinnan esiintymistä yksi 
on pienellä ketokumpareella Heinijoella, 
loput harjualueella, Ahvenistolla ja Ha-
kovuoressa. Vanakeltolle on tehty suoje-
lusuunnitelma. 

Kylmänkukka on uhanalainen avoi-
mien harjumetsien ja moreenikumparei-
den kasvi, joka on taantunut 1900-luvul-
la levinneisyytensä reuna-alueilla Poh-
jois- ja Keski-Euroopassa. Lajia kasvaa 
yhtenäisemmin, vaikkakin harvakseltaan 
Puolasta Baltian maihin ja Venäjälle. Suo-
mesta tunnetut kylmänkukan 127 esiin-
tymää ovat lähes kokonaan Kanta-Hä-
meessä ja kuuluvat alalajiin hämeenkyl-
mänkukka (Anemone patens ssp. patens). 
Laji onkin valittu Kanta-Hämeen kukaksi. 
Yksittäisenä kylmäkukkaa on tavattu Hä-
meenkoskella, Pälkäneellä ja Ruovedellä. 
Kylmänkukan nykyesiintymiä on arveltu 
jäänteiksi kasvin kannalta edullisemmilta 
ilmastokausilta.

Elämänkierroltaan kylmänkukka on 
monivuotinen, useasti kukkiva puolipii-
lijä. Sille on luonteenomaista mätästävä 
kasvutapa. Uudistuminen on kokonaan 
siementuoton varassa. Kasvi tarvitsee sie-
menten itämiseksi paljasta mineraalimaa-
ta ja taimille kilpailutonta kasvuympäris-
töä. Runsaasta siementuotosta huolimat-
ta uudistuminen siemenistä on tavallises-
ti vähäistä. Siementaimien kasvu on erit-
täin hidasta, ja kukkiakseen kasvi vaatii 
useita vuosia. Kylmänkukkayksilöt ovat 
pitkäikäisiä ja kasvupaikalle juurruttuaan 
pystyvät kasvamaan useita vuosikymme-
niä muuttuneissakin oloissa. 

Vanakeltto (Crepis praemorsa) on erittäin uhan-
alainen kasvilaji, joka kasvaa Hämeenlinnassa mm. 
Hakovuorella. Laji muistuttaa monia tavallisempia 
asterikasveja.
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Kylmänkukka on lajina rauhoitettu jo 
vuonna 1952. Rauhoituksesta huolimatta 
säilymiselle on asetettu lisävelvoitteita. 
Laji on erittäin uhanalainen, ja se sisältyy 
mm. Euroopan Unionin luontodirektiivin 
suojeltaviin kasvilajeihin, mikä edellyttää 
tiukkaa suojelua ja erityisten suojelualuei-
den osoittamista. 

Kylmänkukan esiintymistä vain pie-
ni osa sijaitsee suojelualueilla, siksi esiin-
tymiä onkin liitetty Natura 2000 -verkos-
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toon. Kasvupaikkojen sulkeutuminen ja 
rehevöityminen ja näin uudistumismah-
dollisuuksien heikkeneminen ovat nyky-
ään pääsyitä kylmänkukkien taantumi-
seen, voimakkaimmin juuri Hämeenlin-
nan ympäristössä. 
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Hytymaljakas (Sarcosoma globosum) on 
valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji.
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Silmälläpidettävän istukkakäävän (Postia placenta) 
voi löytää Ahvenistolta.

Kylmänkukalla on parikymmentä kas-
vupaikkaa Ahvenistonharjulla, lisäksi sitä 
kasvaa Hattelmalassa, Alajärven pohjois-
puolella Sammonmäessä, Leveämäessä, 
Sairiossa, Ruununmyllyllä ja Painokan-
kaan suunnassa Matinsillan-Santasillan-
suon alueella ja Taka-Hätilässä sekä Vuo-
henhalliolla. Hämeenlinnan seudun luon-
nonsuojeluyhdistys ja varsinkin sen kas-
vikerho Pulsatilla on kartoittanut ja mer-
kinnyt kylmänkukkaesiintymiä. 

Ketoraunikki (Gypsophila muralis) 
on havaittu 1990-luvulla Varikonniemes-
sä pistoraiteen varrella ja kahtena viime 
vuonna Pikku-Parolassa. Kynäjalava (Ul-
mus laevis) on Suomessa runsain Vanaja-
veden reitin varsilla: Hämeenlinnassa sitä 
kasvaa pohjoisrajan tuntumassa, Vanaja-
veden länsirannalla Kirstulassa ja itäran-
nalla Luhtialassa. Lajia on käytetty Hä-
meenlinnassa varsin paljon myös istutuk-
sissa. Hoikkaängelmä (Thalictrum simp-
lex) viihtyy ainakin Vuorentaan Ässäläs-
sä.

Hämeenlinnassa tavattavia alueelli-
sesti uhanalaisia putkilokasveja ovat mm. 
rantanuija- ja vaaleasara (Carex buxbau-
mii ssp. buxbaumii, C. livida), pussikäm-
mekkä (Coeloglossum viride), hoikka- 
ja lettovilla (Eriophorum gracile, E. la-
tifolium), rimpivihvilä (Juncus stygius), 
kesämaitiainen (Leontodon hispidus) ja 
pohjannokkonen (Urtica dioica ssp. son-
denii). Rauhoitettuja kasvilajeja ovat mm. 
imikkä (Pulmonaria obscura), kevätlin-
nunherne (Lathyrus vernus), sinivuokko 
(Hepatica nobilis) ja valkolehdokki (Pla-
tanthera bifolia), joiden rauhoitus mah-
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dollisesti tullaan purkamaan uuden luon-
nonsuojeluasetuksen myötä.

Hämeenlinnassa tavattavia uhanalai-
sia sammalia ovat vaarantuneet korpi-
hohtosammal (Herzogiella turfacea), ete-
länkehräsammal (Moerckia hibernica) ja 
lepikkolaakasammal (Plagiothecium la-
tebricola). Silmälläpidettäviin samma-
liin lukeutuvat notkoritvasammal (Amb-
lystegium radicale), turrisammal (Oxys-
tegus tenuirostris) ja käyrälehtirahkasam-
mal (Sphagnum contortum). Alueellises-
ti uhanalaisista sammalista mainittakoon 
lettokilpisammal (Cinclidium stygium). 
Uhan alaisille sammalille tärkein alue Hä-
meenlinnassa on Hattelmalanjärven Na-
tura 2000 –ohjelman alue.

Sienilajeista erittäin uhanalainen on 
tuoksuvyökääpä (Trametes suaveolens), 
joka kasvoi perheneuvolan takapihan ho-
peapajussa mm. vuonna 2004. Partaora-
kas (Hydnellum mirabile) on valtakunnal-
lisesti vaarantunut. Silmälläpidettäviin sie-
niin kuuluvat mm. Ahveniston alueelta 
löy tyvät kääväkkäät: käpäläkääpä (Ano-
moporia bombycina), tähtivuotikka (As-
terostroma laxum), punakerikääpä (Ce-
riporia purpurea), rikkiorakas (Hydneel-
lum geogenium), huopakääpä (Onnia to-
mentosa), ruostekääpä (Phellinus ferru-
gineofuscus), kermarypykkä (Phlebia dif-
fi ssa), okrarypykkä (P. serialis), istukka-
kääpä (Postia placenta), keltahaprakääpä 
(P. septentrionalis) ja kultakurokka (Sis-
totrema alboluteum). Myös hytymaljakas 
(Sarcosoma globosum) on valtakunnalli-
sesti silmälläpidettävä laji.

Hämeenlinnan lajistollisesti mielen-
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) on tavallinen 
rantakasvi.
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kiintoisin sienimaasto löytyy Ahvenis-
ton ja Hattelmalan harjuilta ja Aulangol-
ta. Meillä harvinaisia tai esiintymisalu-
eensa rajalla esiintyviä lajeja ovat mm. 
erityisesti suojeltava lakkakääpä (Gano-
derma lucidum), joka esiintyy mm. Ka-
tiskoskella, Katumalla ja Hätilän ampu-
marata-alueella.

Hämeenlinnan monipuoliseen sienila-
jistoon kuuluvat myös valtakunnallisesti 
harvinaiset  kupariorakas (Sarcodon lun-
dellii), isolimalakki (Limacella guttata), 
aarnihelokka (Pholiota squarrosoides), 
jät tikuukunen (Langermannia gigantea), 
kystikka (Macrocystidia cucumis) ja hius-
haarakas (Pterula multifi da).
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5 KOHDEKUVAUKSET 
                      5 

Hämeenlinnan luontokohteet esitellään osa-alueittain. Esiteltävät kohteet on valittu 
luontoarvojen, luontokokonaisuuden monipuolisuuden ja kohtuullisen saavutettavuu-
den perusteella. Kohteen numero viittaa kartta- ja luettelo-osiin (esim. E10).

A) AULANKO
  JA VANAJAVEDEN   
 RANNAT 
  

Monen Hämeenlinnan kävijän mieleen 
on lähtemättömästi jäänyt vehreä Aulan-
gon alue. Aulanko (A15) on kulttuuri-
historialtaan, luonnoltaan ja maisemil-
taan erittäin mielenkiintoinen. Metsät, 
niityt, puistot, kansallismaisema näkötor-
nista – ne on itse nähtävä! Eversti Hugo 
Standertskjöld käynnisti v. 1883 rakennus-
projektin (valmistui v. 1910), joka on osa 
kansallista historiaamme ja jonka tulok-
sena syntyi maamme merkittävin maise-
mapuisto. Unelmaa toteutettiin massii-
visilla tie-, rakennus- ja maansiirtotöil-
lä. Alkuperäistä luontoa muutettiin istut-
tamalla lukuisia havu- ja lehtipuita sekä 
erilaisia pensaita ja kukkia eri puolille 
Au langonvuorta. Puutarhat, puistometsä, 
lammet ja muut rakennelmat saivat vie-
lä tänäänkin nähtävän muotonsa. Alueel-
le rakennettiin tuolloin peräti 14 km tei-
tä, Joutsenlammen ja Metsälammen teko-
lammet, 33 metriä korkea näkötorni, jon-
ka juurelta portaat johtavat Karhuluolalle, 

rauniolinnake sekä huvimajoja. 
Vuonna 1930 Aulangosta muodostet-

tiin Hämeen lääninhallituksen päätöksellä 
luonnonsuojelualue ja viisi vuotta myö-
hemmin metsätieteellinen tutkimuslaitos 
(nyk. Metsäntutkimuslaitos) sai sen hoi-
toonsa. Alueelle istutettiin lisää puulaje-
ja ja nykyisin Aulangolla voikin tutustua 
noin 20 erilaiseen ulkomaiseen havupuu-
lajiin ja joihinkin kotimaisten havupuiden 
erikoismuotoihin sekä noin 30:een leh-
tipuu- tai pensaslajiin. Metsähallituksen 

Joutsenlampi Aulangon luonnonsuojelualueella.
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omistuksessa olevien rakennusten luota 
löytyy mm. katsura (Cercidiphyllum ja-
ponicum). Jotkut ulkomaiset lajit ovat le-
vinneet ja kotiutuneet alueen luontoon. 

Aulangon puistometsä ja Ruutikella-
rin luonnonhoitometsä muodostettiin val-
tioneuvoston antamalla asetuksella Au-
langon luonnonsuojelualueeksi vuonna 
1991. Hämeenlinnan kaupunki omistaa 
Lusikkaniemen luonnonsuojelualueen 
(A16), joka rajoittuu valtion omistamaan 
luonnonsuojelualueeseen. Rauhoitusmää-
räykset sallivat marjojen ja sienien poi-
minnan, mutta kukkia ei saa kerätä eikä 
puiden oksia taitella. Alueelle ei saa ra-
kentaa uusia teitä. Aulanko on myös tär-
keä ulkoilukohde.

Aulangon luonnonsuojelualue (A15) 
on Natura 2000 -kohde ja nykyisin Met-
sähallituksen hallinnassa. Alueen palve-
lut ovat varsin kattavat; rengastie, opas-
teet, kesäkioskit, puulajipolut, ulkoilurei-
tit ja vuonna 2003 valmistunut Aulanko-
keskus. Opastuskeskuksessa toimii myös 
luontokoulu Ilves. Aulangon luonnon-
suojelualueella tavataan noin 140 puu- 
ja pensaslajia sekä 240 muuta putkilokas-
vilajia. Lehtolajien kirjosta mainittakoon 
lehtoneidonvaippa (Epipactis hellebori-
ne), kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), 
kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alter-
nifolium), lehtopalsami (Impatiens noli-
tangere), lehtopähkämö (Stachys sylva-
tica), lehtotähtimö (Stellaria nemorum), 
lehtoarho (Moehringia trinervia), kaihe-
orvokki (Viola selkirkii), velholehti (Cir-
caea alpina), mustakonnanmarja (Actaea 
spicata) ja valkolehdokki (Platanthera 

bifolia). Lehtopensaista esiintyvät mm. 
näsiä (Daphne mezereum), lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum), koiranheisi (Vibur-
num opulus) ja pähkinäpensas (Corylus 
avellana). Harvinaisia, vakiintuneita is-
tutettuja lajeja ovat metsäalppikello (Sol-
danella montana) ja valkopiippo (Luzula 
luzuloides).

Aulangon puistometsän niittykasvis-
toon kuuluvat aholeinikki (Ranunculus 
polyanthemos), saksanhanhikki (Poten-
tilla thuringiaca), mäkitervakko (Lychnis 
viscaria), nurmitatar (Bistorta vivipara), 
kissan- ja peurankello (Campanula ro-
tundifolia, C. glomerata), nurmikaunokki 
(Centaurea phrygia) sekä törrö- ja virna-
sara (Carex muricata, C. pilulifera). Kult-
tuurilajistossa ovat mukana esim. rikkasi-
nappi (Sinapis arvensis) ja valkopeippi 
(Lamium album). Kalliolajistoon luetaan 
karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis) ja tum-
maraunioinen (Asplenium trichomanes).

Aulangonvuoren länsirinteillä on vie-
läkin nähtävissä 15.11.2001 riehuneen Ja-
nika-myrskyn aiheuttamaa tuhoa. 

Aulangonjärvi (A2; 78 ha) on keski-
kokoinen ja luontaisesti niukkaravintei-
nen järvi, jonka vesi on melko kirkasta ja 
soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Pääosin 
metsäiseltä valuma-alueelta tulee vain ha-
jakuormitusta. Merkittävin ravinteita tuo-
va uoma on Kihtersuonoja. 

Aulangon ranta- ja vesikasvistoon 
lampien ja Aulangonjärven rannoilla kuu-
luvat mm. siniheinä (Molinia caerulea), 
korpi-, pitkäpää-, jouhi- ja piukkasara 
(Ca rex loliacea, C. elongata, C. lasiocar-
pa, C. elata), keltaängelmä (Thalictrum 
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fl avum), käenkukka (Lychnis fl os-cuculi), 
luhtavuohennokka (Scutellaria galericu-
lata) ja purovita (Potamogeton alpinus) 
sekä kalmojuuri (Acorus calamus).

Aulangonjärven ympäri kiertää patik-
kapolku, ja järven pohjoisrannalta löytyy 
nuotiopaikka. Järven itäpuolella ovat Au-
langon ympäristön lehdot, joista edusta-
vimpiin ja runsasla jisimpiin kuuluvat Au-
langontorpan ja Pajan teenmäen pähki-
nälehdot (A4), Metsä-Heikkilän (A7), 
Kilometrimäen (A5), Linjanmäen (A6) 
sekä Soukan-Luhtialan lehtoalueet 
(A8). Muita alueen arvokkaita kohteita 
ovat kalliot, erilliset lehmusesiintymät, 
terva leppäkorvet ja puronvarret. Alueet 
ovat osin Natura 2000 -ohjelmassa mu-
kana. Levonkorvesta lähtevä puronvarren 
alajuoksu, joka tunnetaan myös Metsä-
Heikkilä lehtona, on kasvistollisesti ar-
vokas, kostea lehto, jonka sammalaljis-
toon kuuluu mm. turrisammal (Oxyxtegus 

tenuirostris). Pienvetenä arvokkaan pu-
ron varrella on kaislasaran (Carex rhyn-
chophysa) kasvusto ja purosuussa on pie-
ni tervaleppäluhta.

Aulangonjärven kaakkoispuolella Au-
lan gontorpan-Pajanteenmäen lähistöl-
lä (A4), Käärmeskallion tyveä luonneh-
tii kuiva puolukka-lillukkatyypin lehto, 
jossa pähkinäpensasta (Corylus avellana) 
on melko vähän. Sen sijaan kallion itä-
puolella sinivuokko-käenkaalityypin leh-
dossa pähkinä on runsas ja lajistoon kuu-
luu myös huomionarvoinen pensaikkota-
tar (Fallopia dumetorum). Pajanteenmä-
en eteläpuolella on käenkaali-oravanmar-
jatyypin koivuvaltaista lehtoa, jossa on 
myös pähkinää. Monipuoliseen puu- ja 
pensaslajistoon kuuluvat mm. metsäleh-
mus (Tilia cordata), tammi (Quercus ro-
bur), näsiä (Daphne mezereum), herukat 
(Ribes alpinum, R. nigrum, R. rubrum) 
ja koiranheisi (Viburnum opulus). Alu-
een lehtokasvilajiston runsautta ja mo-
nipuolisuutta kuvatkoon seuraava laji-
lista: musta kon nan mar ja (Actaea spica-
ta), jänönsalaatti (Mycelis muralis), val-
kolehdokki (Platanthera bifolia), imik-
kä (Pulmonaria obscura), lehtopähkämö 
(Stachys sylvatica), lehto-orvokki (Vio-
la mirabilis), kevätlinnunherne (Lathy-
rus vernus), mäkilehtoluste (Brachypo-
dium pinnatum), lehtokorte (Equisetum 
pratense) ja kivikkoalvejuuri (Dryopte-
ris fi lix-mas).

