Retkiopas
Nähtävyyksien länsirannikon kierros

Nähtävyyksien Länsirannikonreitti tarjoaa katseltavaa
jokaiselle, niin sateessa kuin paisteessa. Matkan varrella käydään korkeuksissa ihastelemassa maisemia
jonka jälkeen laskeudutaan museoiden hämyyn.

INFO
Reitin pituus: 1 284km
Ajo-aika: 17h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Tampere									

Tampere

295 km – 3 h 45 min

Tampere tarjoaa kauniita nähtävyyksiä, niin sisällä
kuin ulkona. Nouse Näsinneulaan ihailemaan Tampereen maisemia 124m korkeudesta tai vaeltele
paikallisissa puistoissa ja museoissa. Katseltavaa
löytyy arkeologiasta, nykytaiteesta ja käden taidoista luonnon kauneuteen.

Majoitus
Tampere Camping Härmälä
Leirintäkatu 8
33900 TAMPERE

Leirintäalue Tampere Camping Härmälä on suosittu majoituspaikka Pyhäjärven rannalla, vain neljä kilometriä Tampereen
keskustasta. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet keskustasta,
bussipysäkit sijaitsevat noin 100 metrin päässä leirintäalueelta.

Aktiviteetit
Pyynikin Munkkikahvila
Näkötornintie 20
TAMPERE
Vapriikin museokeskus
Alaverstaanraitti 5
33100 Tampere
Näsinneula
Näsinneula
Laiturikatu
TAMPERE
Amurin työläismuseokortteli
Satakunnankatu 49
33230 TAMPERE
Hatanpään arboretum
Hatanpään puistokuja 1
33900 TAMPERE
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Herkullisista munkeistaan tuttu perinteikäs ja tunnelmallinen
Pyynikin näkötornin munkkikahvila sijaitsee maailman suurimman soraharjun laella. Kauniina kirkkaana päivänä näkötornin
laelta avautuvat kuvankauniit maisemat.
Vapriikki on monipuolinen museokeskus Tammerkosken rannalla ja se tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ohjelmistossa on kerrallaan aina yli kymmenen näyttelyä, joiden
teemat vaihtelevat historiasta tekniikkaan ja luonnontieteisiin.
Pohjoismaiden toiseksi korkeimman näkötornin huippu kurottaa 168 metriin. Tornin näköalatasanteelta tai huipun pyörivästä Ravintola Näsinneulasta näkyvät Tampereen järvimaisemat
ja kaupungin keskusta huikeana panoraamana.
Miten ja missä ennen elettiin. Amurin työläismuseokorttelissa
pääset tutustumaan tamperelaisen
työväestön koteihin ja niiden kuvitteellisten asukkaiden elämäntarinoihin lähes sadan vuoden ajalta.
Hatanpään arboretumissa voi tutustua puihin, pensaisiin,
perennoihin, yksivuotisiin kesäkukkiin sekä maustekasveihin.
Arboretumin helmi on ruusutarha, joka sijaitsee Hatanpään
kartanorakennuksen eteläpuolella.

Tampere – Turku				

Turku

			

		

164 km – 2 h 10 min

Suomen vanhimpana kaupunkina Turku tarjoaa
matkaajalle paljon historiallisia kohteita kuten
Turun linnan ja kauppahallin. Turusta löytää myös
luostarinmäen ulkoilmamuseon ja Forum Marinum
merikeskuksen. Saariston rengastie esittelee Turun
kauniin saariston uniikilla tavalla!

Majoitus
Ruissalo Camping
Saaronniemi
20100 TURKU

Hyvinvarustettu asuntovaunualue, uimaranta, sauna, minimarket, sisämajoitustilat ja huoltorakennuksien erilaiset mukavuudet lämpimistä suihkuista pyykinpesutiloihin palvelevat matkalaista.

