
INFOPerheellisen länsirannikon reitti tarjoaa mahdollisuuk-
sia kaikenikäisille reissaajille. Rannikkoa pitkin kum-

puilevan tien varrelta tarttuu varmasti hyviä muistoja 
jokaisen matkustajan mieliin.

Perheellisen länsirannikon kierros

Reitin pituus: 1 284km
Ajo-aika: 17h

Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Retkiopas

https://maps.app.goo.gl/aPquAbGjsxPBoCdG6


Majoitus

Aktiviteetit

Historian värikkäimmät ja vauhdikkaimmat käänteet sekä
vakoilun maanalainen toiminta on syytä saada päivänvaloon. 
Vakoilumuseossa tapaat kymmenittäin huippuagentteja ja 
tutustut heidän hämmästyttäviin tarinoihinsa.

Valtavankokoinen leikkimaa - suurin, paras ja hauskin!

Universumin upein pelipaikka keskellä Tamperetta. Space 
Bowling & Billiards on huikea viihdekeidas ja koko perheen 
ajanviettokeskus. Spacessa on 13 hyvin hoidettua hohtokeilaus-
rataa, jossa yhdistyy keilauksen hauskuus sekä silmiä ja korvia 
hivelevä ääni- ja valomaailma.

Rulla on värikäs ja virikkeellinen lastenkulttuurikeskus Tampe-
reen ydinkeskustassa. Rullassa lapset voivat taiteilla, esitellä 
töitään ja osallistua erilaisiin jännittäviin tapahtumiin ja työ-
pajoihin.

Särkänniemestä löytyy yli 30 huvilaitetta jokaiseen makuun! 
Kiihdy, viihdy, pärsky ja nautiskele huvipuistossa vaikka koko 
päivän ajan. 

Kulttuurikeskus Rulla

Keskustori 4
33100 TAMPERE

Vakoilumuseo

MEDIA 54 krs. 0
Satakunnankatu 18
33210 TAMPERE

Leo’s Leikkimaa

Sellukatu 8
LIELAHTI

Space- Bowling

Hämeenkatu 23, 3krs.
33200 TAMPERE

Laiturikatu 1
TAMPERE

Särkänniemi

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

Tampere Camping Härmälä
Leirintäkatu 8
33900 TAMPERE

Tampereelta löytyy tekemistä ja näkemistä! Hur-
japäät saa päät sekaisin huvipuistossa ja perheen 
taiteilijat päästävät luovuuden valloilleen Kulttuu-
rikeskus Rullassa. Sillä välin ja kaikkien huomaa-
matta perheen salainen agentti on käynyt hiomas-
sa taitojaan Tampereen vakoilumuseossa.

Kuopio – Tampere         295 km – 3 h 45 min
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Tampere

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.laikku.fi/rulla
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.vakoilumuseo.fi/matkailu-tyky-polttarit-tampere-museo-aikuiset-lapset/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.leosleikkimaa.fi/?city=tampere
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://spacebowling.fi/etusivu/index.html
https://sarkanniemi.fi/fi
https://www.suomicamping.fi/harmala/majoitus/caravanpaikat
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Majoitus

Aktiviteetit

Lastenkultturikeskus Seikkailupuisto tuottaa luovaa toimintaa, 
kursseja, elämyksiä ja esittävää taidetta lapsille, nuorille ja 
perheille ympärivuotisesti. Vaihtuvat teatteriesitykset, osallista-
vat tapahtumat sekä taidepajat ovat toiminnan kulmakiviä.

Kokoa perheesi sekä kaverisi kasaan ja hyppää JukuParkiin 
nauttimaan ikimuistoisesta kesäpäivästä! Uskaltaudutko hui-
keisiin vesiliukumäkiin vai rentoudututko mieluummin auringo-
nottoalueella, saunassa tai terassilla?

Superpark

Flowpark on ekologinen seikkailuhuvipuisto, jossa pääsee tes-
taamaan kestääkö kantti. Seikkailuradat on rakennettu eläviin 
puihin niitä vahingoittamatta. Lukuisia erilaisia tehtäviä pää-
see suorittamaan jopa kahdenkymmenen metrin korkeudella.

Tassutellessasi satumaailmassa näet kaikkea ja muuta muh-
keaa. Kun tutkimusmatkasi Muumitalon vintillä ja hillokellaris-
sa on tehty, voit tallustella muihin lumoaviin kohteisiin. Näkyy-
kös jo Muumipapan silinterihattu, ihan höpsönä höpöttelevä 
Pikku Myy tai tuulessa huojuva myrskylyhty?