Aulangonjärven itäpuolen lehtoalueet 
ovat varsin laajoja eivätkä suinkaan rajoi-
tu luontotyyppinä inventoituihin Aulan-
gontorpan lehtoihin. Aikaisemmissa kar-

K
uv

a:
  T

ep
po

 H
äy

hä

Talvisen Aulangon graniittinen näkötorni.
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toituksissa on havaittu laajat lehtoalueet 
Luhtialasta Linjanmäelle ja Heleniuksen-
pellolle ulottuvalla alueella ja näiden alu-
eiden lajistoon kuuluvat em. lisäksi mm. 
vuorijalava (Ulmus glabra), humala (Hu-
mulus lupulus), koiranvehnä (Elymus ca-
ninus), velholehti (Circaea alpina), tum-
maraunioi nen (Asplenium trichomanes), 
isoalve juuri (Dryopteris expansa), lehto-
palsami (Impatiens noli-tangere), kotkan-
siipi (Matteuccia struthiopteris), puroli-
tukka (Cardamine amara), harajuuri (Co-
rallorhiza trifi da), korpialvejuuri (Dryop-
teris cristata), mätässara (Carex cespito-
sa), isotakiainen (Arctium lappa), vars-
tasara (C. pseudocyperus), alueellises-
ti uhanalainen pussikämmekkä (Coelog-
lossum viride) ja keltaängelmä (Thalict-
rum fl avum). 

Hämeenlinnan arvok kain kal lioalue 
on bio logi set, geo logiset ja maise malli-
set tekijät huomioituna Käärmekalli-
on (A12) – Levonkallion (A13) alue, 
joka sijaitsee Aulangonjärven itärannalla. 
Rannan puoleinen sivu on kallioinen ja 
jyrkkärinteinen, ja kallion päältä avautuu 
näköala Aulangonjärvelle ja Aulangon-
vuorelle. Levonkallion ja rannan välillä 
on edustavaa, rehevää sinivuokko – käen-
kaalityypin lehtoa, jossa kasvaa mm. jä-
nönsalaattia (Mycelis muralis). Käärme-
kallion tyven kuivassa kuusikossa kasvaa 
harvinainen mäkivirvilä (Vicia tetrasper-
ma), ja seinämien kasvillisuus on enim-
mäkseen oligotrofi sta sammal- ja jäkälä-
pintaa, joskin mesotrofi sia sammalyhteis-
töjä on tyvillä jonkin verran. Pääosin vul-
kaniitista koostuvassa kalliossa on relik-

teinä säilyneitä heitteleitä. Kalliot ovat 
retkeilijöiden käytössä: alueella on pol-
kuverkosto sekä tulentekopaikka. Alueen 
luonnontilaisuus on kärsinyt läpivedetys-
tä sähkölinjasta, koillisosan harvennuk-
sista ja luoteisosan vanhasta hakkuusta.

Kulttuurihistoriallisesti, maisemalli-
sesti ja myös luontonsa puolesta arvok-
kaita ovat myös Aulangon Vanajaveden 
rannat. Näiden alueiden lajistoon kuulu-
vat mm. jättikuukunen (Langermannia 
gigantea) ja lepakot. Aulangon lepakko-
populaatio on runsas ja monilajinen. Va-
najaveteen työntyvä Mäntykärki on Au-
langon pohjanlepakoiden (Eptesicus nils-
soni) sekä viiksi- ja isoviiksisiippojen 
(Myotis mystacinus ja Myotis brandtii) 
syksyinen tärkeä ruokailu- ja lisääntymis-
alue, jonka metsät tulisi säilyttää mahdol-
lisimman ennallaan. Vuonna 2002 alueel-
la tehdyssä inventoinnissa tavattiin 200 
lepakkoa eli Suomen suurimpiin kuulu-
va tihentymä, ja lajien joukkoon kuului-
vat myös korvayökkö (Plecotus auritus) 
ja vesisiippa (Myotis daubentoni). Män-
tykärjen edustalla sijaitseville tekosaaril-
le (A25) johtaa silta ja siellä sijaitsee nuo-
tiokota, jota voi vuokrata.

Kaupunginpuistosta eli Parkista 
(A21), Otto Rehbinderin 1840-luvulta 
lähtien Pyövelinmäen jyrkille rinteille ra-
kennuttamasta englantilaisesta maisema-
puistosta, avautuvat upeat näköalat koh-
ti linnaa. Tekoraunioiden, huvimajojen, 
puiston kulttuurihistoriallisen arvon ja is-
tutetun lajiston lisäksi alueen luonnonva-
rainen kasvilajisto on erityisen monipuo-
linen. Kaupunginpuiston pohjoisrinne on 
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havupuuvaltaista sekametsää, ja muual-
la lehtipuut ovat vallalla. Pohjoisrinteen 
alaosat ovat saniaislehtoa, jossa kasvavat 
mm. mustakonnanmarja (Actaea spicata), 
soreahiirenporras (Athyrium fi lix-femina) 
ja korpi-imarre (Phegopteris connectilis). 
Niittykuvioiden ja poljettujen paikkojen 
huomionarvoisia lajeja ovat pihakras-
si (Lepidium ruderale), kevätkynsimö 
(Erophila verna), punasänkiö (Odontites 
vulgaris), aholeinikki (Ranunculus po-
lyanthemos), mäkitervakko (Lychnis vis-
caria), keltamaksaruoho (Sedum acre) ja 
valkopeippi (Lamium album). Kaupun-
ginpuiston monipuoliseen puu- ja pen-
saslajistoon kuuluvat mm. tammi (Quer-
cus robur), vaahtera (Acer platanoides), 
saarni (Fraxinus excelsior), vuorijalava 
(Ulmus glabra), metsä- ja puistolehmus 
(Tilia cordata, T. x vulgaris), liuskaleh-
tinen harmaaleppä (Alnus incana), pal-
samipoppeli (Populus balsamifera), ho-
peapaju (Salix sibirica), tuomi (Prunus 
padus), lehtokuusama (Lonicera xyloste-
um), metsäruusu (Rosa majalis), musta-
herukka (Ribes nigrum), taikinamarja (R. 
alpinum), koiranheisi (Viburnum opulus) 
ja pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia).

Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuu-
luvan Vanajaveden reitin (A1-B1) kes-
kusjärvi on Janakkalan Kernaalanjär-
vi. Altaan vedet purkautuvat Hiidenjo-
en kautta Hämeenlinnaan ja edelleen Le-
paanvirtaan, joka laskee Vanajanselkään. 
Veden yleislaatu Vanajaveden reitillä on 
ollut huonoimmillaan 1970-luvulla. Ti-
lanne on osin parantunut. Syvänteet ovat 
edelleen kerrosteisuusaikoina hapettomia. 

Raunio Kaupunginpuistossa.
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Lopputalvella myös pintavedessä esiintyy 
happivajetta ja happipitoisuus on Lepaan-
virrassa vesistöalueen heikoin. Nykyisen 
happivajeen selittänee reitin voimakas re-
hevyys ja hajakuormitus. 

Vanajaveden säännöstely on kaventa-
nut ja yksipuolistanut rantakasvillisuus-
vyöhykkeitä. Monien vesilintujen pesin-
täyritykset epäonnistuvat veden noustes-
sa pesimäkauden jo alettua. Aiemmin tul-
vat pitivät laakeat rannat avoimina niittyi-
nä ja rantametsissäkin viihtyi heikommin 
kilpailevia, tulvaa sietäviä lajeja. Alavi-
en paikkojen entiset niitto- ja laidunniityt 
kasvavat nykyisin rantametsää, tai ne on 
otettu viljelyn piiriin. 

Vanajaveden nykyistä ranta- ja vesi-
kasvillisuutta luonnehtii runsasravintei-
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Näkymä Vanajaveden yli Kantolanniemeltä kaupungin keskustaan. 

suus. Jyrkillä rannoilla kasvillisuusvyö-
hykkeet ovat kapeita. Laakeilla rannoil-
la on laajat ilmaversoiskasvustot. 

Tulokaskasvi, isosorsimo (Glyceria 
maxima) on lisääntynyt räjähdysmäises-
ti. Vesikasvillisuudessa on sekä runsas- 
että niukkaravinteisuutta kuvaavia lajeja 
kuten nuottaruoho (Lobelia dortmanna) 
ja vesitatar (Persicaria amphibia). Ranto-
jen lajistoon kuuluvat isokärsämö (Achil-
lea salicifolia), varstasara (Carex pseudo-
cyperus), vesikuusi (Hippuris vulgaris), 
ruokohelpi (Phalaris arundinacea) ja jo-
kileinikki (Ranunculus lingua). Rantojen 
erikoisuus on vanajanpaju, joka on joki-
pajun (Salix triandra) ja salavan (S. fragi-
lis) risteymä. Rantojen tyyppilaji on myös 
kynäjalava (Ulmus laevis).



24

Metsänkylänlahti (A3a) on Hämeen-
linnan ja Hattulan rajalla sijaitseva pai-
kallisesti arvokas lintupaikka, jonka mie-
lenkiintoiseen pesimälajistoon kuuluvat 
vaarantuneet pikkutikka (Dendrocopos 
minor) ja käenpiika (Jynx torquilla), sil-
mälläpidettävä ruisrääkkä (Crex crex) ja 
harvinainen sisämaapesijä punajalkavik-
lo (Tringa totanus) sekä heinätavi (Anas 
querquedula), lapasorsa (Anas clypeata), 
silkkiuikku (Podiceps cristatus), satakieli 
(Luscinia luscinia), viitakerttunen (Acro-
cephalus dumetorum) ja rytikerttunen (A. 
scirpaceus). Metsänkylänlahti kerää mer-
kittävästi sulkasatoisia vesilintuja turviin-
sa, ja se on tunnettu vesi- ja lokkilintujen 
kevätmuuton lepäilyalueena.

Muita Vanajaveden linnustollisesti ar-
vokkaita kohteita Hämeenlinnassa ovat  
Miemalanselän ympäristö (B2), Visamä-
en–Hattelmalan alue, Virvelin naurulok-
kiyhdyskunta (A3c; Larus ridibundus) ja 
Kirstulan leppämetsä (A10). Talvinen lin-
tujen katselupaikka ovat Rautamonoja ja 
siihen yhtyvä  Paroisten jätevedenpuhdis-
tamon oja. Talvella 2005 kyseisellä pai-
kalla tavattiin mm. pikku- ja lapinsirk-
ku (Emberiza pusilla, Calcarius lapponi-
cus), ja 1990-luvulla siellä nähtiin kunin-
gaskalastaja (Alcedo atthis) .

Vanajaveden kalastoon kuuluvat mm. 
sulkava (Abramis ballerus), hauki (Esox 
lucius), ahven (Perca fl uviatilis), lahna 
(Abramis bram), särki (Rutilus rutilus), 
kuha (Stizostedion lucioperca), ankerias 
(Anguilla anguilla), made (Lota lota) ja 
kuore (Osmerus eperlanus). Uhanalainen 
toutain (Aspius aspius) kuuluu myös la-
jistoon, sen sijaan monni (Silurus glanis) 
on hävinnyt reitiltä, mutta sitä ehkä pyri-
tään kotiuttamaan reitille uudelleen.

Varikonniemi (A23) on vihreä keidas 
kaupungin ydinkeskustassa. Alueen kas-
villisuus on erittäin rehevää, kulttuurivai-
kutteista lehtimetsää, niittyä ja rantaluh-
taa. Alueelta tavattuja mainittavia kasvi-
lajeja ovat vaarantuneet keltamatara (Ga-
lium verum) ja ketoraunikki (Gypsophi-
la muralis), jokileinikki (Ranunculus lin-
gua), rantatädyke (Veronica longifolia), 
tesmayrtti (Adoxa moschatellina), leh-
topalsami (Impatiens noli-tangere), iso-
kärsämö (Achillea salicifolia), mäkiarho 
(Arenaria serpyllifolia), rentoapila (Tri-
folium campestre), kissankita (Chaenor-Kanadankoiransilmä (Conyza canadensis) 

on ratavarsilla kasvava Amerikasta tullut 
liikennetulokas.
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Koiranheisi (Viburnum opulus) on näyttävä 
lehtopensas. 

hinum minus), keltamaite (Lotus cornicu-
latus), nurmikohokki (Silene vulgaris) ja 
masmalo (Anthyllis vulneraria). Näytteitä 
on aikaisemmin kerätty myös mm. keto-
tuulenlennosta (Filago arvensis), muku-
lanätkelmästä (Lathyrus tuberosus), sak-
sanhanhikista (Potentilla thuringiaca) ja 
isolimaskasta (Spirodela polyrhiza). Vari-
konniemessä kasvaa istutettuja vanhoja ja 
kookkaita puistolehmuksia (Tilia x vulga-
ris), tsaarinpoppeleita (Populus petrows-
kiana; Suomen pisimmät poppelit 38,5 
m ja 38 m) sekä puumaisia vuorimänty-
jä (Pinus mugo) ja vanajanpajuja (Salix 
triandra * Salix fragilis). Varikonniemen 
rantaa kiertävät pitkospuut ja sen läpi 
kulkee luonnosta ja kulttuurista kertovin 
opastauluin varustettu ulkoilureitti. Tämä 
nk. rantareitti kulkee Vanajaveden ranto-
ja Viipurintien sillan ja rautatiesillan vä-
lisellä alueella ja jatkossa ympäri pääsee 
myös Lahti-Turku tien rajaamaa eteläistä 
lenkkiä. Varikonniemellä viihtyvät myös 
lepakot kuten pohjanlepakko (Eptesicus 
nilssonii), viiksisiippa (Myotis mystaci-
nus) ja korvayökkö (Plecotus auritus).

Radanvarren kasvisto on mielen-
kiintoinen ja arvokas edustaen kaupunki-
kasvilajistoa liikennetulokkaineen. Edus-
tavaan lajistoon ovat kuuluneet mm. val-
takunnallisesti vaarantunut keltamata-
ra (Galium verum), ketotyräruoho (Her-
niaria glabra), kissankita (Chaenorhi-
num minus), ratakrassi (Lepidium den-
sifl orum), idänukonpalko (Bunias orien-
talis), tahmavillakko (Senecio viscosus), 
harmio (Berteroa incana), kanadankoi-
ransilmä (Conyza canadensis), neidon-

kieli (Echium vulgare), tarhasinivalvatti 
(Cicerbita macrophylla ssp. uralensis), 
mäkiarho (Arenaria serpyllifolia), tuntu-
rikurjenherne (Astragalus alpinus), idän-
keulankärki (Oxytropis campestris ssp. 
sordida), mäkitervakko (Lychnis visca-
ria), mäkikuisma (Hypericum perfora-
tum), ahdekaunokki (Centaurea jacea), 
keltamaite (Lotus corniculatus), ketoma-
runa (Artemisia campestris), ketohärkki 
(Cerastium arvense), ketokeltto (Crepis 
tectorum), ketomasmalo (Anthyllis vul-
neraria ssp. vulneraria), nuokkukohokki 
(Silene nutans), metsänätkelmä (Lathyrus 
sylvestris), ruusuruoho (Knautia arven-
sis), idänkattara (Bromus inermis), pel-
tovirvilä (Vicia hirsuta), punasolmukki 
(Spergularia rubra), tuoksuapila (Trifo-
lium resupinatum) ja tannervihvilä (Jun-
cus compressus). Hämeenlinnan rautatie-
aseman kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den rakennusten lisäksi alueella on mie-
lenkiintoista ja näyttävää puuvartista istu-
tuslajistoa, kuten katsura (Cercidiphyllum 
japonicum) ja puistolehmuskujanteet (Ti-
lia x vulgaris).
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KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO
- Ikkuna suomalaiseen historiaan ja luontoon

Hämeenlinnaan perustettiin keväällä 
2001 Suomen ensimmäinen ja maailman 
toinen kansallinen kaupunkipuisto. Puis-
to ulottuu rakennetusta kaupunkikeskus-
tasta mo lemmin puolin Vanajavettä aina 
Aulangon laajoihin yhtenäisiin metsä-
alueisiin. Puiston kokonaisala on nykyi-
sellään 738 hehtaaria ja sitä on suunnitel-
tu laajennettavaksi Vanajavettä etelään ja 
harjualueen suun taan.

Ajatus kansallisten kaupunkipuisto-
jen perustamisesta on syntynyt tarpees-
ta suojella maisemakokonaisuuksia kau-
punkiympäristössä. Kasvupaineet pirsto-
vat kaupunkiluontoa sekä kulttuuriympä-
ristöjä. Ympäristöministeriön määrittämi-
en kriteerien mukaan kasallisen kaupun-
kipuiston tulee sisältää kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä 
luonnonalueita, historian kannalta tärkei-
tä kulttuuriympäristöjä sekä merkittäviä 
puistoja tai viheralueita. Kaupunkipuis-
toissa rakennettu ja rakentamaton ympä-
ristö yhdistyvät saumattomasti.

Hämeenlinnan kansallinen kaupun-
kipuisto on näyttävä kokoelma kaikkia 
edellä mainittuja. Ainutlaatuisen histori-
allis-kulttuurisen ytimen muodostaa kes-
kiaikainen Hämeen linna ympäristöineen. 
Keskustan rantapuistot ja kirjaston ympä-
ristön puutalokorttelit yhdistävät puiston 
kiinteäksi osaksi ruutukaavakes kustaa. 
Vanajaveden toisella puolella puistoon 
kuu luvat Varikonniemi muinaismuistoa-

lueineen ja vanhoine saharakennuksi-
neen sekä Suomen ensimmäisen rautatien 
pääteasema. Laajimman kokonaisuuden 
muodostaa Aulangon alue, joka on sekä 
puistoarkkitehtonisesti, maisemallisesti 
että luonnonsuojelullisesti merkittävä osa 
kansallista kaupunkipuistoa. 

Kansallinen kaupunkipuisto sijaitsee 
val takunnallisesti arvokkaalla Vanaja-
veden laakson maisema-alueella, siihen 
kuuluu valtakunnallisesti merkittäviä ra-
kennettuja ympäristöjä, kaksi luonnon-
suojelualuetta sekä Natura 2000 -kohde. 
Turhaan ei ympäristöministeriö ole toden-
nut Hämeenlinnan kansallisen kaupunki-
puiston olevan Suomen historian ja suo-
malaisen luonnon näyteikkuna.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sesti kansalliselle kaupunkipuistolle on 
laa dittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jon-
ka tavoitteena on vaalia alueen kulttuuri-
historiallisia arvoja ja eheiden maisema- 
ja luontokokonaisuuksien säilymistä ny-
kyisille ja tuleville sukupolville. Suun-
nitelmassa määritellään alueisiin liitty-
vät hoidon ja käy tön tavoitteet ja toimen-
piteet.   

