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Enemmän iloa, 
vähemmän ankeilua
Vaatimattomia seutuja on Suomi 

täynnä, mutta me emme ole yksi 
niistä. Me uskallamme olla rohkeasti 

ylpeitä itsestämme ja kehtaamme näyttää 
sen myös muille.

Maistuisiko leivos ja latte viihtyisässä 
kahvilassa vai nauravaksi paistettu nuotio-
makkara luonnon keskellä? Meillä sinun ei 
tarvitse valita, sillä urbaani kaupunkielämä 
ja mahtavat luontoelämykset yhdistyvät 
luontevasti paikallisten arjessakin.

Vaasan keskustassa pääset nauttimaan 
elävästä kaupunkikulttuurista. Torilta 
liikut muutamassa minuutissa merenran-
taan, jossa upeista maisemista voi nauttia 
paikallisten tapaan aktiivisesti liikkuen tai 
vaikka mukavasti piknik-viltillä loikoillen.

Kaupungin ulkopuolella levittäytyvät 
Pohjanmaan viljavat lakeudet ja perintei-
käs rannikkoseutu, jotka tarjoavat monen-
laista eksotiikkaa niin päiväretkeilijöille 
kuin pidemmillekin patikkamatkoille. 
Mielenkiintoisissa käyntikohteissa rikas 
paikallishistoria yhdistyy omintakeiseen 
kulttuuriin ja intohimoiseen yrittäjyyteen. 
Unescon maailmanperintölistalle päässeen 

Merenkurkun saariston kaltaista  
et löydä mistään muualta Suomesta. 

Perhe on pohjalaisille tärkeä, ja siksi 
olemme satsanneet myös pienempien 
matkailijoiden viihtyvyyteen. Lukuisissa 
leikkipuistoissa voi purkaa ylimääräistä 
energiaa, ja unohtumattomia elämyksiä 
löytyy niin maan tasalta, merivedestä  
kuin männynlatvastakin. 

Valitse oma tapasi kokea ja nähdä, ja 
poimi matkallesi sopivimmat vinkit tämän 
esitteen sivuilta sekä verkosta. Meillä on 
helppo viihtyä – valikoitui reissukumppa-
niksi sitten puoliso, ystävät tai koko suku, 
meiltä löytyy tekemistä kaikille.

Lämpimästi tervetuloa!

Max Jansson,  
Visit Vaasa

PS. Tämä esite on  
painettu vuonna 2022.  
Uusimmat käyntikohteet ja  
tuoreimmat reissuvinkit löydät  
aina osoitteesta visitvaasa.fi.

Sisällys
Lähde viettämään rentout- 
tavaa viikonloppua, kauan  
kaivattua virkistäytymisreis-
sua tai piristävää perhe- 
lomaa Vaasan seudulle! 
Keräsimme kohteet valmiiksi, joten sinun  
tarvitsee vain valita suosikkisi ja pakata laukut. 
Tässä muutamia maistiaisia tarjonnastamme. 
Sesongin herkut löydät aina osoitteesta: 

vaasa.fi/lomavinkit

Seudulla seikkailija
Jos kuljet mieluummin vähemmän  
tallattuja polkuja omaan tahtiisi, tai 
perinteisimmät kohteet on jo moneen 
kertaan koluttu, Vaasassa ja lähiseu-
duilla riittää jännittävää tutkittavaa.

s. 28

Taiteen ja  
historian ystäville
Kulttuurista voimansa saaville on  
tarjolla sielunravintoa niin modernein 
kuin perinteisinkin tavoin esitettynä.

s. 24

Kaupungin klassikot
Näistä Vaasa parhaiten tunnetaan!  
Jos olet ensimmäistä kertaa kylässä  
tai valitset mieluiten takuuvarmat  
kohteet, näistä on hyvä aloittaa. 

s. 4

Koko perheen suosikit
Kokosimme kaikenikäisille lomalai-
sille soveltuvat suosikkikohteet sekä 
uudet tuttavuudet Vaasan seudulta. 
Maistuisiko tänään hurvittelu vai  
rauhallisempi meno?

s. 10

Elämyksiä kaikille  
aisteille
Ne, joilla ei ole lomallaan mihinkään  
kiire, viettävät lomapäivät uusista  
makuelämyksistä ja kulttuurikoke- 
muksista nauttien.

s. 18

Kannessa: Strömsö, Vaasa; kuvaaja: Kimmo Makkonen  |  Vastaava toimittaja: Max Jansson, Visit Vaasa  
Esitteen tekstit ja taitto: Buorre  |  Painopaikka: UPC Print, Vaasa  |  Painovuosi: 2022