SuperPark on kaiken ikäisten liikunnallinen sisäaktiviteettipuis-
to, josta löydät hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämykset 
– ympäri vuoden ja säällä kuin säällä

Flowpark
Skanssinkatu 10
20730 TURKU

Muumimaailma
Kaivokatu 5
21101 NAANTALI

Kongressikuja 1
20540 TURKU

Jukupark
Kurrapolku 1
20320 TURKU

Turun Seikkailupuisto

Kupittaankatu 2
20520 TURKU

Hyvinvarustettu asuntovaunualue, uimaranta, sauna, minimar-
ket, sisämajoitustilat ja huoltorakennuksien erilaiset mukavuu-
det lämpimistä suihkuista pyykinpesutiloihin palvelevat matka-
laista.

Saaronniemi
20100 TURKU

Ruissalo Camping

Turku on teemapuistojen juhlaa. Seikkaile 
maassa, vedessä, trampoliinilla tai vaikka 
muumilaaksossa! Turusta ei varmasti ku-
kaan poistu ilman leveää hymyä.

Turku

Tampere – Turku                     164 km – 2 h 10 min 

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://superpark.fi/park/turku/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.flowpark.fi/turku/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.muumimaailma.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://jukupark.fi/Turku/
https://www.turku.fi/seikkailupuisto
https://www.visitturku.fi/ruissalocamping
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Majoitus

Aktiviteetit

Kolmet vuosittaiset markkinat ja joka syksyiset Wanhan Ajan 
Toripäiwät tuovat maakunnan väen Kristiinan torille Pohjois-
maiden pisintä kivisiltaa pitkin. Kolmi päiväiset kesä markkinat 
pidetään heinä kuussa, kevät markkinat huhti kuun alussa ja 
Mikkelin markkinat loka kuun alussa.

Elokuvateatteri, jossa esityksiä yleensä perjantaista tiistaihin.

1700-luvulta peräisin olevissa jykevissä hirsi-rakennuksissa on 
vuosittain uusitut Stina Engvallin ja vierailevien taiteilijoiden 
taidenäyttelyt. Kävijä voi myös tutustua pysyviin näyttelyihin 
Noitavaino Kristiinankaupungissa 1600-luvulla ja Elämänme-
noa ajanhenkisessä Kristiinankaupungissa.

Biodux

Galleria Gottorp

Paikallisen Hotelli Krepelinin luova johtaja Harri vie sinut 
kävellen Kristiinankaupungin kuvauksellisimmille paikoille, 
jotka vain paikalliset tietävät. Tällä kierroksella saat kerralla 
kännykkääsi parhaat Kristiinankaupunki-aiheiset lomakuvat 
ja selfiet, sekä listan kohteista, joissa vierailla myöhemmin 
omaan tahtiin.

Insta-Kristiina

Kristiinankaupungin 
kesämarkkinat

Tule mukaan kävelylle kapteeninrouva Starckin kanssa 
1800-luvun Kristiinankaupungissa ja kuuntele hänen kertovan 
kaupungin merihistoriasta, tuttujensa ja naapureidensa per-
heistä ja taloista. Kävelyyn sisältyy kymmenkunta pysähdystä 
ja osittain dramatisoituja osuuksia.

Kiertokävely Kristiinan-
kaupungissa kapteenir-
ouva Starckin kanssa

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

Salantie 32
64100 KRISTIINAN-
KAUPUNKI

Merikatu 21
KRISTIINANKAUPUNKI

Skrattnäsintie 353 
KRISTIINANKAUPUNKI

Pukinsaari Camping

Saavut Kristiinankaupunkiin, joka ottaa sinut 
rauhalliseen syleilyynsä. Täällä pääset tutus-
tumaan tähän kauniiseen kaupunkiin, josta 
varmasti löytyy matkaajalle tekemistä!

Kristiinan-
kaupunki

Turku – Kristiinankaupunki            237 km – 3 h

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.biodux.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.gottorp.fi/suomeksi.html
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://fi.doerz.com/kristinestad/insta-kristina?list_id=168
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.visitkristinestad.fi/elamyksia/tapahtumia/markkinat
https://www.visitkristinestad.fi/elamyksia/tapahtumia/markkinat
https://fi.doerz.com/kristinestad/walk-with-lady-starck?list_id=168
https://fi.doerz.com/kristinestad/walk-with-lady-starck?list_id=168
https://fi.doerz.com/kristinestad/walk-with-lady-starck?list_id=168
https://bockholmen.joikubooking.com/fi/hinnasto
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Majoitus

Aktiviteetit

Kylpylä Tropiclandia on koko perheen vesipetojen unelmien 
täyttymys. Hurjia vesiliukumäkiä, aaltoja, vesiverho, porealtai-
ta, eksoottisia saunoja ja mikä parasta – aina ihanan lämmin-
tä! Tervetuloa!