Hämeenlinnan kansallinen kaupun-
kipuisto tarjoaa hämeenlinnalaisille erin-
omaisen mahdollisuuden oppia oman 
kaupunkinsa historiasta, kulttuurimerki-
tyksestä sekä luonnonarvoista, ja miten 
näitä tulisi vaalia siten, että niiden säily-
minen tulevaisuudessa on turvattu.
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Vanajaveden rannalla sijaitseva Kirstulan 
leppämetsikkö (A10) työntyy pellolle päin 
niemekkeenä, jossa on selvästi nähtävissä 
1800-luvun puolivälin Vanajaveden ran ta-
tör mä. Tuoreen, kostean ja märän har maa-
lep pävaltaisen (Alnus incana) ranta leh don 
kas vistoon kuuluvat mm. lehmus (Ti lia 
cordata), humala (Humulus lupulus), leh-
toarho (Moehringia trinervia), lehtoleinikki 
(Ranunculus cassubicus), tesmayrtti (Adoxa 
moschatellina), kivikkoalvejuuri (Dryopteris 
fi lix-mas), kotkansiipi (Matteuccia struthi-op
teris), soreahiirenporras (Athyrium fi lix-fe-
mina), lehtopähkämö (Stachys sylvatica), 
pys tykiurunkannus (Corydalis solida) ja 
lehtopalsami (Impatiens noli-tangere). 

Metsikön eteläreunalla ja niemessä 
muinaisjäännösten luona on kallioketoa, 
jonka lajistoon kuuluvat mm. vaarantunut 
keltamatara (Galium verum), mäkiarho 
(Arenaria serpyllifolia), pölkkyruoho 
(Ara bis glabra), harmio (Berteroa in-
ca na), keltamaksaruoho (Sedum acre), 
ki vikkoalvejuuri ja pikkukäenrieska 
(Ga  gea minima). Rannassa on useita 
kaunismuotoisia ja osin iäkkäitä kynä-
ja lavia (Ulmus laevis), jotka ovat val ta-
kunnallisesti vaarantuneita. Pellon reu-
noilla, rannalla ja myös Kirstulan ul-
ko rakennusten luona kasvaa satoja iso-
takiaisia (Arctium lappa). Kirstulan lep-
pämetsän lintulajistoon kuuluvat mm. 
satakieli (Luscinia luscinia), har maasieppo 
(Muscicapa striata) ja Hat tulan puolella 
pesinyt pikkutikka (Den tocopos minor). 

Varsinaisesti Hattulaan kuuluvan Met-
sänkylän kartanon maita ulottuu Hä-

Keväisessä Kirstulan leppämetsikössä kiertyvät auki 
komeat kotkansiivet (Matteuccia struthiopteris)
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Portti siirtolapuutarhassa.
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meenlinnankin puolelle. Kartano sijait-
see maisemallisesti ja näköaloiltaan edul-
lisella paikalla Metsänkylänvuoren etelä-
rinteellä. Rannan tuntumassa on entistä 
lampaiden laiduntamaa koivuhakaa, jota 
on pidetty avoimena raivaamalla pensaik-
koa. Se on paikallisesti arvokasta perin-
nemaisemaa (A21), joskin perinnemai-
sema-arvo on laskenut laidunnuksen pää-
tyttyä. Ison lihakarjan laiduntama metsä-
laidun ja haka ovat rehevöityneet. Alu-
een huomionarvoiseen lajistoon kuuluvat 
isotakiainen (Arctium lappa), peurankel-
lo (Campanula glomerata), jänönsalaatti 
(Mycelis muralis) ja ukontulikukka (Ver-
bascum thapsus). Siellä on huolestutta-
vasti levinnyt persianjättiputki (Heracle-
um persicum). Nyttemmin tilalle on han-
kittu alpakoita, jotka laiduntavat kartanon 
tuntumassa.

Hattulan puolelle sijoittuva Metsän-
kylän parin hehtaarin kynäjalavamet-
sikkö on rauhoitettu luonnonsuojelualu-
eeksi. Kapealla rantakaistalla kasvaa 130 
kynäjalavaa (Ulmus laevis). Tätä kynä-
jalavalehtoa laidunnettiin vielä vuoteen 
1992. Alue on kosteaa saniais- ja suur-
ruoholehtoa, jonka valtalajeja ovat so-
reahiirenporras (Athyrium fi lix-femina), 
leh topalsami (Impatiens noli-tangere) 
ja mesiangervo (Filipendula ulmaria). 
Luon teenomaisia ovat myös käenkukka 
(Lychnis fl os-cuculi), keltaängelmä (Tha-
lictrum fl avum), lehtoleinikki (Ranuncu-
lus cassubicus), puna-ailakki (Silene dioi-
ca), lehtolemmikki (Myosotis sylvatica), 
sudenmarja (Paris quadrifolia) ja kivik-
koalvejuuri (Woodsia ilvensis). Alueel-

ta tavattiin kesän 1999 selvityksessä 87 
suurperhoslajia. Näistä monet olivat tyy-
pillisiä lehtometsien perhoslajeja, kuten 
uhanalainen keltaselkämittari (Ecliptope-
ra capitata). Muita harvinaisuuksia olivat 
idänniittyperhonen (Coenonympha glyce-
rion), palsamikenttämittari (Xanthorhoe 
biriviata), korpivarjomittari (Lampropte-
ryx otregiata), usvapikkumittari (Eupit-
hecia immundata), soukkomittari (Pla-
godis dolabraria) ja luhtakärsäyökkönen 
(Macrochilo cribrumalis).

B) MIEMALANSELÄN
     LÄHIYMPÄRISTÖ

Moottoriteiden risteyksen tuntumass-
sa sijaitseva Hakovuori (B9) on rauta-
kautinen linnavuori ja valtakunnallisesti 
arvokas kiinteä muinaismuistoalue, jol-
la on myös maisema-arvoja. Vuoren rin-
teellä on erittäin uhanalaisen vanakelton 
(Crepis praemorsa) merkittävä esiinty-
misalue. Maassamme tätä lajia tavataan 
Hä meenlinnan lisäksi vain Ahvenanmaal-
la ja yhdessä manner-Suomen kohtees-
sa. Kuusivaltaisen Hakovuoren lehtorin-
teillä viihtyy myös pähkinäpensas (Cory-
lus avellana). Mäen pohjoispuolelle jää-
vä Kylmälahti on valtatien läheisyydes-
tä huolimatta tärkeä kohde vesi- ja ranta-
luonnolle. 

Norjanmäki (B8) on kaupungin omil-
le mailleen luonnonsuojelualueeksi rau-
hoittama (v. 1996) kohde, joka on edus-
tava näyte rehevästä harjuluonnosta. Leh-
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tolajistoon kuuluvat mm. sini- ja valko-
vuokko (Hepatica nobilis, Anemone ne-
morosa), mustakonnanmarja (Actaea spi-
cata), kevätlinnunherne (Lathyrus ver-
nus), pähkinäpensas (Corylus avellana), 
lehtokuusama (Lonicera xylosteum) ja 
nä siä (Daphne mezereum). Paikalla viih-
tyy myös melko paljon kulttuuri- ja niit-
tylajistoa kuten silmälläpidettävä musta-
apila (Trifolium spadiceum), ahojäkkä-
rä (Gnaphalium sylvaticum), aholeinikki 
(Ranunculus polyanthemos), kissankäpä-
lä (Antennaria dioica), mäkitervakko 
(Lychnis viscaria), nurmikaunokki (Cen-
taurea phrygia), peurankello (Campa-
nula glomerata), pikkutakiainen (Arcti-
um minus) ja pikkutalvio (Vinca minor). 
Harjulajeista tavataan häränsilmää (Hy-
pochoeris maculata) ja kanervisaraa (Ca-
rex ericetorum). Miemalantien risteyksen 
vaiheilla kasvaa myös alueellisesti uhan-
alaista jänönapilaa (Trifolium arvense). 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Pert-
tulan erityisammattikoulu (B16) on 
maastomuodoiltaan vaihtelevalla ja mai-
semallisesti kauniilla harjualueella, jon-
ka kasvillisuus on monipuolista ja rehe-
vää. Alueella on merkittäviä luonnonar-
voja ja opetuksellista merkitystä. Edus-
tavaan lehtolajistoon kuuluivat mm. saar-
ni (Fraxinus excelsior; mahdollisesti istu-
tettuja), lehmus (Tilia cordata), pähkinä-
pensas (Corylus avellana), näsiä (Daphne 
mezereum), koiranheisi (Viburnum opu-
lus), mustakonnanmarja (Actaea spica-
ta), imikkä (Pulmonaria obscura), leh-
toarho (Moehringia trinervia) ja lehto-or-
vokki (Viola mirabilis). Harjukasvistoon 

lukeutuvat sarjatalvikki (Chimaphila um-
bellata), häränsilmä (Hypochoeris macu-
lata), kangaskorte (Equisetum hyemale) 
ja nuokkukohokki (Silene nutans). Niitty-
kasvistoa edustavat kissankäpälä (Anten-
naria dioica), mäkikaura (Avenula pubes-
cens), peurankello (Campanula glomera-
ta), törrösara (Carex muricata), ketokau-
nokki (Centaurea scabiosa), mäkitervak-
ko (Lychnis viscaria), aholeinikki (Ra-
nunculus polyanthemos) sekä ukon- ja 
tummatulikukka (Verbascum thapsus, V. 
nigrum). Paikallisesti merkittävät keto-
kuviot löytyvät koulun etelärinteestä ja 
Velkojan pähkinäpensaslehdon länsipuo-
lelta. Arvokkaimmat metsäalueet sijoittu-
vat koulun lähituntumaan ja toisaalta Vel-
kojan rantarinteeseen, missä on luonnon-
suojelulain luontotyyppinä rajattu tuo-
re pähkinäpensaslehto (B5) ja osin leh-
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Miemalan – Perttulan maisemallisesti arvokas 
peltoaukea, jonka läpi kulkevat Tiirikkalan kaksi 
luonnonmuistomerkkinä suojeltua koivukujaa.
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Lehtokotilo (Arianta arbustorum) on tavallinen 
nilviäinen, joka voi runsastua haitallisesti 
kotipuutarhassa.

musten ja vaahteroiden (Acer platanoi-
des) luonnehtima jalopuumetsä. Lehdon 
lajistoon kuuluvat mm. mustakonnan-
marja, lehto-orvokki ja valkolehdokki 
(Pla tanthera bifolia). 

Miemalanselän kupeessa sijaitseva 
Velkojanlampi (B18; 2 ha; suurin syvyys 
5m) on peruslaadultaan vähähumuksi-
nen, puskurikyvyltään hyvä lampi, jon-
ka ravinnepitoisuudet ovat rehevien järvi-
en luokkaa. Veden väri on usein kesäisin 
voimakkaan vihreä leväbiomassan vuok-
si. Näkösyvyys on silti suuri ja vesi hy-
gieenisesti puhdasta. Veden yleislaatu on 
arvioitu tyydyttäväksi.

Miemalan kylän Tiirikkalan ja Juppa-
lan tilojen maatalousympäristöt perinne-
maisemineen luovat luontevan vastapa-
rin Metsänkylän alueelle Hämeenlinnan 
pohjoisosassa. Miemalanselän itärannal-
ta nähtynä maisema on varsin hyvin säi-
lynyt. Peltoalueilla ja pitkästä asutushis-
toriasta kertovien muinaisjäännösten lä-
heisyydessä kasvaa isotakiaista (Arcti-
um lappa) ja pihapiiristä tavataan myös 
harvinaistunutta kulttuurikasvia, nukulaa 
(Leonurus cardiaca). Tiloille johtaa kak-
si luonnonmuistomerkkinä rauhoitet-
tua, upeaa koivukujaa (B14). Vanajave-
den 1800-luvulla vallinnut rantaviiva on 
hyvin nähtävissä. 

Tiirikkalan laidunnettu rantahaka 
(B15) kosteine heinäniittyineen on pai-
kallisesti merkittävä perinnemaisema, jo-
ta on laidunnettu ja pensaikkoa poistet-
tu noin viiden vuoden välein. Harmaa-
leppä ja pajut ovat lisääntyneet alueel-
la ja korkeakasvuisen rantaniityn ala on Mustakonnanmarja (Actaea spicata) on varsin 

yleinen lehtoisessa Hämeenlinnassa.
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laajentunut. Suursaraniittyä luonnehti-
vat luhtasara ja luhtakastikka. Mainin-
nan arvoista lajistoa ovat niittymaarian-
heinä (Hierochloë hirta ssp. arctica), jo-
kileinikki (Ranunculus lingua), humala 
(Humulus lupulus), peurankello (Campa-
nula cervicaria), luhtakuusio (Pedicula-
ris palustris), luhtatähtimö (Stellaria pa-
lustris) ja keltaängelmä (Thalictrum fl a-
vum). Tiirikkalan pienillä niitty- ja kivik-
kosaarekkeilla ja tien varsilla kasvavat 
mm. silmälläpidettävät kelta-apila (Tri-
folium aureum) ja ketoneilikka (Diant-
hus deltoides), kelta- ja paimenmataran 
risteymä (Galium x pomeranicum), mä-
kitervakko (Lychnis viscaria), puna-ai-
lakki (Silene dioica), pukinparta (Trago-
pogon pratensis), nurmikohokki (Silene 
vulgaris), tummatulikukka (Verbascum 
nigrum), kevättaskuruoho (Thlaspi caeru-
lescens), peurankello (Campanula glome-
rata), piennarkeltto (Crepis biennis), aho-
leinikki (Ranunculus polyanthemos) ja 
kumina (Carum carvi). Miemalansaaren 
uhanalaisen pikkutikan (Dendrocopos 
mi nor) reviiri tukeutuu Tiirikkalan ran-
tametsiköihin ja laajemminkin Alikylän 
kulttuurimaiseman tarjoamiin mahdolli-
suuksiin. 

Miemalanharju (B10) ja Raiman-
suo (B11) ovat valtion omistuksessa ole-
via luonnonsuojelualueita sekä valtakun-
nallisia harjujen-, soidensuojelu- ja Natu-
ra 2000 –kohteita. Miemalan-Palvaan-
linnan alueella on luonnonsuojelulain 
luon totyypin kriteerit täyttävä jalopuu-
metsä (B4), jossa kasvaa noin 120 runko-
maista (läpimitta yli 7 cm) metsälehmusta 

(Tilia cordata), 32 vaahteraa (Acer plata-
noides) ja lähes 700 yli 2 m korkeaa päh-
kinäpensasta (Corylus avellana). Jyrkkä-
rinteinen harjumuodostuma on maisemal-
lisesti merkittävä ja tärkeä virkistysalue. 

Miemalanharjun (B10) sekamet-
säisestä harjulehdosta pääosa on tuo-
retta lehtoa (HeOT) ja lehtomaista kan-
gasta. Pienialaisena löytyy kuivempaa 
ja karumpaa harjunlakimetsää (Vaccini-
um vitis-idaea – Rubus saxatilis -tyyp-
pi) etenkin alueen eteläosassa. Huomion-
arvoista lajistoa ovat näsiä (Daphne me-
zereum), kevätlinnunherne (Lathyrus ver-
nus), mustakonnanmarja (Actaea spica-
ta), lehto-orvokki (Viola mirabilis), mä-
kilehtoluste (Brachypodium pinnatum) 
sekä metsäruusu (Rosa majalis). Marras-
kuun puolivälissä 2001 riehuneen Jani-
ka-myrskyn kaatamat puut tukkivat har-
jun lakipolun. 

Harjun pohjoispuolen suppaan on 
muodostunut avosuo, lyhytkortinen ne-
va, jossa on korpimaiset reunukset. Suol-
la kasvavat mm. suopursu (Ledum pa-
lustre), suomuurain (Rubus chamaemo-
rus), suokukka (Andromeda polifolia), 
karpalo (Vaccinium oxycoccos), leväk-
kö (Scheuchzeria palustris), tupasvil-
la (Eriophorum vaginatum), raate (Meny-
anthes trifoliata), pyöreälehtikihokki 
(Dro sera rotundifolia) ja riippasara (Ca-
rex magellanica). Vanajaveden rantaa 
reunustaa harmaa- ja tervaleppävyöhy-
ke (Alnus incana, A. glutinosa). Harjun 
lounaisrinteellä sekä linnavuoren alueel-
la on ketokuvioita, joissa kasvavat ukon-
tulikukka (Verbascum thapsus), kissankä-
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pälä (Antennaria dioica), häränsilmä (Hy-
pochoeris maculata), nuokkukohokki (Si-
lene nutans), kissankello (Campanu la ro-
tundifolia), ahomansikka (Fragaria ves-
ca) ja aholeinikki (Ranunculus polyant-
hemos).

Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalla 
sijaitseva Raimansuo (B11) kuuluu seu-
dun arvokkaimpiin suokohteisiin, vaikkei 
se ei olekaan säilynyt kokonaan luonnon-
tilaisena. Suolla tapaa hyvin kehittynyt-
tä karua keidasrämettä ja reheviä letto-
maisia nevoja. Niillä kasvaa vaateliaita ja 
harvinaisia suokasveja. Raimansuon kes-
kiosien kermikeidasrakenne on paikoin 

hyvin kehittynyttä. Suoluonnon lisäk-
si Raimansuon alueella on myös geolo-
gisia ja arkeologisia kohteita. Suota ym-
päröivillä kankailla näkyy muinais-Va-
najaveden rantalohkareikkoja. Suon reu-
nasta on löydetty uhrikivi. Hämeenlinnan 
ja koko Suomen turvekerrostumien suu-
rin paksuus 12,3 m, on Raimansuon poh-
joisosassa.

Miemalanselän eteläpuolella sijaitse-
van Raimalammen (B19; 2 ha; suurin 
syvyys 4,5 m) valuma-alueella on pääosin 
peltoja, ja ravinnepitoisuudet ovatkin re-
heville järville ominaisia. Vesi on humus-
sävytteistä, puskurikyvyltään ja hygieeni-
seltä laadultaan hyvää, mutta happitilan-
ne on heikko. Alusvesi on vihertävää le-
vän vuoksi. Veden yleislaatu on arvioitu 
välttäväksi.

Kukkolansuo eli Käikiälänsuo (B3) 
on isovarpuinen, lähes luonnontilai-
nen keidassuo. Hämeenlinnan kaupun-
gin omistama alue on rauhoitettu luon-
nonsuojelualueeksi vuonna 1995. Se si-
jaitsee huomattavasti Vanajaveden pin-
taa korkeammalla, ja turvekerroksen pak-
suus vaihtelee suon keskiosissa 8 – 10 
met rin välillä. Suolta johtava oja on kas-
vanut umpeen. Suon keskiosa on isovar-
puista rämettä ja laiteet ovat heinä- ja tu-
pasvillakorpea. Kasvilajistoon kuuluvat 
mm. luhtalitukka (Cardamine pratensis), 
suokukka (Andromeda polifolia), maari-
ankämmekkä (Dactylorhiza maculata), 
muta-, hirssi- ja riippasara (Carex limosa, 
C. panicea, C. magellanica) sekä luhta-
villa (Eriophorum angustifolium). 

