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Hämeenlinnan rautatieasema

• Hämeenlinnan 
rautatieasemalla pysähtyy 
päivittäin noin 
parisenkymmentä 
Helsingin ja Tampereen 
välillä kulkevaa lähi- ja 
kaukojunaa suuntaansa.

• Rautatieaseman kautta 
kulkee myös bussien 
pikavuoroja, muun 
muassa Turku-Lahti-
reitillä.



Aulangon ulkoilumaja

• Digitrail-retkeilyreitit alkavat Aulangon
ulkoilumajalta, joka sijaitsee noin 5 
kilometrin päässä Hämeenlinnan
rautatieasemasta.

• Kävelyreitti ulkoilumajalle on viimeistä
Linnasen osuutta lukuun ottamatta
päällystetty ja kulkee joko tonttikaduilla tai 
autoliikenteestä erillisillä kevyen liikenteen
väylillä.

• Aloituspiste, Aulangon maja

Rautatieasema



Vaihtoehtoisia aloituspisteitä
punaiselle reitille

• Punainen keskivaikea retkeilyreitti kulkee pitkän matkan Aulangontien suuntaisesti, joka on 
Aulankoon johtava pääväylä.

• Punainen retkeilyreitti on ympyräreitti, jonka voi aloittaa periaatteessa mistä kohtaa hyvänsä
ja kulkea kumpaan suuntaan tahansa.

• Aulangontieltä on mahdollista siirtyä punaiselle reitille erityisesti Aulangon Graniittilinnan ja 
Gottlundin mäen kohdilta.

• Hyödyntämällä vaihtoehtoisia aloituspisteitä asemalta tuleva matkailija voi lyhentää
merkittävästi kävelymatkaa retkeilyreitille.

• Toisaalta yhdistämällä aloituspisteitä, retkeilyreittejä ja kävelyreittiä asemalta matkailija voi
suunnitella itselleen sopivan päiväretken, joka alkaa suoraan rautatieasemalta.

• Esim asemalta kävely rantareittiä pitkin graniittilinnalle, siitä punaiselle reitille myötäpäivään
ja poistuminen Gottlundin mäen kohdalta asemalle olisi noin 12 kilometrin mittainen lenkki.

Graniittilinna



Joukkoliikenteellä

• Halutessaan siirtymän asemalta Aulankoon voi 
tehdä jompaankumpaan tai molempiin suuntiin 
myös joukkoliikenteellä tai taksilla.

• Rautatieaseman kautta kulkee paikallisliikenteen 
bussilinja 2 Aulankoon arkisin kahdesti tunnissa ja 
iltaisin sekä viikonloppuisin tunnin välein. Bussin 
päätepysäkki on Aulangon kylpylähotellilla, josta 
on matkaa Aulangon ulkoilumajalla noin puolitoista 
kilometriä ja Graniittilinnan aloituspisteelle joitakin 
satoja metrejä.

• Asemarakennuksen edessä on taksiasema, josta voi 
ottaa taksin suoraan kaikkien reittien 
aloituspisteelle Aulangon ulkoilumajalle ja vaikkapa 
kävellä punaisen reitin kautta takaisin asemalle.

• Kylpylähotelli tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen 
ja muihin aktiviteetteihin, jolloin Digitrail-reitit 
voisivatkin olla yksi sisältö muiden joukossa 
vaikkapa matkailijan viikonloppulomassa.



Kävellen Aulankoon

• Raiteelta laskeudutaan asematunneliin ja 
käytetään pohjoista uloskäyntiä.

• Opastettu tunnelissa ”Hätilä” ja 
uloskäynnillä myös ”Aulanko”.



Kävellen Aulankoon

• Asematunnelin jälkeen suorin reitti kulkee
ensiksi radan vartta Rautatienkatua pitkin ja 
sitten Sairionrannankatua nousten
Aulangontielle. 

• Aulangontien varrelta voi siirtyä Gottlundin
mäen (n. 2 km) ja Graniittilinnan (n. 3 km) 
kohdalta punaiselle reitille tai jatkaa
Linnaselle asti, jota pitkin pääsee
aloituspisteeseen ulkoilumajalle.

• Vaihtoehtoinen reitti Rautatienkadun jälkeen
on kulkea kevyen liikenteen väylää
Vanajaveden rannassa aina kylpylähotellille
saakka ja siirtyä sieltä Aulangontielle. Tämä
reitti maiseman puolesta elämyksellisempi.