Aktiviteetit
Turun linna
Linnankatu 80
20101 TURKU
Forum Marinum
Linnankatu 72
20100 TURKU

Luostarinmäki
Vartiovuorenkatu 2
20101 TURKU

Turun linna on yli 700 vuotta vanha ja Turun hienoimpia
nähtävyyksiä. Linnassa toimii museo. Lukuisat näyttelyt, sisustetut tyylihuoneet ja tapahtumat esittelevät linnan historiaa ja
menneitä aikoja.
Forum Marinum on merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo,
merivoimien museo ja monipuolinen vierailukohde koko perheelle!
Luostarinmäki on Turun ainoa yhtenäinen puutaloalue, joka
säilyi vuoden 1827 Turun palossa. Yli 200 vuotta vanhat rakennukset sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan ja korttelin pihat ja
kodit muodostavat ainutlaatuisen miljöön keskellä kaupunkia.

Saariston Rengastie

Tule Saariston Rengastielle polkupyörällä, mopolla, mönkijällä
tai moottoripyörällä. Tule omalla autolla, linja-autolla tai matkailuautolla. Jätä kiire mantereelle ja nauti saariston kesästä
sekä raikkaasta meri-ilmasta.

Kauppahalli

Turun ydinkeskustaan vuonna 1896 avattu Turun Kauppahalli
on Suomen toiseksi vanhin. Hallissa toimii rintarinnan sekä
nuoria että Turun vanhimpia ja perinteikkäimpiä yrityksiä. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtiprofessori Gustaf Nyström.
Sen kattorakenteet sekä myymälöiden käytäväseinustojen
puuosat ovat edelleen alkuperäisiä.

Eerikinkatu 16
20100 TURKU
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Turku – Kristiinankaupunki				

Kristiinankaupunki

		

		

237 km – 3 h

Meren rannalla sijaitseva Pietari Brahen perustama Kristiinankaupunki tarjoaa idyllisen
kaupunkimaiseman lisäksi kauniit näköalat
sekä komean merimuseon.

Majoitus
Pukinsaari Camping
Salantie 32
64100 KRISTIINANKAUPUNKI

Pukinsaaren leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin puutalokeskustan läheisyydessä meren rannalla. tLeirintäalueella
on 17 vuokrattavaa mökkiä, 100 karavaanipaikkaa joista 50
sähköllä ja telttailijoille 2 aluetta.

Aktiviteetit
Merimuseo
Salutorget 1
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
Kissanpiiskaajankuja
Kissanpiiskaajankuja
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
Lebellin kauppiaantalo
Rantakatu 51-53
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
Myllykallion näköalapaikka
Läntinen Pitkäkatu 1
64100 KRISTIINANKAUPUNKI

Kristiinankaupungin merimuseoon on tallennettuna merenkulkuun, purjehdukseen ja kaupungin varustamotoimintaan
liittyviä esineitä, valokuvia ja kertomuksia. Entisaikojen uskomattomat purjehdusmatkat heräävät eloon monipuolisessa
näyttelyssä.
Tämän kujan nimen alkuperään liittyy monta tarinaa: liittyykö
nimi Skaftungista tulleisiin laivanrakentajiin vai pitääkö paikkansa, että kaupunki palkkasi aikoinaan henkilön poistamaan
kissaruton kaupungista?
Kävijä voi tunnelmallisessa Lebellin kauppiaantalossa tutustua 1700–1800-lukujen interiööreihin ja tärkeään osaan Kristiinankaupungin historiaa. Sisustuksessa on säilynyt alkuperäisiä
yksityiskohtia, ja yhdessä huonekalujen sekä käyttö- ja koriste-esineiden kanssa ne luovat museoon autenttista ilmapiiriä.
Jokaisessa kunnon kaupungissa on näköalapaikka – niin Kristiinankaupungissakin. Vaikka tämä kallio ei olekaan kovin
korkea, on sieltä kuitenkin näkyvyys kattojen yli merelle saakka. Aikoinaan samalla luonnonkauniilla paikalla seisoi peräti 11
myllyä, mutta nykyään niitä on vain yksi jäljellä.