Vanajan vanhan pappilan alue on kult-Pitkospolkua Raimansuon luonnonsuojelu- ja 
Natura 2000 –alueella. 
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tuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. 
Pappilan pihan puustoon kuuluu suuria ja 
vanhoja tammia (Quercus robur), vaah-
teroita (Acer platanoides), rauduskoivu-
ja (Betula pendula), vuorijalava (Ulmus 
glabra), muutama mänty (Pinus sylvest-
ris) ja kuusiaidanne. Kostea rantalehto ja 
tuore Pappilan lehto (B6) ovat kasvistol-
taan paikallisesti arvokkaita. Pensasker-
roksessa kasvavat mm. vaahtera, koiran-
heisi (Viburnum opulus), pähkinäpensas 
(Corylus avellana), näsiä (Daphne me-
zereum), punaherukka (Ribes rubrum) ja 
taikinamarja (R. alpinum). Kenttäkerrok-
sen lajistoon kuuluvat velholehti (Circaea 
alpina), ukkomansikka (Fragaria mu-
ricata), mustakonnanmarja (Actaea spi-
cata), lehtoarho (Moehringia trinervia), 
luhtatähtimö (Stellaria palustris), lehto-
horsma (Epilobium montanum), keltamo 
(Chelidonium majus), kivikkoalvejuuri 
(Dryo pteris fi lix-mas) ja soreahiirenpor-
ras (Athyrium fi lix-femina). Mökittämi-
seltä säästyneen rannan kasvistosta mai-
nittakoon suomyrtti (Myrica gale), kelta-
ängelmä (Thalictrum fl avum) ja kapeaos-
mankäämi (Typha angustifolia). Miema-
lansalmen rannat ovat yölaulajille tärkeitä 
alueita ja itäranta on uhanalaisen pikku-
tikan (Dendrocopos minor) reviirin ydin-
aluetta. Myös pyrstötiainen (Aegithalos 
caudatus) on pesinyt alueella. Paikka-
lanlahden itärannalla ja rautatien itäpuo-
lella on vaarantuneen ruisrääkän (Crex 
crex) reviiri.

Keskiaikainen Vanajan harmaakivikirk-
ko (1400-luvulta) on pihoineen sekä kivi- 
ja kuusiaitoineen maisemallisesti merkit-

tävä. Joitain vanhan kulttuurin kasvilajeja 
löytyy yhä aiemmin kasvistollisesti mer-
kittävältä alueelta. Museon itäpuolella on 
kirjattu tulokaskasvistoa, kuten rikkapal-
sami (Impatiens parvifl ora), rautanokko-
nen (Urtica urens) ja ripsisaurikki (Galin-
soga ciliata). Läheisellä Kirkkokalliolla 
(B7) kasvaa satoja tammia (Quercus ro-
bur) ja vaahteroita (Acer platanoides), ja 
siellä on myös luonnonsuojelulain luon-
totyyppinä suojeltu pähkinäpensaslehto 
(Corylus avellana).

IVO:n voimalan ja asuntoalueen puu-
tarhoissa on monipuolista istutuslajistoa, 
ja hoidotta jääneen omenatarhan kulttuu-
rikasvistossa sinnittelee kyläkurjenpol-
vi (Geranium pratense). Salomäentien ja 
Voimatien varressa esiintyy harvinainen 
isotakiainen (Arctium lappa). 

C) KATUMAJÄRVEN 
     YMPÄRISTÖ

Katumajärvi (C1) saa vetensä ensisi-
jaisesti järven pohjoispäähän laskevas-
ta Ruununmyllynjoesta. Latvavetenä on 
lähes luonnontilainen, veden laadultaan 
erinomainen Kankaistenjärvi. Myllyjoki 
kulkee läpi peltoalueiden ja humusveti-
sen Matkalammin. Valuma-alueen koko-
naispinta-ala on 51 km2, josta lähivalu-
ma-alue muodostaa viidenneksen. Katu-
majärven pinta-ala on 375 ha ja suurin sy-
vyys n. 18 m. Veden teoreettinen koko-
naisviipymä n. 21 kk.

Rannoilla on viisi virallista uimapaik-
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kaa, paljon loma-asutusta, haja-asutusta, 
useita matkailukohteita ja varsinkin länsi-
rannalla kiinteätä asutusta sekä teollisuut-
ta. Vedet purkautuvat Kutalanojan kaut-
ta Vanajaveteen ja edelleen Kokemäen-
jokeen. Katumajärvi kuuluu Vanajanlaak-
son kulttuurimaisemaan.

Katumajärvi on merkittävä virkistys-
käyttövesistö, joka on luontaisesti melko 
karu ja perinteisesti luokitettu veden laa-
dultaan hyväksi, mutta on viime aikoi-
na heikentynyt lähelle tyydyttävää. Fos-
foripitoisuus (18 μgP/l) ja sähkönjohta-
vuus osoittavat luontaisesti kirkasveti-
sen, neutraalin ja happamoitumista vas-
taan hyvin puskuroituneen järven rehe-
vöityneen. Syvänteet ovat olleet lähes ha-
pettomia kesäkerrostuneisuuden lopulla 
ja niukkahappisia talvikerrosteisuusaika-

na. Ajoittain järven virkistyskäyttökelpoi-
suus on kärsinyt sinileväesiintymistä, jär-
visyyhystä ja verkkojen limottumisesta. 

Katumajärven tilaa on seurattu sään-
nöllisesti noin vuodesta 1965. Valtakun-
nallista syvännepisteseurantaa on tehty 
vuosina 1965-1994 Lammassaaren lähel-
lä (B-pisteellä). Hämeenlinnan seudulli-
nen ympäristötoimi ja sen edeltäjät ovat 
seuranneet Katumajärven tilaa neljällä 
vedenlaadun tarkkailupisteellä vuodesta 
1989 lähtien. 

Katumajärvi on melko hyvä kalavesi. 
Kalojen raskasmetalli- ja PCB-pitoisuu-
det sekä radioaktiivisuus ovat alhaisia, ei-
vätkä rajoita kalojen käyttöä ravinnoksi. 
Yleisimmät kalalajit ovat ahven (Perca 
fl uviatilis) ja särki (Rutilus rutilus), jot-
ka muodostavat noin puolet kalakannas-

Katumajärveä Idänpään uimarannalta etelään kohti Tuomarinsaarta. 
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Tytönkorentoihin kuuluva sirokeijukorento 
(Lestes sponsa) viihtyy vesien tuntumassa. 

ta. Seuraavaksi yleisimmät kalalajit olivat 
lahna (Abramis brama), kiiski (Gymno-
cephalus cernuus), salakka (Alburnus al-
burnus) ja hauki (Esox lucius). Muikun 
(Coregonus lavaretus) määrä on vähen-
tynyt ja kuhakin (Stizostedion lucioperca) 
on varsin niukka. Näyttäisi, että kalojen 
istutukset eivät ole onnistuneet. Katuma-
järveen on istutettu vuoden 1995 jälkeen 
karppeja (Cyprinus carpio), kirjolohta 
(Sal mo gairdneri), plankton- ja muuta sii-
kaa (Coregonus pallasii, Coregonus), ku-
haa sekä joki- ja täplärapuja (Astacus as-
tacus, Pacifastacus leniusculus). Aikai-
semmin istutuslajistoon ovat kuuluneet 
myös lahna, ankerias (Anguilla anguil-
la), muikku ja järvitaimen (Salmo trutta 
f. lacustris).

Katumajärven kaakkois- ja luoteispäi-
tä luonnehtivat hiesuvaltaiset rannat kort-
teikkoineen (Equisetum fl uviatile) ja ruo-
vikkoineen (Phragmites australis) ja jär-
ven keskivaiheilla on kalliorantoja, joi-
den kohdalla kasvillisuusvyöhykkeet ovat 
kapeimmillaan. Moreenirantoja on siellä 
tääl lä ympäri järven. Ruununmyllyjoen 
suistosta löytyy saraturvetta ja kaikkein 
laajimmat ja monimuotoisimmat ilmaver-
soiskasvustot. Leveitä järviruovikkoja on 
myös savipohjaisilla rannoilla Valkama-
tien tuntumassa ja Solvikin kivikkoisella 
lahdella. Laajimpia ilmaversoiskasvustoja 
on niitetty uimarantojen lähistöllä ja muu-
allakin mm. JÄRKI-hankkeessa virkis-
tyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Kappolasta löytyy hiekkarantaakin, missä 
viihtyvät mm. nuottaruoho (Lobelia dort-
manna), hapsiluikka (Eleocharis acicula-

ris) ja äimäruoho (Subularia aquatica). 
Katumajärven rehevöitymistä kuvaa-

vaa lajistoa ovat ilmaversoista kaunis-
kukkainen sarjarimpi (Butomus umbella-
tus), kapeaosmankäämi (Typha angustifo-
lia) ja haarapalpakko (Sparganium erec-
tum) sekä kellulehtisistä pystykeiholehti 
(Sagittaria sagittifolia) ja uposkasveista 
karvalehti (Ceratophyllum demersum) ja 
pitkälehtivita (Potamogeton praelongus). 
Katumajärven vesikasvistoon kuuluvat 
mm. isolumme (Nymphaea alba), katke-
ravesirikko (Elatine hydropiper), rantalei-
nikki (Ranunculus reptans). Runsastunut-
ta tulokaslajistoa ovat vesirutto (Elodea 
canadensis) ja isosorsimo (Glyceria ma-
xima). Rannoilla viihtyvät mm. karhun-
köynnös (Calystegia sepium), purolituk-
ka (Cardamine amara) ja rohtoraunioyrtti 
(Symphythum offi cinale).

Katumajärven pesimälinnustoa ovat 
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naurulokki (Larus ridibundus), nokikana 
(Fulica atra), mustakurkku-uikku (Podi-
cepes auritus), härkälintu (P. griseigena), 
kuikka (Gavia arctica) ja silkkiuikku (P. 
cristatus). Katumajärven tuntuman lintu-
lajistoon kuuluu myös nuolihaukka (Fal-
co subbuteo). 

Ruununmyllyjoen (C14) rantamat 
Katumajärven tuntumassa ovat hieskoivu-
pajuvaltaista (Betula pubescens – Salix) 
ryteikköistä, tulvivaa, kosteaa rantaluhtaa, 
jota vallitsevat mesiangervo (Filipendu-
la ulmaria) ja metsäalvejuuri (Dryopteris 
carthusiana). Yleisiä ovat myös ranta-alpi 
ja -kukka (Lysimachia vul garis, Lythrum 
salicaria) sekä pihlaja (Sorbus aucuparia). 
Ruununmyllyltä voi tavata yöllä mm. ve-
sisiipan (Myotis daubentoni) tai jopa eri-
tyisesti suojeltavan ripsisiipan (Myotis 
nattereri), joka tiettävästi esiintyy tääl-
lä ainoalla paikallaan Kanta-Hämeessä. 
Ruununmyllyjokivarressa on aikanaan 
ta vattu koskikara (Cinclus cinclus) pesi-
vänäkin, mutta viime vuosina sitä ei ole 

näkynyt. Kesäisin monet vesilinnut viih-
tyvät jokivarressa ja rannan pensaikkojen 
lintutiheys on korkea. 

Matkalammi eli Matkolampi (27 
ha; C19) on humusvetinen lampi, jon-
ka eteläpään läpi kulkee oikovirtauksena 
Myllyjoen vesi Kankaistenjärvestä Katu-
majärveen. Lampeen laskevat muutkin 
ojat kulkevat osittain viljelymaiden halki, 
mikä näkyy jonkin verran veden laadus-
sa. Soiden vaikutus näkyy veden värissä. 
Matalan (n. 4,3 m) ja suhteellisen pienen 
Matkolammen vesi vaihtuu melko nope-
asti. Silti happitilanne pohjalla on huo-
no. Veden kokonaisfosforipitoisuus on 
viisinkertainen Kankaistenjärven vastaa-
vaan verrattuna, ja hajakuormituksen vai-
kutukseen viittaa myös lievästi kohonnut 
suolapitoisuus. Matkolampi on happa-
muudeltaan normaali, hyvin puskuroitu-
nut järvi. Veden laatu on kokonaisuutena 
tyydyttävä. Matkolammen valtatie 10:n 
puoleiset rannat tulo- ja lähtöojan luona 
ovat arvokasta, tulvivaa tervaleppäluhtaa, 
jonne on rakennettu pitkospuut.

Valtaosa Kutalanjokivarren (C15) 
kasvillisuudesta on erilaisia pensoittunei-
ta niittyjä ja rantaluhtaa. Rantapuustossa 
terva- ja harmaaleppä (Alnus glutinosa, 
A. incana), koivut (Betula) sekä erilaiset 
pajut (Salix) ovat tavallisimmat. Vesira-
jassa esiintyy siniheinää (Molinia caeru-
lea) ja saroja kuten viilto-, luhta-, piuk-
ka- ja hirssisara (Carex acuta, C. vesica-
ria, C. elata, C. panicea). Vesikasveista 
tavallisimpia ovat ulpukka (Nuphar lu-
tea), sarjarimpi (Butomus umbellatus), 
pys tykeiholehti (Sagittaria sagittifolia), 
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Pitkälehtivita (Potamogeton praelongus) on upos-
kasvi, joka kuuluu Katumajärven vesikasvistoon. 
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vesirutto (Elodea canadensis), palpakot 
(Sparganium) ja purovita (Potamogeton 
al pinus). Kutalanjoen kasvillisuus ilmen-
tää veden ravinteisuutta. Karvalehti (Ce-
ratophyllum demersum), iso- ja pikkuli-
maska (Spirodela polyrhiza, Lemna mi-
nor) ovat voimakkaasti likaantuneen ve-
den ilmentäjälajeja. 

Kutalanjokivarren kasvistoon kuulu-
vat myös humala (Humulus lupulus), iso-
kärsämö (Achillea salicifolia), peltovirvi-
lä (Vicia hirsuta), ketomasmalo (Anthyl-
lis vulneraria ssp. vulneraria), harvinais-
tuneet harajuuri (Corallorhiza trifi da) ja 
törrösara (C. muricata) sekä ojakurjenpol-
vi (Geranium palustre), jonka uhanalais-
tuminen johtuu niittyjen, erityisesti kos-
teiden niittyjen vähenemisestä. Hara-
juuri on pieni, lehtivihreätön kämmek-
kä, joka ottaa korallimaisen juurakkonsa 
avulla yhteyttämistuotteita muiden kasvi-
en juurista. Kuivien niittyjen ja piennar-
ten laji, törrösara, on Hämeenlinnassa on 
niin harvinainen, että sen kasvupaikat tu-
lisi säilyttää. 

Kutalanjoki on hyvä linturetkikohde: 
alueella elää runsaasti yölaulajia, esim. 
satakieli (Luscinia luscinia), luhtakerttu-
nen (Acrocephalus palustris) ja harvinai-
nen viitasirkkalintu (Locustella fl uviati-
lis). Lisäksi Kutalanjoki on talvilintupu-
ro, siellä on havaittu talvehtimassa mm. 
koskikara (Cinclus cinclus).

Katisten kartano muodostaa viehät-
tävän kokonaisuuden Hämeenlinnan kau-
pungin kupeessa. Suojeltu, puinen päära-
kennus on 1700-luvulta ja kivinen karta-
non päärakennus on vuodelta 1862. Ki-

vinen viljamakasiini on päärakennuksen 
itäpuolella. Kartanoon kuuluu englanti-
laistyyppinen puisto, jossa on mm. iäk-
käitä mäntyjä (Pinus sylvestris), pari isoa 
euroopanlehtikuusta (Larix decidua), suu-
ria kuusia (Picea abies) ja kiviaita. Nave-
tan luona on Venäjän vallan aikainen lin-
noitus, jonka ammusvaraston päälle on 
tehty kellari.

Katisten kartanon omistukseen kuuluu 
noin puolen hehtaarin laajuinen luonnon-
suojelualueeksi rauhoitettu lehtikuusimet-
sikkö (1987; C8), jonka kasvistoon kuulu-
vat mm. tammi (Quercus robur), lehto-
kuusama (Lonicera xylosteum), koiranhei-
si (Viburnum opulus), mustakonnanmarja 
(Actaea spicata), velholehti (Cir caea alpi-
na), ukkomansikka (Fragaria muricata), 
lehtoarho (Moehringia trinervia), puna-
ailakki (Silene dioica) sekä lähistöllä leh-
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Keväinen Rauhalanojan kosteikko Katumajärven 
pohjoispäässä. 
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Katistentien varressa sijaitseva, Lei-
mujen omistuksessa oleva yli 100-vuo-
tias, puisto- ja maisemametsikkö (0,4 
ha) on rauhoitettu luonnonsuojelualuee-
na (1987; C9), ja lisäksi tilan komea pih-
ta-aidanne on suojeltu luonnonmuisto-
merkkinä (C11). Katumajärven rannassa 
sijaitsevan entisen vedenottamon pihas-
sa kasvaa harvinainen liuskalehtinen har-
maaleppä (Alnus incana f. incisa).

Katisissa on useita muinaisjäännöksiä. 
Pokrinniemestä Lunnikiven tilalta löy-
tyy uhrikivi. StoneGallery on muutoin-
kin luontoharrastajaa kiinnostava kohde, 
jossa on laajat kivi- ja perhoskokoelmat. 
Pokrinniemen monipuoliseen kasvistoon 
kuuluvat mm. kotkansiipi (Matteuccia 
strut hiopteris), puna-ailakki (Silene dioi-
ca), peltopähkämö (Stachys palustris), 
kel taängelmä (Thalictrum fl avum), rohto-
virmajuuri (Valeriana offi cinalis) ja tum-
matulikukka (Verbascum thapsus). Koris-
tekasvisto on myös rikas ja puista mainit-
takoon pihta (Abies), siperianlehtikuusi 
(La rix sibirica), tammi (Quercus robur), 
visakoivu (Betula pendula var. carelica) 
ja puistolehmus (Tilia * vulgaris). 