32

PÄÄKIRJOITUS



Merellinen ja elävästi monikielinen 
Vaasan kaupunki sykkii elämää kaikkina 
vuodenaikoina. 
Keskustassa pääset nauttimaan viehättävistä kahviloista, laaduk-
kaista ravintoloista, trendikkäistä erikoisliikkeistä sekä monista 
kulttuurielämyksistä. Torilta liikut muutamassa minuutissa meren-
rantaan, jossa upeista maisemista voi ottaa kaiken irti paikallisten 
tapaan aktiivisesti liikkuen tai vaikka piknik-viltillä loikoillen. 

Elämyksiä, 
jotka saavat 
palaamaan

Vaasan Strömsöstä on tullut kielikuva  
sille, kun asiat todella sujuvat. Eikä se  
mikään salaisuus olekaan: Vaasassa  
on helppoa olla onnellinen.

Strömsö-ohjelman kuvauspaikkana toimiva idyllinen 
huvila Vaasan Västervikissä on tullut tutuksi miljoonille 
suomalaisille. 

Strömsö sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Vaasan keskus-
tasta. Vuonna 1852 rakennettuun huvilaan pääsee tutustu-
maan opastetuilla kävelykierroksilla ja erikseen varattavilla 
ryhmävierailuilla. Huvilan ympäristö uimarantoineen on sen 
sijaan vierailijoille aina avoin, ja kesäisenä päivänä sinne voi 
tehdä vaikka koko perheen pyöräretken.

Oman kulkuneuvon lisäksi alueelle pääsee paikallisbussilla:
vaasa.fi/joukkoliikenne

Lisätietoja opastetuista kierroksista sekä  
ryhmävierailuista löydät osoitteesta: 
vaasa.fi/stromso-ryhmille

ylestromso

Kuin Strömsössä

”Strömsön menestyksen
salaisuus on luovuus, joka syntyy  

yhdistämällä käytännön taidot  
ja yhdessä tekemisen riemu.”

Puistohengailua 
merinäköalalla
Unohda katujen väliset ja pakokaasun 
hajuiset nurmitilkut, Vaasassa puistot 
levittäytyvät kilometrien mittaisiksi  
merenrantavyöhykkeiksi, joissa 
kaikissa on omanlaisensa tunnelma. 
Nappaa keskustasta mukaan mieluisat 
eväät ja potkaise kengät jaloista!

vaasa.fi/syo-meren-tuntumassa

Vatsantäytettä ja 
laineiden liplatusta
Kun valitset piknik-viltin sijaan 
alustaksi mieluummin ravintolatuo-
lin muttet halua tinkiä maisemista, 
valitse jokin rannan ravintoloista.  
Valikoimaa riittää perinteisestä  
pursiseurasta moderniin kaupunki-
laisten olohuoneeseen.

vaasa.fi/piknik

Elä kuin 
paikallinen
 

  Vietä aikaa  
 rannassa 

  Liiku luonnossa

  Nauti terassi- 
 kulttuurista
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Auringonnousu 
keskikesällä  
klo 04.00

Kaupunkipäivä 
kävellen tai 
pyöräillen
Vaasan suojainen sisäsa-
tama sijaitsee vain muuta-
man korttelin päässä ydin-
keskustasta.

Noin 3 kilometrin pituisella 
rantareitillä riittää tekemis-
tä päiväksi jos toiseksikin.

Näyttääkö kesäinen Vaasa 
parhaita puoliaan?  
Nappaa piknik-eväät keskus-
tasta ja lähde viettämään aikaa 
johonkin kaupungin upeista 
puistoista.

Sattuiko sadepäivä? 
Vieraile jossakin kaupungin 
lukuisista taidemuseoista  
tai nauti maisemista rannan 
ravintoloissa.

Rakastatko merta? 
Vuokraa SUP- lauta tai hyppää 
mukaan saaristoristeilylle.

Oletko liikkeellä kirpeänä 
pakkaspäivänä? 
Hiihdä, kävele tai luistele jäällä. 
Seuraa kuitenkin aina paikalli-
sia jäätiedotteita.

Laivapuisto

Lyhyt 
matka 
kaikkialle

Mansikkasaaren 
uimaranta

Hietasaaren 
uimaranta

Kustaanlinnan 
uimaranta

Hovioikeuden- 
puisto

Minne ikinä mielitkin, Vaasassa olet 
vartissa perillä. Bongaa kartalta 
kutkuttavimmat kohteet ja hyppää 
pyörän selkään tai kävelykenkiin!