Mustasaaren saaristosta löytyy useita julkisia uimarantoja, 
joissa pääsee polskimaan kesähelteillä.

SUP-Station Vaasa tarjoaa tekemistä koko perheelle. SUP-lau-
ta vuokrausta ja ohjattuja tunteja. 

Tropiclandia

Kesäpolku 1
65170 VAASA

Uimarantoja mustasaaressa

SUP-Station

Hietasaaren ranta
VAASA

Pikku Aasin Nukketeatteri tarjoaa nukketeatteria  molemmilla 
kotimaisilla kielillä kaikille lapsille ja lapsenmielisille, missä? 
Teatteri Pikku Aasin tiloissa KASARMI 13:ssa 

Kasarmi 13
Korsholmanpuistikko 6  
65100 VAASA

Pentintie 10
VAASA

Pikku aasin nukketeatteri

Finnbyn talli on pieni yksityinen kotitalli Vaasassa, Västervi-
kintien varrella Gerbyn Finnbyssä. Tarjoamme eläinavusteisia 
hyvinvointipalveluja, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, 
Nepsy-talli -palvelua, sekä mm. ponikerhoja, -leirejä, -synttärei-
tä, -vierailuja, -tapahtumia, ja yksityisaikoja, istuntaopetusta 
sekä maastoratsastusta.

Finnbyn Talli

Merellistä ja iloista leirintälomaa Vaskiluodon paratiisisaa-
rella, vain 2 km Vaasan keskustasta. Mahtava ulkovesipuisto 
ja kylpylä Tropiclandia on vain kävelymatkan päässä. Hurjia 
vesiliukumäkiä, isot lasten toimintaaltaat ja paljon muuta sisä-
kylpylässä ja vesipuistossa.Leirintäalueella on mm. polkuauto-
rata ja pomppulinnat lasten vapaassa käytössä.

Niemeläntie 1
65170 VAASA

Top Camping Vaasa

Vaasa on perheelliselle oiva paikka viettää 
kesäpäivää! Täällä voit rentoutua Tropiclandi-
an pyörteiden vietävänä tai rapsuttelemalla 
hevosia Finnbyn kotitallilla.

Vaasa

Kristiinankaupunki – Vaasa              101 km – 1 h 18 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.tropiclandia.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.korsholmsskargard.fi/index.php?tocID=352&sprak=fin
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.supstation.fi/vaasa/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.pikkuaasi.org/
https://finnbyn-talli.business.site/#posts
https://www.tropiclandia.fi/topcamping/tervetuloa-top-camping-vaasa-leirintaalueelle/
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Majoitus

Bubblanin ponitalli järjestää poniratsastusta erilaisissa tapah-
tumissa ja tarjoaa ratsastustunteja poneilla ja suuremmilla 
hevosilla. Tarjontaan kuuluvat myös päiväleirit.  

Fäbodan alueella kohtaavat upea luonto sekä kauniit hiekka- 
ja kalliorannat. Ei ihme että Fäboda on jo vuosikymmenien 
ajan ollut pietarsaarelaisten suosikki virkistymiskohde. Tänne 
tulaan vuoden ympäri nauttimaan luonnosta.

Koko perheen retkikohde, joka toimii pääsääntöisesti puutar-
hana. Täältä pystyy kesäisin bongailemaan lampaita, kaneja 
ja muita eläimiä

Pietarsaaressa sijaitsevan Maxifun-sisäleikkipuiston pinta-ala 
on 1100 m²  - Maxifun on täynnä leikkiä ja riemua ja hauskoja 
elämyksiä kaikenikäisille lapsille.

Bubblanin ponitalli

Fäbodan vapaa-ajan alue

Roselund

Maxifun

Pietarsaareen alkukesästä 2011 perustettu 7-väyläinen frisbee-
golfrata.Pietarinpuistikko 6

68600 PIETARSAARI

Tallitie 13
68600 PIETARSAARI

Puutarhakatu 6A-C
68600 PIETARSAARI

Rautatienkatu 23
68600 Pietarsaari

Vanha Pirilöntie 311
68600 PIETARSAARI

Pietarsaaren frisbeegolf

Kenttämme on suunnitellut ammattitaidolla ruotsalainen Björn 
Eriksson. Kenttä tarjoaa unohtumattomia pelikokemuksia upe-
assa järvimaisemassa ja haastaa niin aloittelijan kuin koke-
neemmankin pelaajan. Kenttä valmistui 2004.