Katumajärveä kehystävät keskivaiheil-
la kaksi kalliota, Mantereenvuori (C5) 
länsirannalla ja Kappolanvuori itärannal-
la. Mantereenvuori on rautakautinen lin-
navuori. Kappolanvuoren (C4) laki on 
pääosin mäntyvaltaista kangasta. Alueen 
arvoa heikentävät itärinteiden harven-
nus- ja avohakkuut. Mäen länsireunal-
la on muutama kalliopaljastuma kallio-
ketoineen, ja pohjoispuolella, mäen jyr-
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Petäjänharjunojan tervaleppälehdossa kasvaa mm. 
tuomia (Prunus padus) ja kotkansiipiä (Matteucia 
struthiopteris)

Lehtopähkämö (Stachys sylvatica) muistuttaa kuk-
kimattomana nokkosta tai pillikkeitä. Yksi hyvä tun-
tomerkki on paha haju.
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kässä osassa, on laajalti kivikkoa. Edus-
tavaan ketolajistoon kuuluvat mm. kevät-
tädyke (Veronica verna), hietaorvokki 
(Viola rupestris), karvaskallioinen (Eri-
geron acer), mäkitervakko (Lychnis vis-
caria), kissankäpälä (Antennaria dioica), 
kissankello (Campanula rotundifolia) ja 
haurasloikko (Cystopteris fragilis). Mäen 
luoteispuolella runsastuvat kuusi (Picea 
abies) ja lehtipuut. Harvinaisemmista la-
jeista mainittakoon yövilkka (Goodye-
ra repens), ketunlieko (Huperzia selago) 
ja sarjatalvikki (Chimaphila umbellata). 
Kallion laelta on avattu näkymäsektori Ka-
tumajärvelle.

Kappolanvuoren eteläpuoleisissa kal-
lionalus- ja puronvarsilehdoissa (C3) 
esiintyy mm. lehmusta (Tilia cordata). 
Lehtolajistoon kuuluvat myös kevätlin-
nunherne (Lathyrus vernus), sinivuok-
ko (Hepatica nobilis), kivikkoalvejuuri 
(Dryopteris fi lix-mas), taikinamarja (Ri-
bes alpinium), soreahiirenporras (Athyri-
um fi lix-femina), näsiä (Daphne mezere-
um), lehtokuusama (Lonicera xyloste-
um), lehtoarho (Moehringia trinervia), 
luhtalitukka (Cardamine pratensis), pu-
nakoiso (Solanum dulcamara), mustakon-
nanmarja (Actaea spicata), lehtopalsa-
mi (Impatiens noli-tangere), lehtokorte 
(Equisetum pratense), puna-ailakki (Si-
lene dioica), rohtovirmajuuri (Valeria-
na offi cinalis) ja mustaherukka (Ribes 
nig rum). Kallionaluslehto ja puronvarsi 
ovat metsälain mukaisia avainbiotooppe-
ja, jotka tulee huomioida metsänhoitotoi-
missa. Lehmusten vallitsema kuvio puron 
varressa kannattaa säästää, vaikkei se vie-

lä täytäkään luonnonsuojelulain jalopuu-
metsän mittoja. 

Katumajärven itärannalla sijaitseva eng-
lantilaistyylinen Vanajanlinna on mo nen 
matkaajan ja ”golffarin” käyntikohteena. 
Vanajanlinnan historia ulottuu 1300-lu-
vun alkupuolelle ja omistajat tiedetään 
vuodesta 1574 lähtien. Kartano tunnet-
tiin aikaisemmin myös nimillä Äikäälän 
kartano sekä Vanajankartano (Vanögård), 
mutta alkuperäinen nimi Vanajanlinna 
otettiin jälleen käyttöön vuonna 1918. 
Linna on rakennettu 1919-1924 metsäs-
tyslinnaksi, ja nykyään se toimii linna-
hotellina, konferenssi- ja kokouspaikka-
na sekä golfkeskuksena. Vanajanlinnaa 
ympäröi laaja puisto, ja päärakennukselle 
johtaa kaksirivinen tammikuja. Golfkent-
tä on oleellisesti muuttanut Vanajanlinnan 
ympäristöä. Kipinäniemessä on virkistys-
alue, ja kaupungin uimapaikka löytyy sen 
pohjoispuolelta. 

Petäjänharjunojan alajuoksu on 
kosteaa lehtoa (C18), jota luonnehtivat 
järeät tervalepät (Alnus glutinosa). Tuo-
mivaltainen (Prunus padus) pensasker-
ros on runsas ja ryteikköinen, joten liik-
kuminen on monin paikoin hankalaa pui-
den juurakoiden muodostaessa ”mangro-
vemaisesti pönkkäjuurakkoa”. Kenttäker-
roksen lajistossa vallitsevat soreahiiren-
porras (Athyrium fi lix-femina), kevätlin-
nunsilmä (Chrysosplenium alternifoli-
um), mesiangervo (Filipendula ulma-
ria), nokkonen (Urtica dioica) ja pai-
koin kotkansiipi (Matteuccia struthiopte-
ris). Alueen monipuoliseen lajistoon kuu-
luvat myös lehtopalsami (Stachys sylva-a-
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tica), mus takonnamarja (Actaea spicata), 
kevät linnunherne (Lathyrus vernus), leh-
toarho (Moehringia trinervia), lehto-or-
vokki (Viola mirabilis) ja lehtokuusama 
(Lonicera xylosteum). 

Suorantaisen ja ulpukkakasvusto-
jen täyttämän Nautalammen (C17, 7 ha; 
suurin syvyys 2 m) vesi on ruskeaa, re-
hevää ja laadultaan tyydyttävää. Rannal-
la kasvaa mm. nevaimarretta (Thelypte-
ris palustris). Nautalammiin laskee ve-
siä pelto- ja suoalueilta ja sieltä vedet las-
kevat Kidun kylän kautta Vanajaveteen. 
Lammen lounaispuolella on paikallisesti 
arvokas Kuusisenkallio (C16). Kauem-
paa koillispuolelta löytyy Hämeenlinnan 
toinen Kakkolampi (1 ha), rahkarantainen 
ja ruskeavetinen, hapan lampi, jonka pus-
kurikyky on kohtalainen. Lammen ravin-
nepitoisuudet olivat vuonna 1995 tehdyn 
selvityksen mukaan kohonneita ja happi-
tilanne heikko. Veden kokonaislaatu to-
dettiin välttäväksi.

Kidun kylämaisemissa Lakkimäen-
tien varressa on pieniä, mutta monipuoli-
sia ja edustavia ketolaikkuja (C12), joi-
den lajistoon kuuluvat vaarantunut kelta-
matara (Galium verum) ja silmälläpidet-
tävä ketoneilikka (Dianthus deltoides), 
saksanhanhikki (Potentilla thuringiaca), 
pölkkyruoho (Arabis glabra), kissankel-
lo (Campanula rotundifolia), ruusuruo-
ho (Knautia arvensis), aholeinikki (Ra-
nunculus polyanthemos), päivänkakka-
ra (Leucanthemum vulgare), kalliokielo 
(Polygonatum odoratum), nuokku- ja nur-
mikohokki (Silene nutans, S. vulgaris), 
valkoailakki (S. latifolia), kevättasku-

ruoho (Thlaspi caerulescens) ja häränsil-
mä (Hypochoeris maculata). Lisäksi na-
vetantakusesta löytyy harvinaista, vanhan 
kulttuurin seuralaiskasvia punasavikkaa 
(Chenopodium rubrum), saviolkitalon 
luo ta hiirenhäntää (Myosurus minimus) 
sekä erään kesäasunnon pihasta nukulaa 
(Leonurus cardiaca). Kanniston luona on 
luonnonmuistomerkkinä suojeltuja pyl-
väskatajia (Juniperus communis; C10).

Kidun puronvarren koski (C13) on 
säilynyt melko hyvin. Samoin Stampin 
talon koillispuolella voi vielä havaita al-
kuperäisen puronvarsiluonnon rehevyyt-
tä. Koskimaisena juokseva puro on pa-
dottu lammeksi parissa kohdassa. Lam-
pien välinen alue on kostea. Vettä valuu 
laajalta alueelta takaisin jokeen ja koh-
taan on kehittynyt kiiltopaju-, mesianger-
vo- ja korpikaislavaltainen (Salix phylici-
folia, Filipendula ulmaria, Scirpus sylva-
ticus) korpisuo. 

D) AHVENISTO -
     HATTELMALAN ALUE

Ahvenistonharju (D7) - Vuorenharju 
(D4) on geologian, kasvillisuuden, mai-
semiensa ja virkistys käytön kannalta 
mer kittävä harjualue, joka kuuluu Natu-
ra 2000 -ohjelmaan ja on osittain rauhoi-
tettu luonnonsuojelualueeksi (85,2 ha; 
11 ha vettä; D1,D7) Hämeen lääninhalli-
tuksen päätöksellä vuonna 1964 (laajen-
nus v. 2002). Suojelurajauksen sisällä on 
osa vuoden 1952 olympialaisten viisiotte-

)a)
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lua varten rakennettua ulkoilu- ja urheilu-
keskusta, jonka museovirasto on päätök-
sellään suojellut. Alueen metsää hoide-
taan puistometsänä perusajatuksena luon-
non alkuperäisten piirteiden ja kauneuden 
säilyttäminen sekä varovainen kehittämi-
nen. Kohteeseen tutustumista helpotta-
vat opastettu luontopolku ja ulkoilureitit. 
Rauhoitusmääräykset sallivat ulkoilu- ja 
urheilutoimintojen harjoittamisen alueel-
la. Harjualueelle on laadittu metsäluon-
non hoito- ja käyttösuunnitelma, jota päi-
vitetään vuonna 2005. 

Alue koostuu kolmesta rinnakkaisse-
länteestä, sivukummuista ja harjujärvistä: 
Ah venis tonjärvi (D1), Kahtoilampi (D13) 
ja Hirvilampi. Ahvenistonjärven pohjois-
pään kohdalta ja ampu mara dan itäpuolel-
ta löytyy myös huuhtoutuneita muinaisia 
rantakivikkoja. Rikkonainen topogra fi a 
ja runsasravinteinen maaperä selittävät 
poikkeuksellisen monimuotoisen harju - 
ja puolilehtokasvillisuuden. Hämeen har-
juille tyypillisesti vaateliaat lehtokasvit 
viihtyvät tavallisia kasvu paikkojaan sel-
västi kuivem milla rinteillä harjukasvi-
en joukossa. Lehtokasvistoon kuuluvat 
mm. lehmus (Tilia cordata), lehtokuusa-
ma (Lonicera xylosteum), näsiä (Daph-
ne mezereum), lehto-orvokki (Viola mi-
rabilis) ja kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus). Ahvenistolta löytyy monipuoli-
sesti myös kiehtovia kämmeköitä, kuten 
yövilkka (Goodyera repens), soikkokak-
sikko (Listera ovata) ja pussikämmekkä 
(Coeloglossum viride).

Ahvenistonjärvi (D1; 11 ha) on kir-
kasvetinen, karu, pohjavesien ruokkima 
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Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus, yläkuva) 
ja idänkeulankärki (Oxytropis campestris, alakuva) 
ovat Hämeenlinnan harjujen luonnehtijalajeja.
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harjujärvi, jonka happamuus on lähellä 
neutraalia ja puskurikykykin happamoi-
tumista vastaan on hyvä. Järvi on pin-
ta-alaansa nähden poikkeuksellisen syvä 
(suurin syvyys ehkä 40 m; Hämeenlin-
nan syvin järvi), mistä aiheutuu eräitä on-
gelmia veden laadun kannalta. Vesi ker-
rostuu jyrkästi lämpötilan mukaan, ja ke-
vät- ja syyskierto pohjan happitäyden-
nyksineen jäänee tapahtumatta. Alusve-
den happitilanne onkin erittäin huono, 
ja hapettomuuden takia pohjalla on mo-
nikymmenkertainen fosforipitoisuus pin-
taveteen verrattuna. Typpipitoisuudetkin 
kohoavat ammoniumtypen vapautuessa 
alusveteen. Päällysvedessä ravinnepitoi-
suudet ovat kuitenkin luonnontilaista ta-
soa ja levää on vähän. Veden hygieeninen 
laatu on ollut moitteeton. Kaikkiaan Ah-
venistonjärven veden laatu on hyvä, pääl-
lysveden jopa erinomainen, mutta alusve-
den taas huono. On kuitenkin todettava, 
että järvi ei kestä lisäkuormaa, jopa pin-
tavalumat voivat olla haitallisia. Ahve-
nistonjärvellä on huomattavaa virkistys-

käytöllistä merkitystä, ja järvestä otetaan 
vuosittain uimavesinäytteitä ja ajoittain 
vesistönäytteitä. Pohjavedenotto vaikut-
taa Ahvenistonjärven pinnankorkeuteen.

Ahvenistonharjun kupeessa sijaitse-
vaan Kahtoilampeen (2 ha; suurin sy-
vyys 4,5 m) vaikuttavat pohjavedet, ja 
ympäröivä suo tuo veteen humusleiman. 
Heikon puskurikykynsä vuoksi Kahtoi-
lampi on Hämeenlinnan happamin järvi. 
Se on myös huomattavasti Ahveniston-
järveä rehevämpi, esimerkiksi fosforipi-
toisuudet ovat rehevien järvien luokkaa. 
Lammen veden laatu on tyydyttävä, ja sii-
hen tullee kuormitusta ympäristöstä.

Parolankankaalla sijaitseva Hirvi-
lampi (D14; 2 ha; suurin syvyys 8 m) on 
voi makkaasti rehevöity nyt lampi, jossa 
sisäinen fosforikuormitus ja happiva jaus 
ovat synnyt tä neet itseään ruokkivan pro-
sessin. Rehevöitymi sen syyksi esitettiin 
aiemmin haja kuor mi tusta, mutta nykyisin 
epäillään myös so ranoton vaikuttaneen 
veden vaihtuvuu teen. Valu ma-alueel la on 
harju maas toa, sora kuop pia ja vähän pel-
toa. Re he vyys, le väsamen nuk set ja happi-
vaikeudet alenta vat virkis tysar von huo-
nok si. Hirvilam mella on kyseenalainen 
kunnia olla Hämeenlinnan runsasravintei-
sin järvi. Hirvilampea yritettiin kunnos-
taa vuonna 1981 käyttä mällä alu miinisul-
faattisaostusta fosfori pi toisuuden alenta-
mi seksi. Välittö mät vaiku tukset oli-
vat toivotut, mutta fosfori tason lasku jäi 
lyhytaikai seksi. 

Ahvenistonharjun kasviston herkim-
piä ja harvinaisimpia lajeja ovat erittäin 
uhanalainen ja rauhoitettu hämeenkyl-

Iäkästä metsää Ahveniston luonnonsuojelualueella. 
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mänkukka (Anemone patens) ja erittäin 
uhanalainen vanakeltto (Crepis praemor-
sa). Kylmänkukalla on useita pieniä esiin-
tymiä harjulla (mm. D7a, D7c, D7d), mis-
tä sen voi tavata mm. lenkkipolun varrel-
ta. Vanakeltto on kasvanut hyppyrimäen 
tuntumassa (D7d) ja maa-uimalan poh-
joispuolella olevassa supassa, missä sitä 
ei ole muutamaan vuoteen tavattu. Hyp-
pyrimäen rinteessä ketokasvit kuten mä-
kitervakko (Lychnis viscaria) ja keltanot 
(Hieracium) kukoistavat. Ketolaikkuja 
löytyy myös muualta harjulta mm. maaui-
malan tuntumasta ja järven pohjoispääs-
tä. Keto- ja harjulajistoon kuuluvat mm. 
tunturikurjenherne (Astragalus alpinus), 
idänkeulankärki (Oxytropis campestris), 
masmalo (Anthyllis vulneraria), jalka-, 
kanervi- ja törrösara (Carex pediformis, 
C. ericetorum, C. muricata), hietaorvok-
ki (Viola rupestris), kissankäpälä (Anten-
naria dioica), häränsilmä (Hypochoeris 
maculata), sarjatalvikki (Chimaphila um-
bellata), kevättaskuruoho (Thlaspi caeru-
lescens). Uimarannan lähellä rinteeseen 
nousevan polun luona on korkeakasvuista 
kenttätyräkkiä (Euphorbia esula), joka on 
vakinainen, harvinainen, helposti leviävä 
uustulokas.

Ahvenistolta löytyy myös pieniä sup-
pasoita, joiden lajistoon kuuluvat mm. 
suokukka (Andromeda polifolia), raate 
(Menyanthes trifoliata), isokarpalo (Vac-
cinium oxycoccos), leväkkö (Scheutze-
ria palustris), korpi- ja riippasara (Ca-
rex loliacea, C. magellanica), tupasvil-
la (Eriophorum vaginatum) sekä pyöre-
älehtikihokki (Drosera rotundifolia). Ah-

venistonjärven rannoilla kasvaa mm. ter-
va- ja harmaaleppää (Alnus glutinosa, A. 
incana).

Myös ravintokasveistaan riippuvil-
le harvinaisille perhoslajeille on Ahve-
nistolla sijansa. Ahveniston – Hattelma-
lan perhosselvityksessä harjualueelta löy-
tyi kesäkauden 1999 aikana 207 suurper-
hoslajia, joista monet ovat tyypillisiä kui-
vien ja lämpimien harjurinteiden laje-
ja. Korkeaan lajimäärään vaikuttaa Ah-
veniston – Hattelmalan harjualueen kas-
vistollinen monipuolisuus. Lajimäärä oli-
si noussut vieläkin suuremmaksi, jos oli-
si käytetty yöperhosille tarkoitettuja rysä-
pyydyksiä. Pikkuperhosten lajimäärä jäi 
vain kahdeksaan lajiin havainnoinnin vä-
hyyden vuoksi. Suurperhosheimoista la-
jimäärien perusteella vahvimmin edustet-
tuja olivat yökköset, mittarit ja päivä-
perhoset. Moottoriradan ja hyppyrimäen 
sekä Luolajanvuoren Pyykkilukon (D5) 
avonaiset ja lämpimät rinteet ovat monil-
le päiväperhosille otollisia elinympäris-
töjä. Hattelmalanharjun etelärinteen ala-
puolella kulkevan tien varsi on parhaita 
alueita päiväperhosille.

Ahvenistonharjulla havaituista per-
hoslajeista harvinaisimpia ovat vaarantu-
nut sumuvirnayökkönen (Lygephila vici-
ae), silmälläpidettävät maitepunatäp-
lä (Zygaena fi lipendulae) sekä ketokulta-
siipi (Palaeochrysophanus hippothoe). 
Melko harvinaisia ovat myös pikkukul-
tasiipi (Lycaena phlaeas), idänniittyper-
honen (Coenonympha glycerion), täplä-
papurikko (Pararge aegeria), kirjoruusu-
mittari (Anticlea derivata), ailakkimittari 
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(Perizoma affi nitatum), kuusamaliuska-
mittari (Trichopteryx polycommata), kuu-
samanpäiväkiitäjä (Hemaris fuciformis), 
pikkutarhayökkönen (Hecatera bicolora-
ta), kirjoneilikkayökkönen (Hadena con-
fusa) ja juomuolkiyökkönen (Leucania 
com ma). Aikanaan Ahveniston – Hattel-
malan harjualueella on tavattu myös seu-
raavat lajit: Hämeenlinnan nimikkoper-
hoslaji, erittäin uhanalainen pikkusinisii-
pi (Cupido minimus), happomarjamitta-
ri (Rheumaptera cervinalis), suomenpik-
kumittari (Eupithecia groeblomi), kuulto-
mittari (Malacodea regelaria), ruskamit-
tari (Agriopis aurantiaria), mustikkakeh-
rääjä (Phyllodesma ilicifolium), haavan-
hammaskehrääjä (Notodonta tritophus), 
kalvosiipi (Nudaria mundana) ja leppä-
venhokas (Nola confusalis). Tiedossa on 
kaikkiaan 297 suurperhoslajia Ahvenis-
ton – Hattelmalan harjualueelta.