6 7

Raippaluodon silta  
20 min Vaasasta

Länsinaapuriimme 
Ruotsiin muutamassa 
tunnissa Wasalinella

Uimaranta ja vesi-
aktiviteetteja 1 km:n  
päässä keskustasta

Purjeveneitä 
kaupunginselällä

Keskustassa lähes  
300 kauppaa, ravintolaa  
ja kahvilaa

Upeat pyöräily-  
ja kävelyreitit  
meren rannalla

Vaasan yliopisto 
Suomen kaunein 
kampusmiljöö

Parhaat kesä-
juhlapaikat

KAUPUNGIN KLASSIKOT
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Timin  
Vaasa-vinkit:

Yöelämä
”Aina välillä ehtii rentoutumaan 
kavereiden kanssa, ja Vaasan 
ravintolatarjonta antaa siihen 
mahtavat puitteet. Erityisesti  
Office Sports Barissa olen viettä-
nyt monta hauskaa iltaa saman-
henkisten ihmisten seurassa. 
Tunnelma on erinomainen,  
sillä urheilun, huonon läpän  
ja tyrnishottien yhdistelmää  
on vaikea päihittää.”

Avantouinti
“Hietasaaressa sijaitsee avanto- 
uimaseura Vaasan pingviinit ry:n 
sauna ja avantouintiin sopiva 
laituri. Avantouinti, siihen loista-
vasti sopiva ympäristö ja paljon 
erilaisia ihmisiä viettämässä 
aikaa yhdessä – ihan mahtavaa!”

timsparv

8

Vaasan saaristo
”Minulla on kesämökki Kuusisaa-
ressa, ja siellä rentoudun aina 
parhaiten. Valitettavasti viime 
aikoina en ole ehtinyt viettää 
siellä niin paljon aikaa kuin ha-
luaisin. Vaasan saaristo kannat-
taa kokea!”

Vaasan ruotsalainen vastine Uumaja on eläväinen 
kulttuurikaupunki, jonka kiinnostavat museot,  
ravintolat sekä monenlaiset koko perheen  

viihdykkeet houkuttelevat poikkeamaan toistekin.

Äkkilähtö ulkomaille ei voi paljon tämän helpommaksi 
muuttua: maailman ympäristöystävällisin matkustaja- 
alus M/S Aurora Botnia porskuttaa juhlallisesti Meren-
kurkun noin neljässä tunnissa. 

Wasalinen terminaali 
Laivanvarustajankatu 6, 65170 Vaasa 
Etäisyys Vaasan keskustasta 3,2 km 

www.wasaline.com

Kaksoiskaupunki 
haltuun Wasalinen 
kyydillä

Uumaja - Vaasa
noin 4 h

Jalkapallouransa päättänyt Tim  
Sparv viihtyy vapaa-aikanaan  
Vaasan saaristossa.

Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajien kap-
teenina uransa päättänyt Tim Sparv on kotoisin 
Vaasan läheltä Oravaisista. Sparvin johdolla Huuh-

kajat saavutti historiallisen merkkipaalun etenemällä 
EM -kisoihin ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

Tim uskoo hyvän joukkuehengen voimaan paitsi  
kentällä myös sen ulkopuolella. Erityisen lähellä  
hänen sydäntään on juniorijalkapallon ja lasten  
liikkumisen tukeminen. Vaasan seudulle hän on  
lahjoittanut jo kaksi tekonurmikenttää, jotka ovat  
vapaasti asukkaiden käytössä.

Kapteeni  
vaihtoi 
vapaalle

KAUPUNGIN KLASSIKOT



Vaasan seutu antaa koko perheelle upeat 
puitteet yhteiseen ajanviettoon.
Lukuisat uimarannat tai vesipuiston villit vesiliukumäet 
sopivat hyvin vesipetojen kesyttämiseen. Seikkailupuistot 
haastavat omien rajojen testaamiseen, ja koko perheelle 
sopivat luontoreitit innostavat tutkimaan saariston elämää. 
Mielikuvitusta ruokkivat seudun monet kulttuurikohteet,  
joissa tarinat entisaikojen elämästä heräävät eloon.

Koko perhe  
aidosti yhdessä

Vaasan merimuseo ja  
Merenkurkun venemuseo 
Meriaiheisissa museoissa esitellään 
paikallisia merenkulkuperinteitä 
sekä entisajan saaristolaiselämää.