Rautatienkatu



Kävellen 
Aulankoon
• Parhain kävely- ja 

pyöräilyreitti 
asemalta 
ulkoilumajalla 
kartassa sinisellä. 

• Vaihtoehtoinen reitti 
rantaviivan 
tuntumassa kulkevaa 
kävelytietä 
kylpylähotellille ja 
sieltä Aulangontielle



Kävellen Aulankoon

Aulangontie



Bussilla Aulankoon

• Paikallisliikenteen bussipysäkit sijaitsevat ”asema-
aukiolla” asemarakennuksen toisella puolella.

• Aulankoon kulkee linja 2 pysäkiltä D, matka laiturilta
enintään 100 metriä.

• Asematunnelista poistutaan eteläisen ulosmenon kautta, 
joka tuo asema-aukiolle. Tunnelissa opasteena bussin
kuvake. 

• Raiteelta 1 pääsee suoraan asema-aukiolle kulkemalla
asemarakennuksen läpi tai kiertämällä sen.

• Kertalipun voi ostaa kuljettajalta käteisellä tai 
valtakunnallisen Waltti-kortin arvolla. Vuorokausilippuja
ei saatavilla.

• Kertalipun hinta

• käteisellä 3,40 € aikuinen, 1,70 € lapsi

• arvolla 2,40 € aikuinen, 1,70 € lapsi.



Bussiaikataulu, arki



Taksilla Aulankoon

• Taksiasema sijaitsee aivan 
asemarakennuksen edessä asema-aukiolla.

• Kulkuohjeet laiturilta samat kuin bussin 
tapauksessa.



Asemanseudun 
opaskartta



Bussilla Aulankoon

• Bussin päätepysäkki sijaitsee Aulangon 
kylpylähotellin pihassa.

• Reitti aloituspisteeseen ulkoilumajalle kulkee 
Aulangontietä ja Linnasta pitkin, noin 1,5 km.

• Graniittilinna sijaitsee kylpylähotellin 
välittömässä läheisyydessä ja sen kohdalta 
pääsee suoraan punaiselle reitille.



Linnanen

• Viimeinen osuus
Aulangon
ulkoilumajalle, 
Linnanen, on 
sorapäällysteinen, 
mutta autojen seassa
ei kuitenkaan tarvitse
kävellä.



Pointit matkailijalle

• Aulangon reitit ovat kohtuullisen lähellä rautatieasemaa ja kävelyn 
asemalta retkeilyreiteille voi sisällyttää osaksi päiväretkeä. 

• Ulkoilumajan sijasta varsinaiselle retkeilyreitille pääsee jo 
Aulangontien varren vaihtoehtoisista aloituspaikoista, mikä 
monipuolistaa reittisuunnittelua.

• Bussia ja taksia voi käyttää apuna siirtymissä.

• Hotellikylpylä aktiviteetteineen mahdollistaa pidemmänkin loman 
retkeilyreittien äärellä. Bussilinjan ansiosta myös Hämeenlinnan 
keskustan hotelleilta toimiva yhteys retkeilyreiteille.



Ohjeet DigiTrailiin ja muita 
kehitysehdotuksia

• Tarkat kevyen liikenteen reittiopastukset pituuksineen 
rautatieasemalta aloituspisteeseen ja vaihtoehtoisiin 
aloituspisteisiin.

• Rautatieaseman kaikkiin opastauluihin ”Aulanko” ”Hätilän” 
rinnalle.

• Sovellukseen bussilinjan lähtöpysäkki asemalla, linjan numero, 
lipun osto ja hinta sekä linkki aikatauluun. Kävelyreittiohjeistus 
määränpäässä bussin päätepysäkiltä aloituspisteisiin.

• Edistää matkailijalipun saamista joukkoliikenteen 
lippuvalikoimaan 

• Kylpylähotellin palveluiden mainitseminen

• Polkupyörän vuokrausmahdollisuuden saaminen asemalle ja 
kylpylähotellille



Mainonnan kohteet

• ”Hienot retkeilyreitit kulman takana, lataa 
sovellus, löydä perille” –tyylinen mainonta voisi 
houkutella satunnaista Hämeenlinnaan tulevaa 
matkailijaa rautatieasemalla. 

• Kylpylähotellin asiakkaille voisi jakaa esim. aulan 
telineessä infomainosta sovelluksesta ja vieressä 
sijaitsevista retkeilyreiteistä.