Ahveniston luonnonsuojelualueen län-
sireunaan rajoittuu kuuden hehtaarin aar-
nialue (D7c), missä metsän annetaan ke-
hittyä luonnonmukaisesti vanhaksi kuu-
sivaltaiseksi metsäksi. Janika-myrsky te-
ki myös täällä tuhojaan. Vaikka aarni-
alue perustettiin aikanaan varsin nuoreen 
hoidettuun metsään, se on ikääntynyt ja 
luonnontilaistunut. Aarnialueen tuntumas-
ta löytyy monia vanhaa metsää luonneh-
tivia kääpälajeja, joista kymmenen on sil-
mälläpidettäviä: käpäläkääpä (Anomopo-
ria bombycina), tähtivuotikka (Asteros-
troma laxum), punakerikääpä (Ceriporia 
purpurea), huopakääpä (Onnia tomento-
sa), ruostekääpä (Phellinus ferrugineo-
fuscus), kermarypykkä (Phlebia diffi s-

sa), okrarypykkä (P. serialis), istukka-
kääpä (Postia placenta), keltahaprakääpä 
(P. septentrionalis) ja kultakurokka (Sis-
totrema alboluteum). Runsain silmälläpi-
dettävistä lajeista on ruostekääpä. Kaik-
kiaan Ahveniston luonnonsuojelualueel-
ta tavattiin vuonna 2002 tehdyssä selvi-
tyksessä 152 kääväkäslajia. Muista tava-
tuista sienistä myös hytymaljakas (Sarco-
soma globosum) on valtakunnallisesti sil-
mälläpidettävä laji.

Hattelmalanharju (D3) on geolo-
giansa ja kasvillisuutensa takia arvostettu 
valtakunnalliseksi lehto jen- ja harjujen-
suojelukohteeksi sekä Natura 2000 -alu-
eeksi. Harjun koillisrinteellä on kaupun-
gin omistama luonnonsuojelualue. Koh-
teen palveluvarustukseen kuuluvat opas-
tetaulu, näkötorni, metsä- ja luontopolku. 

Luonnonsuojelualueena osin rauhoi-
tettu Hattelmalan harjulehto (D3) on 
arvioitu erittäin edustavaksi, joskin kuu-
settuminen on aiheuttanut paikoin lehto-
kasvillisuuden taantumista. Kasvillisuus 
vaihtelee rehevistä karuihin lehtotyyp-
peihin. Havupuuvaltaisen ylispuuston 
alla on paikoin hyvin kehittynyttä pähki-
näpensaikkoa. Aluskasvillisuuden vaateli-
aimpia lajeja ovat runsaina esiintyvät 
leh tokuusama (Lonicera xylosteum), tai-
kinamarja (Ribes alpinum), mäkilehtolus-
te (Brachypodium pinnatum), koiranveh-
nä (Elymus caninus), mustakonnanmar-
ja (Actaea spicata), sini vuokko (Hepati-
ca nobilis), kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus), lehtoarho (Moehringia triner-
via) ja lehto-orvokki (Viola mirabilis). 
Kas vistoon lukeutuvat myös mäkimint-
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tu (Satureja vulgaris), lehtoneidonvaip-
pa (Epipactis helleborine) ja alueellisesti 
uhanalainen pussikämmekkä (Coeloglos-
sum viride). Alueen perhoslajisto on mo-
nipuolinen. 

Hattelmalanjärvi (D2; 27 ha; suurin 
syvyys 1,5 m) on erittäin matala humus-
järvi, jonka kemiallinen hapentarve on 
korkea. Peltovaltaisella, pienellä valuma-
alueella sijaitseva järvi on runsasravintei-
nen ja talvisin hapeton. Sen tilaa voidaan 
luonnehtia tyydyttäväksi. Järven itäpäästä 
lähtee Tyrynoja, joka laskee Hattelmalan-
järven vedet Vanajaveteen.

Hattelmalanjärvi (D2) on valtakun-
nallisen lintuvesiensuojelu- ja Natura 
2000 -ohjelman kohde. Lisäksi osa jär-
ven rantaluhtaa ja lähimetsää on rauhoi-
tettu luonnonsuojelualueeksi. Järvi on 
korteikkoinen ja rehevä etelähämäläinen 
lintuvesi. Vedenpintaa on laskettu ja jär-
vi on kasvamassa umpeen. Pesimälinnus-
ton laji- ja yksilömäärät ovat vähentyneet. 
Lintujen muuttoaikoina keväisin ja erityi-
sesti syksyisin järvellä on lähes entinen 
merkityksensä. Lounaispuolen lintutornis-
ta voi seurata lintuja niitä häirit semät tä. 
Hattelmalanjärvelle on laadittu hoito- ja 
käyttösuunnitelma, ja kiireellisenä tavoit-
teena on kunnostustoimien käynnistämi-
nen ja erityisesti veden pinnan nosto.

Hattelmalanjärvel lä on tavattu 80 lin-
tulajia pesivänä ja saman verran muutta-
via ja satun nais vieraita. Linnusto on kui-
tenkin niukentunut viime vuosina ja vuo-
den 2003 laskennassa Natura-alueella ha-
vaittiin 50 lajilla 198 reviiriä. Kokosukel-
tajat ja lokit, mm. satapäinen naurulokki-

yhdyskunta (Larus ridibundus), ovat hä-
vinneet alueen linnustosta viime vuosi-
na. Pesimäla jis toon kuuluvat mm. la pasor-
sa (Anas clypeata), taivaan vuohi (Galli-
nago gallinago), kurki (Grus grus), lau-
lujotsen (Cygnus cygnus), kuovi (Nume-
nius arquata) ja luhtahuitti (Porzana por-
zana). Reunametsien lajistosta mainitta-
vimpia ovat mustapääkerttu (Sylvia at-
ricapilla), sirittäjä (Phylloscopus sibilat-
rix), viitakerttunen (Acrocephalus dume-
torum) ja pikkuvarpunen (Passer mon-
tanus). Petolinnuista järvellä vierailevat 
mm. kana-, varpus- ja nuolihaukka (Ac-
cipiter gentilis, A. nisus, Falco subbuteo) 
sekä kalasääksi (Pandion haliaëtus). 

Nisäkkäistä mainitta koon pesärosvot 
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Pitkospuita Hattelmalanjärven rannan 
luonnonsuojelualueella. 
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kettu (Vulpes vulpes), supikoira (Nycte-
reutes procyonoides) ja minkki (Mustela 
vison) sekä piisami (Ondatra zibethica), 
jonka kanta on Hattelmalanjärvellä run-
sas. Järven länsi- ja lounaispuolen met-
sissä on useita vaarantuneen liito-oravan 
(Pteromys volans) reviirejä. Hattelmala-
järveltä tavataan myös vaarantunut viita-
sammakko (Rana arvalis). Sekä liito-ora-
va että viitasammakko ovat luontodirek-
tiivin liitteen IV suojaamia lajeja.

Hattelmalanjärven matalalla avove-
sialueella on harvahkoa uposlehtistä ve-
sikasvillisuutta, jossa valtalajina kas-
vaa pikkuvita (Potamogeton berchtol-
dii). Paikoittaisia kelluslehtisten kasvus-
toja muodostavat runsaimpana isoulpuk-

ka (Nuphar lutea), uistinvita (Potamoge-
ton natans), rantapalpakko (Sparganium 
emersum) ja vesitatar (Persicaria amphi-
bia). Järven runsasravinteisesta luontees-
ta kertovat mm. kilpukan (Hydrocharis 
morsus-ranae), pikkulimaskan (Lemna 
mi nor) ja isolimaskan (Spirodela polyrhi-
za) paikoittaiset kasvustot. Maininnan ar-
voinen on myös katkeravesirikon (Elatine 
hydropiper) esiintyminen järvellä.

Hattelmalanjärven rannoilla on le-
veäosmankäämin (Typha latifolia), jär-
viruo’on (Phragmites australis) ja kort-
teiden (Equisetum) luonnehtimia luh-
tia. Rantaluhtien ja -nevojen hyvää suo-
jeluarvoa ilmentävät useat silmälläpidet-
tävän punakämmekän (Dactylorhiza in-
carnata ssp. incarnata) kasvupaikat, run-
saana esiintyvä varstasara (Carex pseu-
docyperus) sekä suovalkku (Hammar-
bya paludosa), nevaimarre (Thelypteris 
palustris), hentosuolake (Triglochin pa-
lustris), luhtaliuskasammal (Riccardia 
cha maedryfolia) ja lamparerahkasam-
mal (Sphagnum platyphyllum). Vesirajan 
lähellä, ruoppaisella pinnalla viihtyvät 
myös raate (Menyanthes trifoliata), luh-
takastikka (Calamagrostis stricta), ran-
takukka (Lythrum salicaria), rimpivesi-
herne (Utricularia intermedia), liereä- 
ja mutasara (Carex diandra, C. limosa), 
hapsiluikka (Eleocharis acicularis), ve-
sikuusi (Hippuris vulgaris), pikkumatara 
(Galium trifi dum) ja kurjenjalka (Poten-
tilla palustris). Ojan varrella takamaas-
tossa kasvaa harvinainen korpinurmikka 
(Poa remota).

Metsäluhtiin kuuluva paju-koivuluhta 

K
uv

a:
 K

ar
ri

 J
ut

ila

Hattelmalanjärven lintutorni. 
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ovat Etelä-Hämeessä harvinainen luonto-
tyyppi, ja Hattelmalanjärven kasvillisuus-
kuvioista kyseinen puustoinen luhta on 
ainoa, jonka kasvistoon kuuluu uhanalai-
sia lahopuuepifyyttejä. Paikalla kasvavat 
vaarantunut korpihohtosammal (Herzogi-
ella turfacea) ja silmälläpidettävä notko-
ritvasammal (Amblystegium radicale).

Hattelmalanjärven etelärannan edus-
tavan lettonevan (D9) lajistoon kuulu-
vat mm. piukkasara (Carex elata), luhta-
villa (Eriophorum latifolium), villapää-
luikka (Trichophorum alpinum), pitkä-
lehtikihokki (Drosera longifolia), kapea-
lehtipaju (Salix rosmarinifolia) ja suo-
myrtti (Myrica gale). Kuivumisen uhkaa-
ma lettokorpi on kasvistollisesti erityi-
sen arvokas. Kuviolla on uhanalaisen, 
vaarantuneeksi luokitellun etelänkehrä-
sammaleen (Moerckia hibernica) esiinty-
mä. Lisäksi siellä kasvavat silmälläpidet-
tävät punakämmekkä ja käyrälehtirahka-
sammal (Sphagnum contortum) ja alueel-
lisesti uhanalainen lettokilpisammal (Cin-
clidium stygium). Huomionarvoisista put-
kilokasveista lajistoon kuuluvat hirssisa-
ra (Carex panicea) ja keltasara (C. fl ava). 
Huomionarvoisista sammalista lettokor-
vessa kasvavat niukkoina lettolierosam-
mal (Scorpidium scorpioides), lettosirppi-
sammal (Scorpidium cossoni), hetekuiris-
ammal (Calliergon giganteum), lettokui-
risammal (C. richardsonii), pohjansirp-
pisammal (Warnstorfi a tundrae), kampa-
sammal (Helodium blandowii) ja heterah-
kasammal (Sphagnum warnstorfi i).

Alueelta löytyy myös letto- ja ruoho-
korpea, joiden edustavinta lajistoa ovat 

mm. vaarantuneeksi luokitellut lepikko-
laakasammal (Plagiothecium latebricola) 
ja etelänkehräsammal sekä lehtopalmik-
kosammal (Breidleria pratensis), pohjan-
sirppisammal, lettokuirisammal, heterah-
kasammal, kantohohtosammal (Herzogi-
ella seligeri), kampasammal, harajuuri 
(Corallorhiza trifi da) ja keltasara. 

Hattelmalanjärven länsipuoliset ran-
tametsät ovat melko luonnontilaisia ja 
edustavia lehtoja, joiden lajistoon kuuluu 
kivikkoisissa osissa silmälläpidettävä tur-
risammal (Oxystegus tenuirostris) ja kos-
teassa purovarsilehdossa kevätlinnun-
silmä (Chrysosplenium alternifolium) ja 
korpialvejuuri (Dryopteris cristata).

Hattelmalanjärven ympäristö aina 
Hattelmalanharjulle asti muodostaa mer-
kittävän maisema ko konaisuuden, jolla 
on myös esihistoriallista arvoa. Sähkölin-
jan ja tiestön rakentaminen ovat pirsto-
neet maisemaa ja linnuston pesimärauha 
on häiriintynyt. Lintutornille vievän po-
lun varressa on luonnonmuistomerkki-
nä rauhoitettu rauduskoivu (D11).

Kalmanmäki (D12) tunnetaan kah-
tena metsäsaarekkeena Luolajan kaupun-
ginosan pelloilla. Kalmanmäen polttokal-
misto viittaa seudun asutuksen juontu-
van rautakaudelta. Haka-alueina laidun-
netuista kumpareista itäisemmän reunal-
la on säilynyt melko edustavaa pienruo-
hoketoa. Vallitsevia lajeja ovat nurmirölli 
(Agrostis capillaris), ahomatara (Galium 
boreale), lampaannata (Festuca ovina) ja 
metsäapila (Trifolium medium). Runsaana 
kasvavat myös mm. ketokaunokki (Cen-
taurea scabiosa) ja vaarantunut keltama-



48

tara (Galium verum). Läntisempi saareke 
on metsittymässä.

E) ALAJÄRVEN    
     YMPÄRISTÖ

Alajärvi (E1; 604 ha; suurin syvyys itä-
päässä 11 m ja länsipäässä 18 m) on Hä-
meenlinnan, Rengon ja Hattulan rajajärvi, 
jonka veden laatu on hyvä ja ravinnepitoi-
suudet ovat melko alhaisia. Rannat onkin 
tiiviisti loma-asutettu, ja järvi on myös 
tärkeä lähivirkistyskohde. Helpoimmin 
Alajärven maisemiin pääsee tutustumaan 
veneellä vaikkapa Tervaniemen virkistys-
alueelta käsin, missä on uima- ja vene-
ranta, sauna, matonpesupaikka sekä nie-
men kiertävä ulkoilu- ja kuntopolku, jon-
ka varrella on koirien uimaranta. Järven 
lounaispuolinen alue on lähes kokonaan 
metsää.

Alajärven valuma-alueen kokonais-
pinta-ala on noin 121 km2 ja teoreettinen 
keskiviipymä 9 kk. Pääasiassa kuormitus 
tulee Alajokivarren peltoalueilta ja järven 
ranta-asutuksesta. Takajärven, josta Ala-
järvi saa alkunsa, veden laatu on hyvä. 
Lievästä rehevöitymisestä kertoo alusve-
den kerrostusaikainen happivajaus, mikä 
osoittaa myös, ettei järven sietokyky kes-
tä lisäkuormitusta. Alajärven tilaa seura-
taan säännöllisesti velvoitetarkkailuna 
Hämeenlinnan kaupungin Alajärvestä ta-
pahtuvan vedenoton vuoksi. Vettä käyte-
tään Ahveniston tekopohjavesilaitoksen 
raakavetenä. Veden laatutietojen lisäksi 

seu rataan otettavan raakaveden määrää, 
vesistön vedenkorkeuksia ja Katiskos-
ken virtaamaa.

Alajärvi täyttää virkistyskäytölle ja 
kalastonhoidolle asetetut vaatimukset hy-
vin. Siihen on istutettu kuhaa (Stizostedi-
on lucioperca), järvitaimenta (Salmo trut-
ta f. lacustris) ja täplärapuja (Pacifasta-
cus leniusculus). 

Pääosa Alajärven rannoista on kalte-
via moreenirantoja ja noin kolmannes loi-
via turvepohjaisia rantoja. Loivarantais-
ten matalien poukamien yhtenäiset jär-
viruokovyöhykkeet (Phragmites austra-
lis) vaihettuvat rantaviivan paikkeilla sa-
ranevaksi. Vesi- ja rantakasvillisuussel-
vityksen perusteella Alajärvellä on edus-

Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus) viihtyy kuivis-
sa ja tuoressa lehdoissa.
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tavaa, vaihtelevaa, pääasiassa karua kas-
vistoa. Järven rannoilla on kymmenkun-
ta Hämeessä uhanalaisen nuijasaran (Ca-
rex buxbaumii) kasvupaikkaa mm. Jyl-
hänsaaren rannoilla (E3a). Järvellä ta-
vataan Kanta-Hämessä uhanalaista suo-
menlummetta sekä harvinaista heinä- ja 
välkevidan risteymää (Potamogeton gra-
mineus x lucens). Jyrkkiä ja avoimia ran-
toja luonnehtivat kapeat saraikot (pullo- 
ja jouhisara tavallisimmat, Carex rostra-
ta, C. lasiocarpa) ja niukka ilmaversois-
kasvillisuus. Lajistoon kuuluu myös luh-
taruohoja kuten luhtakuusio (Pedicula-
ris palustris) ja pikkumatara (Galium 
trifi dum) sekä joitakin melko vaateliaita 
sammalia kuten keihässammalta (Calli-
ergonella cuspidata), hetesirppisammal-
ta (Warnstorfi a exannulata) ja nauhasam-
malta (Anéura pinguis).

Kelluslehtisistä yleisimpiä ovat ul-
pukka (Nuphar lutea) ja siimapalpakko 
(Sparganium gramineum). Uposkasveista 
tavallisimpia ovat ahvenvita (Potamoge-
ton perfoliatus), vesirutto (Elodea cana-
densis) ja ruskoärviä (Myriophyllum al-
ternifl orum), joka yhdessä harvinaisem-
pana esiintyvän järvisätkimen (Ranuncu-
lus peltatus) kanssa indikoi puhdasta vet-
tä. Lahtien loivemmilla rannoilla kasvilli-
suusvyöhykkeet ovat leveämpiä ja kasvi-
lajisto monipuolisempi. Mukaan mahtuu 
myös rehevän veden indikaattoreita ku-
ten irtokeijujia, joista mainittakoon pik-
kulimaska (Lemna minor) ja sorsansam-
mal (Ricciocarpos natans). Hiekkapoh-
jaisista lahdista voi löytää puhtaan veden 
pohjaruusukekasveja kuten nuottaruohoa 

(Lobelia dortmanna), tumma- ja vaalea-
lahnaruohoa (Isoetes lacustris), rantalei-
nikkiä (Ranunculus reptans), äimäruohoa 
(Subularia aquatica) ja katkeravesirikkoa 
(Elatine hydropiper).