Kristiinankaupungin raatihuone Komea valkoinen rakennus kellotorneineen on kaupungin
raatihuone. Tämä vuonna 1856 valmistunut E. B. Lohrmannin
Aitakatu 1
suunnittelema rakennus on kaupungin neljäs raatihuone, ja
64100 KRISTIINANsen kellotorni näkyy jo kaukaa kaupungin siluetissa.
KAUPUNKI
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Kristiinankaupunki – Vaasa					

Vaasa

		

101 km – 1 h 18 min

Vaasasta löytyy kaunista saaristomaisemaa
idyllisessä rannikkokaupungin miljöössä!
Voit kävellä Vanhan Vaasan puistoissa tai
lähteä metsästämään reittiä Norrskäretin
majakalle!

Majoitus
Top Camping Vaasa
Niemeläntie 1
65170 VAASA

Merellistä ja iloista leirintälomaa Vaskiluodon paratiisisaarella, vain 2 km Vaasan keskustasta. Mahtava ulkovesipuisto
ja kylpylä Tropiclandia on vain kävelymatkan päässä. Hurjia
vesiliukumäkiä, isot lasten toimintaaltaat ja paljon muuta sisäkylpylässä ja vesipuistossa.Leirintäalueella on mm. polkuautorata ja pomppulinnat lasten vapaassa käytössä.

Aktiviteetit
Rauniopuisto
Rauniopuistonkuja
VAASA

Saltkaretin näkötorni
Björköntie 1007
65870 MUSTASAARI

Strömsön huvila
Strömsöntie
65280 VAASA
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Rauniopuisto on nurmipintaista ja avointa aluetta, jonka hallitsevin sekä myös tärkein nähtävyys on alueen rauniot. Nurmipinnan ja raunioiden lisäksi maisemaa rytmittävät alueen
vaihtelevat pinnanmuodot sekä suuret koivut, jotka kehystävät
näkymiä.
Saltkaretin yli 20 metriä korkea näkötorni tarjoaa upeat näkymät Merenkurkun luonnonperintökohteen saaristoon labyrinttimaisine moreeniharjanteineen.

Ohjelman kuvauspaikkana toimiva idyllinen huvila on oikeasti
olemassa ja löytyy Vaasasta. Vuonna 1852 rakennettuun huvilaan pääsee tutustumaan opastetuilla kävelykierroksilla ja
erikseen varattavilla ryhmävierailuilla. Sen ympäristö uimarantoineen on kaupunkilaisten ja turistien suosittu kohtauspaikka.

Vaasa – Pietarsaari					

Pietarsaari

		

98 km – 1 h 20 min

Aina kaunis Pietarsaari tarjoaa ihastuttavia
nähtävyyksiä Länsirannikolla! Pietarsaaressa
pääseekin näkemään muun muassa yhden
suomen suurimmista siirtolohkareista, Suomen
ensimmäisen arktisen museon ja Suomen suurimpia historiallisia puutaloalueita

Majoitus
Svanen Camping Joutsen
Luodontie 50
68660 PIETARSAARI

Joutsen on rauhallinen kahden tähden leirintäalue Pietarsaaressa Luodonjärven rannalla. Alue sijaitsee noin 4 kilometrin
päässä kaupungin keskustasta. Tarjolla on yhteensä 28 mökkiä
ja lisäksi paikkoja asuntoautoille ja -vaunuille. Hinnat vaihtelevat mökkien mukavuuksien mukaan. Alueelta löytyy myös
yleinen keittiö, suihkutilat, sauna ja kahvila. Tervetuloa!