Tonttumuseo

Aktiviteetit

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

Luodontie 50
68660 PIETARSAARI

Svanen Camping Joutsen

Tervetuloa Pietarsaareen, jossa voit esimer-
kiksi nauttia koko perheen voimin Fäbodan 
uimarannoista ja sen vapaa-ajan alueen 
tuottamista aktiviteeteista!

Pietarsaari

Vaasa – Pietarsaari               98 km – 1 h 20 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.visitpietarsaarenseutu.fi/fi/bubblans-ponnystall
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.jakobstad.fi/matkailu/nae-ja-koe/luonto-ja-meri/faboda-fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.visitpietarsaarenseutu.fi/fi/rosenlundin-alue
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://visitpietarsaarenseutu.fi/fi/maxifun
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://frisbeegolfradat.fi/rata/pietarsaaren_frisbeegolfrata/
https://www.tonttumuseo.fi/
https://www.svanen.fi/
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Majoitus

Aktiviteetit

Kokoa perheesi ja kaverisi kasaan ja hyppää JukuParkiin naut-
timaan kesästä! Uskaltaudutko huikeisiin vesiliukumäkiin, vai 
rentoudututko mieluummin auringonottoalueella, saunassa tai 
terassilla.

Vuonna 2017 valmistunut asfalttipintainen ulkokarting-rata, 
jonka pituus on 682 metriä. Radalla on korkeuseroa 5 metriä 
ja useita eriasteisia mutkia, joissa osassa ovaalikallistukset 
sekä sikaani.

Vieraile kennelissä, tutustu valjakkokoirien elämään tai lähde 
unohtumattomalle huskysafarille kauniisiin metsämaisemiin tai 
vaikkapa merenjäälle!

Vesipuisto Jukupark

Safaritalo Karting

JokaTassu Husky

SuperPark Kalajoki on kaikenikäisten liikunnallinen aktiviteet-
tipuisto sisällä ja ulkona, josta löydät hauskimmat huvit ja lii-
kuttavimmat elämykset – ympäri vuoden ja säällä kuin säällä.t

SuperPark Kalajoki

tuomipakkaintie 19
85100 KALAJOKI

Merisärkäntie 10
85100 KALAJOKI

Ylitalontie 139
KANNUS

Etelänkyläntie 642
85100 KALAJOKI

Matkailutie 312
85100 KALAJOKI 

Kalajoen Etelänkylällä toimiva Kotieläinpiha - Kahvila Hulivili, 
joka tarjoaa myös eläinavusteisen valmennuksen palveluita.

Kotieläinpiha HuliVili

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

Matkailutie 3
85100 KALAJOKI

Tapion Tupa

Kalajoki on monipuolinen matkakohde! Täältä 
löydät niin rentouttavaa puuhastelua koti-
eläinten rapsuttelun tai vesipuistossa polskimi-
sen muodossa, tai hieman hurjempaa menoa 
kartingradalla tai SuperParkissa.

Kalajoki

Pietarsaari – Kalajoki        105km – 1h 30 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://jukupark.fi/Kalajoki/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://safaritalo.fi/aktiviteetti/karting/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://visitkalajoki.fi/aktivoidu/ulkona/tutustu-huskeihin/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://superpark.fi/park/kalajoki/
https://www.kotielainpihahulivili.fi/en/
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Kalajoki – Kuopio         284 km – 3 h 40 min

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

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

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

Tarina Golf

Muikkuravintola Sampo

Hanna Partanen

Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaike-
nikäisilleSiikaranta 9

70620 KUOPIO

Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO

Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Puijontie 135
70300 KUOPIO

Bellanranta

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kun-
nioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähi-
ruokaa tarjoilevat ravintolat.

Puijon torni

Nähtävyydet ja aktiviteetit

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä 
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös 
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaik-
kaa

Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä kara-
vaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikal-
la Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Rauhankatu 3 
70700 KUOPIO

Rauhalahti Camping

Jänneniementie 264 
70940 JÄNNEVIRTA

Alatalo Camping

Kuopio

Majoitus

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

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kuopiotahko.fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/golf/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.muikkuravintolasampo.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.bellanranta.com/
https://www.puijopeak.fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/fi/majoitus/leirinta/?gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqOY9l9jV_hU3vYxVzE443i6UVSN8A7w0rVxE-uZhhommmqp9R3ggPoaAmuyEALw_wcB
https://www.sfc-kuopionseutu.net/

