
Hämeenlinnan seudun matkailun kärjet 
 

Hämeenlinnan seudun matkailun visio 

Olla yksi Suomen suosituimmista alueellisista matkailukohteista, jossa yritysten ja eri 

toimijoiden yhteistyö luo ainutlaatuisia asiakaskokemuksia 

Hämeenlinnan seudun matkailun missio 

Tarjota ihmisille ainutlaatuinen luonnon, perinteikkään kaupungin, hyvinvoinnin, liikunnan ja 

paikallisen sekä kansallisen kulttuurin avuilla unohtumaton asiakaskokemus. 

Asiakaskokemus, jossa voi myös sekä tutustua että nauttia paikallisesta elämästä, lähes 

paikallisten tavoin.  

Hämeenlinnan seudun matkailun vahvuudet ja vetovoimatekijät 

Hämeenlinnan seutu sijaitsee Suomen asukas keskipisteessä eli noin 200 km säteellä on yli 

puolet Suomen asukkaista.  Lyhyt matka Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Lisäksi Suomen 

kansainvälinen lentokenttä on vain tunnin ajomatkan päässä. Alueen saavutettavuus on 

hyvä. Hämeenlinna on yksi perinteikkäistä kaupungeista, jolla on oma vahva historia ja 

vankka kulttuuriperintö.  

Pitkä historia ja luonto sen ympärillä näkyy alueella. Hämeen Linna ja Aulanko ovat 

tunnettuja koko Suomessa. Lähiseudulla sijaitsee monta monipuolista kulttuuri- ja 

luontokohdetta sekä Etelä-Suomen alueeseen nähden ainutlaatuinen luonto.  

Hämeenlinnan seudulle voi luonnon ja hiljentymisen lisäksi tulla viettämään aktiivilomaa niin 

liikunnan, luonnon, elämysten tai kulttuurin parissa. Hämeenlinnan seudun pitkä historia 

antaa juuret koko alueelle. Alue tunnetaan myös Suomessa golfaajien keskuudessa 

Tiilaaksona, johon golfarin on kiinnostava tehdä golfmatkoja. 

Monipuoliset ja ainutlaatuiset tapahtumat ovat vahva selkäranka matkailulle. Tapahtumilla 

on aina selkeä oma teemansa ja erottuvat edukseen muiden seutujen tarjonnasta. 

Tapahtumia on sekä isoja että pieniä ja tavoiteltu kohdeyleisö taaperosta varttuneisiin, 

tapahtumasta riippuen.  

Hämeenlinnan seudun matkailun haasteet 

Vaikka Hämeenlinnan seutu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja lähellä lentokenttää, 

on alueen särmättömyys ja tuntemattomuus haasteena erottua lähellä olevien isojen 

kaupunkien matkailutarjonnasta. Muualla ei tiedetä alueen mahdollisuuksia. 

Alueellisena haasteena voidaan pitää myös eri toimijoiden yhteisen suunnan puutetta ja 

hajanaisuutta. Erilaiset näkemykset tarpeista isojen ja pienten toimijoiden kesken. Yrittäjien 

selkeän tuotteistuksen puute, tuotteiden laatu, tarjonnan löydettävyys ja näkyvyys verkossa 

sekä englanniksi ja suomeksi. Yhteisen myynnin ja markkinoinnin organisoitumisen puute. 

Selkeä alueellinen strategia puuttuu.  

Hämeenlinnan seudun matkailun mahdollisuudet 



Hämeenlinnan seudun alueella sijaitsee useita pyhiinvaelluskohteita, joiden ympärille 

pystytään rakentamaan tarinoita ja tapahtumia. Pyhiinavaellus-teeman alle voidaan rakentaa 

erilaisia tuotteita, joita voidaan siirtää nykyaikaan. Laaja erikoistatapahtumien kirjo kuten 

esimerkiksi Keskiaikamarkkinat ja Tiilaakso voivat olla tietyn rajatun kohderyhmän 

”pyhiinvaellus”.  

Lakeland yhteistyön hyödyntäminen kansainvälistymisessä ja markkinoinnissa avaa 

mahdollisuuksia menestykseen. Kaupunkien ja kuntien markkinointi myös kansainvälisesti 

yhteistyössä Lakelandin kanssa tehostaa näkyvyyttä. Tunnetujen vetonaulojen näkyväksi 

saaminen osaksi näkyvää Suomi-matkailua kuten Hämeen Linna, Aulanko jne.  

Hämeenlinnan seudun matkailun kärjet osana Visit Finland Lakeland teemoja 

Kanta-Hämeen maakunta on mukana Visit Finlandin Lakeland teemojen markkinointi 

yhteistyössä. Sen kärkiteemat ovat luonto, kulttuuri, hyvinvointi ja paikallinen elämä. Näiden 

teemojen alle on laitettu Hämeenlinnan seudun erityisyydet ja kärjet.  

Luonto 

Hämeenlinnan seudun luonto luontokohteineen, joka on lähellä isoja asutuskeskuksia. 

Aulangon kansallispuisto, Evo ja Ahvenisto, paikalliset suot sekä Vanajaveden vesistö 

mahdollistavat ainutlaatuisen luontokokemuksen niin luontoliikkujalle kuin aktiiviselle 

luontoharrastajalle. Luontoliikunta erilaisine vaihtoehtoineen patikoinnista hiihtoon ja 

retkiluisteluun jne. on aktiiviseen luontolomaan kiinnostuneen vaihtoehdot. Alueella sijaitsee 

paljon ulkoilureittejä ja latuja sekä historiallisia kohteita luonnossa mm Linnavuoret. Lisäksi 

hiljaisuudesta ja rauhoittumisesta innostuneet voivat kokea upeita hetkiä Hämeenlinnan 

seudun luonnossa.  