Aktiviteetit
Ilveskivi
Lostensvägen 210
68970 ÖVERPURMO

Nanoqt
Pörkenäsintie 60
68620 PIETARSAARI
Skata Pietarsaari
Skata
68600 PIETARSAARI

Pietarsaaren museo
Isokatu 2,
68600 PIETARSAARI
Rosenlundin puutarha
Österleden
68600 PIETARSAARI
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16 metrin korkuinen Ilveskivi on Suomen suurimpia siirtolohkareita. Se on saanut nimensä ilveksistä, joita on elänyt
lähiympäristön kivisessä maastossa vielä 1900-luvun alussa.
Ilveskiven huipulle pääsee portaita pitkin, joten hyväkuntoinen
kulkija voi käydä kurkistamassa, miltä ympäröivä maisema
näyttää ylhäältä katsottuna.
Kesäkuussa 1991 Suomen ensimmäinen arktinen museo avattiin
Pietarsaareen. Museossa esitellään arktisten alueiden kansoja,
kulttuureita, ilmastoa ja ympäristöä. Nanoq on kunnianosoitus
viimeisille arktisille luonnonkansoille ja heidän kulttuureilleen.
Skata on suojeltu kaupunginosa, yksi Suomen parhaiten säilyneistä puutaloalueista ja mahdollisesti myös suurin. Skatan
ensimmäiset korttelit suunniteltiin 1700-luvulla ja niissä asuivat
merenkävijöitä, käsityöläisiä ja myöhemmin tupakkatehtaan
työntekijöitä.
Tutustu rannikkokaupungin merenkulkuhistoriaan ja kaupunkikulttuuriin Malmin talon historiallisessa pihapiirissä.

Rosenlundin pappila on historiallinen ja arvokas paikka, joka
muodostaa täydellisen 1700-luvun miljöön.

Pietarsaari – Kalajoki								105km – 1h 30 min

Kalajoki

Kalajoella runsas kirjo erilaisia nähtävyyksiä. Täältä löydät useita museoita sekä
idyllisen vanhankaupungin, upeasta luonnosta puhumattakaan!

Majoitus
Tapion Tupa
Matkailutie 3
85100 KALAJOKI

Aktiviteetit
Vanha kaupunki
Plassi
85100 KALAJOKI

Tapion Tupa

Etsitpä mökkiä, leirintäaluetta tai huonetta, Tapion Tuvalta
löytyy majoitus monenlaiseen tarpeeseen. Majoitustarjonnastamme löytyy mm. Tapionkeidas-huoneistot, paritalot, tunnelmallinen Pytinki, Wäentupa sekä kesäkäytössä olevat romanttiset aitat. Voimme majoittaa kerralla kesällä n. 150 henkeä ja
talvella n. 100 henkeä. Kaikki majoitustilat sijaitsevat lähellä
päärakennusta. Caravaanareille löytyy kausipaikkoja ympäri
vuoden.

Kalajoen vanha kaupunki Plassi on vierailun arvoinen kohde
kylämiljöineen ja museoineen. Sulje silmäsi ja kuvittele, miten
torikauppiaat huutelivat ja kurittomat lapset kirmailivat Vanhan Plassin aukiolla!

Matkailutie 3
85100 KALAJOKI

Talonpoikaisperinnettä vaalivassa ympäristössä on upeita
hirsirakennuksia, suola- ja tervamakasiineista rakennettu
päärakennus sekä Tapion pöytäkuusi, josta paikka on saanut
nimensä.

tWilli lakeus

Kalajoen kesäteatteri ulkoilmalavalla.

Teatteripolku
85100 KALAJOKI
Kalajoen museot
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Kalajoelta löytyy kolme tunnelmallista kotiseutumuseota sekä
Kalastusmuseo keskellä vanhaa kaupunkia.

Kalajoki – Kuopio									

Kuopio

284 km – 3 h 40 min

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko,
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Majoitus
Rauhalahti Camping
Rauhankatu 3
70700 KUOPIO
Alatalo Camping
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaikkaa
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Nähtävyydet ja aktiviteetit
Puijon torni
Puijontie 135
70300 KUOPIO
Bellanranta
Siikaranta 9
70620 KUOPIO
Tarina Golf
Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kunnioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähiruokaa tarjoilevat ravintolat.
Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaikenikäisille

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf.

Muikkuravintola Sampo
Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaattinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Hanna Partanen

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot,
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivaunusta.

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO
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