Lintualueista tärkein on rakentama-
ton osa Kärkänmaan pohjoisrantaa ja 
siihen liittyvä vesialue. Pesimälajistoon 
kuuluvat kuikka (Gavia arctica), kalatii-
ra (Sterna hirundo), kalalokki (Larus ca-
nus) ja uhanalainen selkälokki (L. fus-
cus). Karankärjen alue (E3b; seutukaa-
van SL-alue) on käymisen arvoinen paik-
ka; sieltä voi tarkkailla sekä Kärkänmaan 
matalikon että Renkovahanlahden lintuja. 
Virkistyalueiksi varatuissa Kotasaaressa 

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula) on tavallinen 
lintulautojen vieras talvella, mutta kesäisin se 
viihtyy kuusimetsissä.
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(E2) ja Jylhänsaaressa (E3a) on vanho-
ja metsiä.

Alajärveen pohjoisesta työntyvän 
Hirvonniemen (E5a-d) kasvillisuus on 
rehevää ja alueelta löytyy neljä luonnon-
suojelulain luontotyypin kriteerit täyttä-
vää lehmusmetsää, joissa on yli 500 run-
komaista metsälehmusta (Tilia cordata). 
Alueiden kenttäkerroksen kasvillisuus 
vaih telee imikkä – lehto-orvokki- (Pulmo-
naria obscura –  Viola mirabilis), sini-
vuokko – käenkaali- (Hepatica nobilis – 
Oxalis acetosella) ja käenkaali – orvan-
marjatyypin (Oxalis acetosella – Maiant-
hemum bifolium) tuoreista lehdoista leh-
tomaisiin kankaisiin. Kasvistossa tava-

taan myös mustakonnanmarja (Actaea 
spi cata), kevätlinnunherne (Lathyrus ver-
nus), tesma (Milium effusum), kivikkoal-
vejuuri (Dryopteris fi lix-mas) ja suokelt-
to (Crepis paludosa).  Hirvonniemessä 
voi hämärässä tavata lentelemässä liito-
o ravan (Pteromys volans) ja viirupöllön 
(Strix uralensis).

Rehevyys jatkuu myös Alajärven Soi-
ninsaaressa (E6ab), missä jaloista lehti-
puista koostuva kaksiosainen metsikkö 
on suojeltu luonnonsuojelulain mukaise-
na luontotyyppinä. Noin 170 runkomais-
ta metsälehmusta (Tilia cordata), osin ti-
heiden taimikoiden seassa, luonnehtii si-
nivuokko – käenkaalityypin (Hepatica 
nobilis – Oxalis acetosella) tuoretta leh-
toa, jonka edustavimpaan lajistoon kuu-
luvat mm. imikkä (Pulmonaria obscu-
ra), lehto- ja kaiheorvokki (Viola mira-
bilis, V. selkirkii), lehtotähtimö (Stella-
ria nemorum), mustakonnanmarja (Acta-
ea spicata), kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus), käenkukka (Lychnis fl os-cucu-
li), mäkilehtoluste (Brachypodium pin-
natum) sekä koiranheisi (Viburnum opu-
lus), herukat (Ribes alpinum, R. nigrum, 
R. spicatum) ja lehtokuusama (Lonicera 
xylosteum). Saaressa on laavu (ladun var-
ressa), rantautumispaikka, nuotiopaikka 
ja saaren ympäri kiertää polku.

Kylmänkukkia (Anemone patens) kas-
vaa myös Alajärven pohjoispuolella Sam-
monmäessä ja yksittäisenä tätä lajia on 
löytynyt myös Hirsimäestä ja Kolkanmä-
estä joinain vuosina. 

Valkolehdokki (Platanthera bifolia)
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Talvista Katiskoskea. 
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Rengon, Hämeenlinnan ja Janakkalan ra-
jamailla sijaitseva Heinisuo (F2) ympä-
ristöineen on valtakunnallisesti arvokas 
suon ja vanhojen metsien kokonaisuus 
sekä Natura-kohde. Suotyypit vaihtele-
vat lounaisosien kermikeitaista erilaisik-
si nevoiksi, rämeiksi ja puustoisiksi kor-
viksi. Monipuolisuutensa vuoksi alue on 
tärkeä opetus- ja maisemakohde, vaikka 
avosuot ovatkin enimmäkseen vaikeakul-
kusia. Heinisuolle pääsee parhaiten Suvi-
pielisen kautta. Suon kuivatusojat on äs-
kettäin tukittu. 

Pesimälinnustossa on useita harvi-
naistuneita lajeja kuten helmipöllö (Ae-
golius funereus), metso (Tetrao urogal-
lus), kapustarinta (Pluvialis apricaria) 
ja harmaapäätikka (Picus canus). Kasvi-
lajeista alueella tavataan mm. luhtakäm-
mekkä (Dactylorhiza sphagnicola), juo-
lukkapaju (Salix myrtilloides), suovalkku 
(Hammarbya paludosa), valkopiirtohei-
nä (Rhynchospora alba) sekä uhanalai-
nen korpihohtosammal (Herzogiella tur-
facea). Kohde on merkittävä myös hirvi-
en (Alces alces) oleskelualueena. 

Hämeenlinnan kaupungin alueen laa-
jimmat kylmänkukkaesiintymät löyty-
vät Matinsillansuon (F3a) ja Santasil-
lansuon (F3b) kankailta, jotka lukeutu-
vat Natura 2000 -ohjelmaan. Laji kasvaa 
myös 10-tien varressa Leveämäessä.

Iso-Munakas (F5) kuuluu Hämeen-
linnan alueen keskisuuriin järviin (72 ha; 
suurin syvyys 10 m) ja sen tila on mel-

ko hyvä. Järven karusta luonteesta huoli-
matta happitilanne on loppukesällä pääl-
lysvettä lukuunottamatta huono. Lähiva-
luma-alue käsittää enimmäkseen ojitettu-
jen soiden pirstomaa metsämaata, mikä 
näkyy kohonneina väriarvoina ja lievänä 
humusleimana. Pääosan tulovirtaamas-
ta muodostavat kuitenkin järven pohjois-
osaan laskevat Alajärven reitin niukkara-
vinteiset ja vähähumuksiset vedet. Iso ja 
Pikkumunakkaalla kasvaa suomenlumme  
(Nymphaea tetragona). Iso-Munakkaasta 
vedet laskevat Pikku-Munakkaan ja Ka-
tiskosken kautta Janakkalan puolelle Vi-
ralanjärveen. Katiskoskella sijaitsee ka-
lanviljelylaitos, jonka kuormitusta tark-
kaillaan vuosittain. Katiskoskella (F1) 
on aikanaan ollut mylly ja nykyisin leiri-
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keskus. Talvisin Katiskosken kautta kul-
kee latu Tervaniemestä Rengon Suvipi-
eliselle. Katiskoskella viihtyy koskika-
ra (Cinclus cinclus) ja sieltä on löytynyt 
myös harvinaista sammallajistoa.

Iso-Munakkaan länsipuolella sijait-
sevan, Hämeenlinnan toisen, Kakkolam-
men (2 ha; suurin syvyys 3 m) lähivalu-
ma-alue on suota ja hieman peltoa. Vesi 
on selvästi ruskeaa ja rehevähköä. Hap-
pamuus on normaali ja puskurikyky hyvä. 
Kokonaisuutena veden laatu arvioidaan 
juuri ja juuri hyväksi.

G) POHJOISOSA

Kankaistenjärvi (G1) sijaitsee Hämeen-
linnan ja Janakkalan rajalla metsäisellä 
seudulla. Kankaistenjärven pinta-ala on 
noin 272 hehtaaria ja suurin syvyys n. 
10 m keskisyvyyden jäädessä n. 4 met-
riin. Järven vedet laskevat Matkolammin 
ja Katumajärven kautta Vanajaveteen. 
Kankaistenjärven vesi on kirkasta, väri-
töntä, happamuudeltaan lähellä neutraa-
lia ja puskurikyvyltään hyvää. Vettä luon-

nehtii hyvä happipitoisuus ja ravinteiden 
niukkuus. Kaiken kaikkiaan Kankaisten-
järven veden laatu on erinomainen ja sel-
västi Hämeenlinnan järvistä paras. Järven 
tilaa tulee vaalia jatkossa, ja hakkuut, oji-
tukset sekä loma-asutus tulee sopeuttaa 
järven tilaan. Kankaistenjärvi tarjoaa hy-
vät mahdollisuudet kalastukseen. Järveen 
on istutettu mm. haukea (Esox lucius), ra-
puja (Astacus astacus), siikaa (Coregonus 
lavaretus) sekä järvitaimenta (Salmo trut-
ta m. lacustris).

Kankaistenjärven eteläpuolella, lähel-
lä Janakkalan rajaa, Raisumäessä on 60 
runkomaisen metsälehmuksen (Tilia cor-
data) luonnehtima jalopuumetsä (G5), 
jossa kenttäkerroksessa on tuoretta lehtoa 
ja lehtomaista kangasta. Kohde on kärsi-
nyt pahasti hakkuista eikä täytä luonnon-
suojelulain luontotyypin kriteerejä.

Puolustusvoimien maalla Hätilän har-
joitusalueen itäpäässä olevalla Vaholam-
min luoteispuolella on 30 runkomaisen 
lehmuksen luonnehtima tuore keskira-
vinteinen käenkaali – oravanmarjatyypin 
(Oxalis acetosella – Maianthemum bifo-
lium) lehtokuvio (G6), joka katsotaan 
luonnonsuojelulain mukaiseksi luonto-
tyypiksi. Sen lajistoon kuuluvat mm. ke-
vätlinnunherne (Lathyrus vernus) ja ruu-
sukesammal (Rhodobryum roseum).

Taka-Hätilässä harjualueella ja Vuo-
henkalliolla on säästynyt muutamia kyl-
mänkukkien (Anemone patens) esiinty-
miä. Hämeenlinnan koillisnurkassa on 
Vuori, jonka laelta löytyy neljän kunnan 
rajapaalu ja joka on Hämeenlinnan kor-
kein kohta (176,6 m mpy).

Hauhon, Tuuloksen, Janakkalan ja Hämeenlinnan 
rajakivi löytyy Vuoren päältä.
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6 KARTAT 
                      6 

Kartta 1. Hämeenlinnan luontoalueet 
 ja kohteiden määrä

Hämeenlinnan kaupunki on jaettu seitsemään osa-alueeseen eli nk. luontoalueisiin 
(Kartta 1). Luontokohteet on merkitty kartoille (Kartat 2-8) käyttäen koodiyhdistelmää, 
johon selitys löytyy kappaleen 7 kohdetyyppiluettelosta. Pääosa kohteista on kuvattu 
kappaleessa 5, jossa edetään osa-alueittain. Kaikkiaan on merkitty 104 kohdetta.
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Kartta 2. Alueen A kohteet
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Kartta 3. Alueen B kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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Kartta 4. Alueen C kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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Kartta 5. Alueen D kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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Kartta 6. Alueen E kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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Kartta 7. Alueen F kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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Kartta 8. Alueen G kohteet

Symbolien selitykset

Luonto- tai puupolku

Lintutorni

Laavu

Nuotiopaikka

Uimaranta
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7 KOHTEET TYYPEITTÄIN7 
Luettelon kohteilla on tunnetusti erityisiä luonto-, maisema- ja virkistysarvoja. Myös 
opetus ja tutkimus ovat tärkeällä sijalla. Etukirjain ja numero viittaavat karttaan ja 
kohde-esittelyyn.

Kohteen arvoluokka: P = paikallinen, M = maakunnallinen, 
V = valtakunnallinen. Lisäksi Natura 2000 -kohteet on osoitettu N:llä. 

Kohteen saavutettavuus:  + = helposti tienposkessa, ++ = kohtalainen, satoja metrejä 
pääteistä, +++ = hankala, yli kilometri pääteistä.

JÄRVET
Vanajaveden reitti A1-B1 (M/+) uimaranta
Alajärvi E1 (M/+) uimaranta
Katumajärvi C1 (M/+) uimarantoja
Aulangonjärvi A2 (V/+) uimarantoja, näkötorni 
Kankaistenjärvi G1 (P/+) uimapaikka
Ahvenistonjärvi D1 (P/+) uimaranta
Iso-Munakas F (P/+)
Pikku-Munakas F (P/+)

LINTUVEDET
Hattelmalanjärvi D2 (VN/+) lintutorni 
Vanajaveden lintupaikat A3, B2 (M/+-+++)
 Hattulanselkä A3a (M/+)
 Kirstulan kärki A3b (P/++)
 Virvelin tekosaari A3c (P/++)
 Paikkalanlahti B2c (P/+)
 Miemalanselän ranta B2a (P/++)
 Miemalansaari B2b (P/+++)
Katiskoski F1 (P/+++)
Katumajärven pohjoispää C1 (P/+)

RANTOJENSUOJELU
Kotasaari E2 (P/+++)
Jylhänsaari – Karankärki E3-E4 (P/+++)
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PIENVEDET
Aulangonjärven itäpuoliset purot A7 (P/+++) ML arvokas   
   elinympäristö
Miemalanharjun kausikuivan puron varsi B17 (P/++) luonnonsuojelualueella
Kappolan puro C3 (P/+
Kidun jokivarsi C13 (P/+)
Kahtoilampi D13 (P/+)
Nautalammi C17 (P/+++)
Velkoja B18 (P/+)
Raimalammi B19 (P/++)

SUOT
Raimansuo B11 (VN/++) 
Heinisuo F2 (VN/+++)
Kukkolansuo B3 (P/++)
Hattelmanjärven rantasuot D9 (M/+)
Ahveniston suppasuot D7c (PN/+)

VANHAT METSÄT 
Ahvenistonlampi G6 (VN/+++) 
Hätilän metsät G69 (V/+++)
Jylhänsaari-Karankärki E3-E4 (P/+++)
Kotasaari E2 (P/+++)
Ahveniston aarnialue D7c (MN/+)

LUONTOTYYPIT 
Lehdot
Aulangontorpan pähkinälehto (7,2 ha) A4 (VN/++) rajattu, LsL mukainen
   Natura-alue
Hattelmalanharjun pähkinälehto (7,5 ha) D3 (VN/+) ls-aluetta
Miemalan-Palvaanlinnan 
pähkinäpensaslehto (11,4 ha) B4 (P/+) rajattu, LsL mukainen
Velkojan pähkinälehto (3,8 ha) B5 (P/+) rajattu, LsL mukainen
Kirkonkulman pähkinälehto (0,6 ha) B7 (P/+) rajattu, LsL mukainen
Hirvon metsälehmusesiintymä 1 (0,6 ha)       E5a (P/++) rajattu, LsL mukainen
Hirvon metsälehmusesiintymä 2     E5b (P/++) rajattu, LsL mukainen
Hirvon metsälehmusesiintymä 3 (3,1 ha)   E5c (P/++) rajattu, LsL mukainen
Hirvon metsälehmusesiintymä 4 (2,8 ha)     E5d (P/++) rajattu, LsL mukainen
Soininsaaren metsälemusesiintymät (2,6 ha) E6ab (P/+++) rajattu, LsL mukainen
Raisumäen metsälehmusto G5 (P/+) LsL mukainen
Vaholammin lehmusto (0,6 ha) G6 (P/+++) LsL mukainen
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MUUT LEHDOT
Kilometrimäen lehto A5 (P/+)
Linjanmäen lehdot A6 (P/++)
Metsä-Heikkilän lehto A7 (M/++)
Soukan-Luhtialan lehdot A8 (P/++)
Hattelmalan harjulehto D3 (VN/+)
Kirstulan rantalehto A10 (P/+)
Vanajan vanhan pappilan lehto B6 (P/+)
Katuman lavan rantalehto C2 (P/+)
Kappolan rantalehto C3 (P/+)
Petäjänharjunojan lehto C18 (M/+)
Norjanmäki B8 (P/+)  luonnonsuojelualueella
Perttulan koulun lehdot B16 (P/+)
Hatunniemen lehto ja tammimetsä A11 (-/+) nykyisin pääosin rakennettu

HARJUT
Miemalanharju - Palvaanlinna B10a (VN/+) osin ls-alueella
Hattelmalanharju D3 (VN/+) osin ls-alueella
Luolajanharju D5 (VN/+)
Ahvenistonharju - Vuorenharju D4 (VN/+) osin ls-alueella
Hakovuori B9 (V/+)
Raimansuonharju B10b (V/++)
Norjanmäki B8 (M/+) luonnonsuojelualueella

MOREENIT
Niemelänmäki E7 (M/+)
Sammonmäki E8 (M/+)

KALLIOT
Kärmeskallio = Käärmekallio A12 (V/++)
Levonkallio  A13 (V/++)
Kappolanvuori C4 (M/+)
Kuusisenkallio A14 (P/++)
Mantereenvuori C5 (P/+)
Lammaskallio C6 (P/+)
Kiimakallio C16 (P/++)
Velssinmäki G8 (P/+)
Majalahden kallio E9 (P/+)
Hangaskallio G4 (P/+)
Metsämäki  G10 (P/+)
Honkaharju A24 (P/+)
Leipäsuo A25 (P/+)
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KYLMÄNKUKAN KASVUPAIKAT
Matinsillansuo – Santasillansuo F3-F4 (VN/+++)
Ahvenisto D7ab (VN/+)
Ruununmylly C7 (V/+)
Taka-Hätilä G7 (P/+)
Sammonmäki E8 (P/+)
Leveämäki F8 (P/+)
Kolkanmäki. Mustasuo 

LUONNONSUOJELUALUEET   Pinta-ala Perustamisv.