Kulttuuri 

Kulttuuri, historia ja tarinat ovat osa Hämeenlinnan seutua. Historiallinen Hämeen linna on 

koko Suomen tuntema matkailunähtävyys. Hämeenlinna on Sibeliuksen syntymäkaupunki ja 

Iittalan alueella lasin historia ja Naivistit tarjoavat sekä musiikin että taiteen kulttuuria. 

Verkatehtaan alue ja kaupungin eri museot ovat lisä alueen kulttuuri- ja historia tarjontaan. 

Hattulassa sijaitsee Panssarimuseo, joka on tunnettu erikoismuseo. Monipuolinen 

erikoistapahtumien kirjo pienistä isoihin Hämeenlinnan seudulla elävöittää 

kaupunkikulttuuria. Hämeenlinnassa on paljon eri musiikkitapahtumia. Alueella sijaitsee 

myös perinteisiä pyhiinvaelluskohteita ja Linnavuoret joissa pystytään yhdistämään 

kulttuuria, luontoa ja alueen historiaa. Hattulassa sijaitsee myös Lepaan Viinitila ja Pyhän 

Ristin kirkko, joka oli keskiajalla tunnettu pyhiinvaelluskohde. 

Hyvinvointi  

Nykypäivän kiireisessä elintavassa suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille tulee 

hiljentymisestä ja luonnossa liikkumisesta. Hämeenlinnan seudun luonto tarjoaa 

mahdollisuuden hiljentymiseen sekä aktiiviseen liikkumiseen hyvine luontoliikunta ja 

merkittyjen reittien muodossa. Aulanko, Katajiston alue, Ahvenisto ja Evo näistä 

tunnetuimpia. Hämeenlinnan seudulla on loistavat olosuhteet liikunnan harrastamiseen. 

Tiilaakso eli alueen golfkentät kuten Vanajanlinna Golf, Tawast Golf, Aulanko Golf ja Hattula 

Golf sekä muut lähialueen kentät tarjoavat erityisen matkailukohteen golfista kiinnostuneille. 

Alueelliset hyvinvointiin keskittyneet taas ovat mm. Petäys Resort, Kiipula ja Lepaan Kartano, 



jotka tarjoavat hyvinvointia ja liikuntamahdollisuuksia yksityisille ihmiselle että ryhmille ja 

yritysasiakkaille. Hämeenlinnan seudulla on myös paljon erityyppisiä saunoja, jotka tuovat 

hyvinvointia. 

Toiminnallista hyvinvointia tarjoaa Hämeenlinnan seudun lukuisat tapahtumat, teatteri sekä 

runsas historiallinen kulttuuri tarjonta.  

Paikallinen elämä 

Mökki- ja maatilamatkailu on suomalainen erikoisuus. Alueella sijaitsee lukuisia 

vuokramökkejä. Kattava mökkiverkosto antaa hyvän mahdollisuuden kokea suomalaista 

mökkikulttuuria.  

Lähiruoka, kyläkulttuurit, -tapahtumat ja -puodit sekä marjatilat itsepoimintoineen ovat 

hieno mahdollisuus tutustua, maistaa ja kokea hämeenlinnalaista paikallista elämään. 

Paikallista elämää pääsee aistimaan mm. Verkatehtaan alueella, Hämeen linnalla, 

Laurinmäellä ja monissa kylissä. 

Mitä pitää kehittää tai tarvitaan? Tulevaisuudessa tarvittavat käytännön toimenpiteet Hämeenlinnan 

seudun matkailun kehittämiseksi   

Tarvitaan kansainvälistymistä, markkinoinnin ja myynnin kohdentamista kansainvälistymisen 

mahdollistamiseksi mm. Lakeland yhteistyö. Kansainvälistyminen mahdollistaa kasvua. Tällä 

hetkellä alueelle käy vain 1% kansainvälisistä Suomen vierailijoista. Yritysten keskinäisen ja 

kuntien välisen yhteistyöverkoston kehittämiseen ja yhteisen strategian löytämiseen 

kaivataan käytännön toimenpiteitä.  

Aktiiviset, innostuneet ja sitoutuneet yhteistyötä tekevät yrittäjät ovat iso mahdollisuus ja 

voimavara kasvuun. Yhdessä kehittämällä ja tekemällä pystytään erilaistumaan ja sitä kautta 

erottautumaan muista alueista. Palvelut tulisi saada selkeästi esille yhteiselle alustalle ja 

yhteismarkkinointia yhteisen ”brändin” alla tulee lisätä.  

Kaivataan lisää rahaa organisaatioon ja resursseihin, joka mahdollistaa kaikkien tuotteiden 

myynnin ja markkinoinnin. Yrittäjien ammattitaidon, tuotteistuksen, markkinointi- ja 

myyntitaitojen, digitaalisten työkalujen hyödyntäminen sekä henkisen jaksamisen 

kehittäminen vaativat jatkuvaa valmennusta ja ylläpitoa. Tässä erityisesti yrittäjillä on oma 

vastuunsa, mutta muilla tukitoiminnoilla voidaan tavoitetta vahvistaa esim. tulevilla 

hankkeilla. 

 

 

 

 