Aulangon luonnonsuojelualue  A15 (VN/+) 150,9 ha  1930
Aulangon luonnonsuojelualue, Lusikkaniemi A16ab (VN/+) 2,4 ha 1930
Norjanmäki B8 (V/+) 6,6 ha 1996
Miemalanharjun luonnonsuojelualue B10ab   (VN/+) 25,5 ha 1992
Raimansuon luonnonsuojelualue B11 (VN/++) 30,0 ha 1992
Kukkolansuon luonnonsuojelualue B3 (P/++) 5,2 ha 1995
Katisten tilan jykevä lehtikuusikko C8 (P/+) 0,3 ha 1987
Helgelidin tilan vanhapuustoinen piha-alue C9 (P/+) 0,4 ha 1987
Ahveniston luonnonsuojelualue D7 (VN/+) 85,2 ha 1964, 2002
Hattelmalanharjun luonnonsuojelualue D8 (VN/+) 24,5 ha 1997
Hattelmalanjärven ranta-alue, Laidun D9 (VN/+) 5,3 ha 1995

NATURA 2000 ALUEET   Pinta-ala

Ahvenistonharju – Vuorenharju D4, D7 (VN/+) 130 ha
Aulangon alue A2, A4-A9,
 A12-A17 (VN/+) 353 ha
Hattelmalanharju D3, D8 (VN/+) 39, ha
Hattelmalanjärvi D2, D9 (VN/+) 62 ha
Heinisuo F2 (VN/+++) 320 ha
Karittainmäki – Ahvenistonlampi G2, G3 (VN/+++) 134 ha
Matinsillan kylmänkukkaesiintymä F3, F4 (VN/+++) 14 ha
Raimansuo – Miemalanharju B10ab, 
 B11 (VN/++) 131 ha

LUONNONMUISTOMERKIT   Aika

Tiirikkalan ja Juppalan koivukujat B14ab (P/+) 2000-
Kaksi vanhaa mäntyä, Pappila B13 (P/+) 1957
   -3 mäntyä-   
   > 1992- 2 kpl
Keisarinmänty, Pikku-Parola, Kiltti D10 (P/+) 1959-
Kivi ja sillä kasvava mänty, Idänpää, 
Metsä-Heikkilä G9 (P/+) 1964-
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Akkijärvi on lievästi rehevä ja humuksinen pikkujärvi. 
Kuva: Heli Jutila

Katajarivi, Kitu, Kannisto C10 (P/+) 1982-
Kuusi pihtaa, Mäskälä, Leimula C11 (P/+) 1985 7 kuusta -   
   >15.11.2001 6
Rauduskoivu, Hattelmala, Laidun D11 (P/+) 1991-
Vanha kuusi, Tuomelan koulu A18 (P/+) 1992-
Mänty, Loimalahti E10 (P/+) 1992-
Tammi, Hätilä, Tammio A19 (P/+) 1993-
Suuri tammi, Hätilä, Pekantie A20 (P/+) 1994-
Kuusi, Miemala, Pullola   1972-1992
Mänty, Mäskälä, Katinen   1953-2002

PERINNEMAISEMAT
Metsänkylän laitumet A21 (P/+)
Kalmanmäki D12 (P/+)
Tiirikkalan rantaniitty B15 (P/++)
Kidun kedot C12 (P/++)

MAISEMA- JA VIRKISTYSKOHTEET
Aulankokeskus A9 (P/++) näyttely, oppaat, 
   Ilves-luontokoulu
Aulangon ulkoilumaja A24 (P/+) uimaranta, sauna, 
   ladut, polut
Aulangon luonnonsuojelualue A15 (VN/+) puupolku, polut, lammet,
   kioskit, näkötorni jne.
Lusikkaniemi, Aulanko A16 (P/+) uimaranta
Vanajaveden reitti A1-B1 (M/+) kävelyreitti
Kaupunginpuisto A21 (M/+) polut, huvimajat
Varikonniemi ja radanvarsi A22 (M/+) kävelyreitti, opastaulu
Ahveniston ulkoilualue ja -maja D1 (VN/+) uimaranta, sauna, polut,
   ladut, kioski
Tervaniemen ulkoilualue E12 (P/++) uimaranta, sauna, polku,  

   veneranta, koiranuimaranta 
Välijoki  F5 (M/+++)
Katiskoski F1 (M/++) leirikeskus
Perttulan erityisammattikoulu B16 (M/+) 
Vanajan vanha pappila B13 (P/+) 
Kidun maisemat ja jokivarsi C13 (P/++) 
Kahtoilampi D13 (P/+) uimaranta
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SUMMARY

Warty-cabbage (Bunias orientalis) grows on road 
sides in Hämeenlinna.
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Hämeenlinna is located in the Valley 
of Vanajavesi Waterway, in South Fin-
land. The area surrounding the Castle of 
Häme is lush and diverse cultural landsca-
pe. The bedrock of Hämeenlinna is in the 
south microcline granite, in the middle 
and north granodiorite. In the eastern and 
western parts there are areas of basic vul-
canic rocks. The topography of Hämeen-
linna is variable, the highest point is in the 
easternmost tip (Vuori) 176.6 m above sea 
level. SE-NW eskers with sand and gravel 
run through the municipality in the mid-
dle and northern parts. Eastern and wes-
tern uplands are composed of large till 
areas. Two till areas have been designed 
as provincially valuable.The cultivated 
land is mainly sand and fi ne sand. Two 
cliff areas, Kärmeskallio and Levonkal-
lio, are nationally and one cliff area pro-
vincially valuable. 

Eskers are typical nature in Hämeen-
linna and there are seven valuable eskers, 
of which most are nationally valuable and 
four belong even to Natura 2000 program: 
Miemalanharju, Hattelmalanharju, Luola-
janharju and Ahvenistonharju - Vuoren-
harju. The fauna and fl ora of eskers is qui-
te diverse. 

Hämeenlinna clearly belongs to the 
herb-rich deciduous forest region of 
Häme. The fairly high nutrient content 
of the soil is refl ected in several herb-rich 
deciduous forests and nature types pro-
tected by law (11 sites). The characteri-

zing tree species is small-leaved lime (Ti-
lia cordata) in fi ve of these sites and ha-
zel (Corylus avellana) in six of them. In 
addition, there are twelve other herb-rich 
deciduous forest sites in Hämeenlinna.

There is one old-growth forest area 
in Hämeenlinna in the Natura 2000 area 
of Karittainmäki – Ahvenistonlammi. 
Among valuable peatlands are Bogs Rai-
mansuo and Heinisuo, which belong to 
Natura 2000 program. Kukkolansuo is 
a locally important bog, which has been 
protected as a nature reserve.

There are 22 lakes and ponds in Hä-
meenlinna. Most of the waters run to the 
Lake Vanajavesi and all fi nally along Ri-
ver Kokemäenjoki to the Bothnian Bay 
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and the Baltic Sea. The quality of the wa-
ter is exellent in Lake Kankaistenjärvi, 
good in Lakes Alajärvi and Ahveniston-
järvi and satisfactory in Lake Katumajär-
vi and most other lakes. The best water-
fowl habitats are Lake Hattelmalanjärvi 
and some bays of Lake Vanajavesi. The 
deepest bottom in Lake Ahvenistonjärvi 
lays at 40 m. Lake Alajärvi is important 
not only for recreational reasons, but be-
cause the City takes water from it to make 
artifi cial ground water.

In Finland traditional agricultural bio-
topes and particularly semi-natural grass-
lands have become rare. In Hämeenlinna 
there are 4 traditional agricultural bioto-
pes, all of them locally valuable. 

Most of the forests are economically 
used, but there are even 11 nature reser-
ves in the city of Hämeenlinna. They co-
ver less than 2 % of the area of the town. 
The area of Natura 2000 sites is about 4,7 
%. For example eskers Hattelmalanharju 
and Ahvenistonharju – Vuorenharju be-
long to Natura 2000 program. Most of the 
forests owned by the City are being ma-
naged sustainably as recreational forests. 
There are three privately owned nature 
reserves: all of them forests. Eight nature 
reserves are protected on the land owned 
by public entities. They are eskers, bogs 
and forests. The most famous nature re-
serves are Aulanko and Ahvenisto.

Aulanko is a part of national scene-
ry. Colonel Hugo Standertskjöld started a 
bulding project year 1883 (-1910), which 
is a part of national history and which re-
sulted to a most signifi cant landscape 

park in Finland. Several conifer and deci-
dious tree species as well bushes and fl o-
wers were planted.  Two artifi cial ponds, 
Swan Pond and Forest Pond, a sight-
seeing tower made of granite, bear cave, 
fortress, pavilions and 14 km of road were 
built. Nature Reserve of Aulanko is main-
ly governed by the Finnish Forest Servi-
ce. There is also a part which belongs to 
the City of Hämeenlinna. The services of 
the area are fairly diverse: a circle road, 
signposts, kiosks, dendrological trail, 
outdoor routes and the Aulanko Informa-
tion Centre, where is also located a nature 
school. There are 140 arborescent species 
and 240 other vascular plant species.

Aulanko Natura 2000 area covers not 
only the nature reserve, but a large area 
reaching far behind to the east of the 
Lake Aulangonjärvi. There are several 
herb-rich decidious forest areas, of which 
Aulangontorppa – Pajan teenmäki is 
designed as a nature type characterized 
by hazels (Corylus avellana). Other herb-
rich decidious forests are Metsä-Heik-
kilä (A7), Kilometrimäki (A5), Linjan-
mäki (A6) and Soukka-Luhtiala (A8). 
Here you can fi nd also the most valuable 
cliff areas in Hämeenlinna, Kärmeskal-
lio (A12) – Levonkallio (A13). There is 
a hiking trail around Lake Aulangonjärvi.

Vanajavesi Waterways passes 
through the City of Hämeenlinna and 
thus is an important aspect in the sce-
nery. The fi sh fauna of Vanajavesi in-
cludes blue bream (Abramis ballerus), 
pike (Esox lucius), perch (Perca fl uviati-
lis), bream (Abramis brama), roach (Ru-



70

tilus rutilus), pike perch (Stizostedion lu-
cioperca), eel (Anguilla anguilla), burbot 
(Lota lota) and smelt (Osmerus eperla-
nus). Among the specialities are endan-
gered asp (Aspius aspius) and wels (Silu-
rus glanis), which is being tried to bring 
back to the waterway. 

Bay Metsänkylänlahti (A3a) is a 
birding site on the border of Hämeenlin-
na and Hattula. Among the nesting spe-
cies are threatened corncrake (Crex crex) 
and lesser spotted woodpecker (Dendro-
copos minor), rare inland nester redshank 
(Tringa totanus), Eurasian wryneck (Jynx 
torquilla), garganey (Anas querquedula), 
sooveller (Anas clypeata), thrush night-
ingale (Luscinia luscinia), Blyth’s reed 
warbler (Acrocephalus dumetorum) and 
reed warbler (Acrocephalus scirpaceus). 
Metsänkylänlahti is also a suitable site for 
for resting during migration and for gath-
ering during a moulting period.

Esker ridge Ahvenistonharju – 

Vuorenharju (D4) is a part of Natura 2000 
program and its values lie in geology, fl o-
ra, fauna, landscapes and values for recrea-
tional use. Part of the area has been protect-
ed as a nature reserve (85,2 ha; 11 ha wa-
ter; D1,D7). There are outdoor trails, na-
ture trail, a beach and buildings and a swim-
ming pool, which have been built for the 
penthalon in the Olympic Games in Fin-
land 1952. The rarest plant species in the 
Ahvenistonharju are endangered and spe-
cially protected pasquefl ower (Anemone 
patens) and endangered leafl ess hawk’s-
beard (Crepis praemorsa). Typical esker 
species are eg. alpine milk-vetch (Astra-
galus alpinus), yellow oxytropis (Oxytro-
pis campestris), kidney vetch (Anthyl-
lis vulneraria), Carex pediformis, rare 
spring-sedge and prickly sedge (C. erice-
torum, C. muricata), teesdale violet (Vi-
ola rupestris), mountain everlasting (An-
tennaria dioica), spotted cat’s-ear (Hypo-
choeris maculata) and pipsissewa (Chi-
maphila umbellata).

In the part where there is fairly old 
forest several nearly threatened poly-
porous fungus species has been found: 
Anomo-poria bombycina, Asterostro-
ma laxum, Ceriporia purpurea, Onnia 
tomentosa, Phellinus ferrugineofuscus, 
Phlebia diffi ssa, Phlebia serialis, Postia 
placenta, Postia septentrionalis and Sis-
totrema alboluteum. The eskers of Ah-
venistonharju and Hattelmalanharju are 
important also for butterfl ies. Particular-
ly the sunny slopes are habitats of many 
rare species. Among the rarest butterfl y 
species in Ahvenistonharju are vulnerable 

Pasquefl ower (Anemone patens) is an endangered 
plant species, which is restricted to the Häme 
region in Finland.
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Lygephila viciae, nearly threatened Zyg-
aena fi lipendulae and Palaeochrysopha-
nus hippothoe.

The herb-rich decidious forest on the 
esker of Hattelmalanharju (D3) is very 
representative and it has been designed as 
a protected nature type characterized by 
hazel. It is a part of Natura 2000 network 
and there is a nature reserve. Typical and 
representative species are fl y honeysuck-
le (Lonicera xylosteum), mountain cur-
rant (Ribes alpinum), tor-grass (Brachy-
podium pinnatum), bearded couch (Ely-
mus caninus), baneberry (Actaea spica-
ta), liverleaf (Hepatica nobilis), spring 
pea (Lathyrus vernus), three-nerved sand-
wort (Moehringia trinervia) and wonder 

violet (Viola mirabilis). In the fl ora there 
are also wild basil (Satureja vulgaris), 
broad-leaved helleborine (Epipactis hel-
leborine) and frog orchid (Coeloglos-
sum viride).

Lake Hattelmalanjärvi (D2) be-
longs to national water fowl protection 
program, to Natura 2000 and it is a na-
ture reserve. It is a small, eutrophic and 
overgrowing lake, where the water level 
has been lowered. During the recent years 
the numbers of bird species and individu-
als have decreased. During the migration 
period the lake still has almost the earli-
er signifi cance. You can observe the birds 
from the bird tower. About 80 bird spe-
cies have been detected nesting on the 

Lake Hattelmalanjärvi is a water fowl habitat, which belongs to Natura 2000.
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lake, among them crane (Grus grus), 
whooper swan (Cygnus cygnus), Eura-
sian curlew (Numenius arquata), shove-
ler (Anas clypeata), snipe (Gallinago 
gallinago), spotted crake (Porzana por-
zana), tree sparrow (Passer montanus), 
black-capped warbler (Sylvia atricapil-
la), Blyth´s reed warbler (Acrocephalus 
dumetorum) and wood warbler (Phyllo-
scopus sibilatrix).

The fauna and fl ora is fairly diver-
se in Hämeenlinna. Mammals like moo-
se (Alces alces), mountain hare (Lepus 
timidus), squirrel (Sciurus vulgaris) and 
muskrat (Ondatra zibethicus) are com-
mon. Endangered natterer’s bat (Myotis 
nattereri) has been detected once in Ruu-
nunmylly area and this species is desig-
ned as specially protected species in the 
Finnish Nature Conservation Act. Wolf 
(Canis lupus) and fl ying squirrel (Pte-
romys volans) are vulnerable mammals. 
Bear (Ursus arctos), lynx (Lynx lynx) and 
otter (Lutra lutra) are nearly threatened. 

Five vulnerable bird species are nes-
ting in Hämeenlinna: lesser spotted wood-
pecker, lesser black-backed gull (Larus 
fuscus), black-headed gull (Larus ridi-
bundus), chiffchaff (Phylloscopus colly-
bita) and Eurasian wryneck. There are 17 
threatened bird species nightjar (Capri-
mulgus europaeus), dipper (Cinclus cinc-
lus), corn-crake, marsh harrier (Circus 
aeruginosus), cuckoo (Cuculus canorus), 
Eurasian kestrel (Falco tinnunculus), red-
breasted fl ycatcher (Ficedula parva), red-
backed shrike (Lanius collurio), northern 
wheatear (Oenanthe oenanthe), house 

A longhorn beetle (Pachyta quadrimaculata) on 
the fl ower of fi reweed (Epilobium angustifolium).
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Kidney vetch (Anthyllis vulneraria) is growing in 
the roadsides and in esker area in Hämeenlinna.
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sparrow (Passer domesticus), western ho-
ney buzzard (Pernis apivorus), three-toed 
woodpecker (Picoides tridactylus), grey-
headed woodpecker (Picus canus), whin-
chat (Saxicola rubetra), common starling 
(Sturnus vulgaris), black grouse (Tetrao 
tetrix) and capercaillie (T. urogallus). 

Grass snake (Natrix natrix) is a vul-
nerable and slow-worm (Anguis fragi-
lis) a threatened reptile in Hämeenlinna. 
Moor frog (Rana arvalis) is a vulnera-
ble amphibian found in Lake Hattelma-
lanjärvi area.

Among the threatened invertebarates 
is a vulnerable beetle species, Pelecotoma 
fennica, which lives in old aspens (Popu-
lus tremula) and has been found in Au-
lanko area. In Hämeenlinna there are two 
vulnerable butterfl y species, Eclicptopera 
capitata and Lycephila viciae.

The fl ora of Hämeenlinna is known 
quite well and the fi rst list of plant spe-
cies was compiled by Aspelin and Thuren 
1800s. An estimate of the total fl ora since 
1850s is approximately 860 vascular 
plant species, of which 380 are natives, 
over 150 archaeophytes and about 330 
neophytes. The diverse fl ora of Hämeen-
linna has included a large number of 
threatened species, some of which have 
already been lost like fairy slipper (Ca-
lypso bulbosa), Elatine alsinastrum, fi eld 
gentian (Gentianella campestris), autumn 
gentian (Gentianella amarella), and fen 
violet (Viola persicifolia). Hämeenlin-
na’s fl ora includes two endangered vas-
cular plant species pasquefl ower (Ane-
mone patens) and leafl ess hawk´s beard 

(Crepis praemorsa). Among the vulnera-
ble species are European white elm and 
wych elm (Ulmus laevis, U. glabra), small-
fruited yellow-sedge (Carex viridula ssp. ber-
grothii), lady’s bed-straw (Galium verum) 
and baby´s breath (Gypsophila mura-
lis). Nearly threatened are early marsh-
orchid (Dactylorhiza incarnata), maiden 
pink (Dianthus deltoides), Geranium bo-
hemicum, marsh crane’s-bill (G. palus-
tre), brown beak-sedge (Rhynchospo-
ra fusca), yellow clover (Trifolium au-
reum) and large brown clover (T. spadi-
ceum). Among the vulnerable mosses are 
Herzogiella turfacea, Moerckia hiberni-
ca and Plagiothecium latebricola. Exam-
ples of threatened mosses are Amblystegium 
radicale, Oxystegus tenuirostris and Sphag-
num contortum.

Chickweed wintergreen (Trientalis europaea) is a 
typical Finnish forest plant.
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Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja on Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoi-
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sa. 
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