Vaasan auto- ja moottorimuseo 
Suomen suurimmassa yksityisessä 
automuseossa riittää katseltavaa 
kolmessa kerroksessa: autojen lisäk-
si mm. moottoripyöriä ja lentokonei-
den pienoismalleja.

Museoita isoille ja pienille
Jos taideteokset eivät (vielä) oikein iske, kannattaa suun-
nata museoon, jossa historia on käsin kosketeltavissa.

Katso kaikki kohteet: 
vaasa.fi/museot- 

ja-galleriat

Parhaat  
selfie-paikat
Taattuja tykkäyksiä Insta-
feediin on helppo haalia 
näistä trendikkäistä, haus-
koista ja – noh – pikkuisen 
omituisistakin kohteista.

vaasa.fi/selfie

Stundarsin ja Bragen ulkomuseot 
Suositut ulkoilmamuseot esittele-
vät entisaikojen pohjalaista elä-
mää kiinnostavalla ja osallistavalla 
tavalla.

Korsnäsin kaivosalue 
Entisellä kaivosalueella Korsnä-
sissä kerrotaan mielenkiintoisia 
tarinoita kaivostoiminnasta. Lisäksi 
alueella muun muassa pakopeli, 
kahvila ja luontopolku.

1110

Vatsantäytettä 
ja pehmeimmät 
pielukset
Seudun kattavasta tarjonnasta 
löytyy ravintoloita, joiden ruoka 
maistuu koko jengille sekä ma-
joitusvaihtoehtoja, joissa lapsi- 
ystävällinen palvelu on taattu.

vaasa.fi/nuku | vaasa.fi/ravintolat

KOKO PERHEEN SUOSIKIT



Koko perhe  
ihan pihalla
Säiden suosiessa kannattaa ottaa kaikki irti 
Vaasan seudun monimuotoisesta luonnosta 
ja ulkoilumahdollisuuksista. 

Lähde jääkauden jäljille
Luontoreitit meren äärellä, pitkospuut luonnonsuojelualuella  
vai taidepolku kaupunki maisemissa? Valitse reittisi allaolevista  
vaihtoehdoista tai katso lisää vaihtoehtoja:
vaasa.fi/luontoreitit

Unohtuiko  
uikkarit?
Kompaktissa kaupungissa 
ostosten teko on helppoa. 
Auton saa parkkiin ostoskes-
kusten lähelle, ja leveillä käy-
tävillä mahtuu kurvailemaan 
lastenvaunujenkin kanssa.

vaasa.fi/kauppakeskukset

Edvininpolku 
 
1,3 km, Vaasa 
•  helppokulkuinen 
•  reitin varrella bongaat noin 150 Edvin  
 Hevonkosken taideteosta 
•  leikkipuisto ja grillauspaikka

Bodvattnetin kierros 

4 km, Mustasaari/Svedjehamn 
•  De Geer  -moreeniharjanteita ja Bodbackin  
 vanha kalasatama 
•  20 metriä korkea Saltkaret -näkötorni, kompos- 
 toiva vessa ja tulistelupaikka polttopuineen

Västerön vaellusreitti  

3–12 km, Vöyri/Maksamaa 
•  paikoittain hankalakulkuinen 
•  vapaussodan aikaisia muistomerkkejä,   
 maankohoamismetsää ja meren rantoja 
•  2 autiotupaa yöpyjien käytettävissä, lisäksi  
 käymälöitä, grillauspaikkoja ja uimaranta

Bergön luontopolku 
 
7 km, Maalahti/Bergö 
•  vaihtelevaa maastoa 
•  kaksi taukopaikkaa: toinen Kalvträsketillä   
 (ei tulentekomahdollisuutta) ja toinen  
 grillikodalla noin polun puolessavälissä

HelppoHelppo

KeskivaikeaKeskivaikea

1312

Seikkailuja  
huimapäille
Vauhtia janoavat perheen-
jäsenet saattavat löytää 
itsensä vaikka männyn- 
latvasta, meren aalloilta  
tai lukitusta huoneesta. 

vaasa.fi/seikkailut

KOKO PERHEEN SUOSIKIT



Puistot ovat  
aina auki
Leikkejä, taidetta, historiaa, 
kukkaloistoa ja kotieläimiä  
– seudun monipuolisissa  
puistoissa riittää koettavaa. 

vaasa.fi/puistot 

Meteoriihi  
Marenintie 292, 65410 Vaasa   
Etäisyys Vaasan keskustasta 12 km

Tämän avarammaksi eivät lakeudet muu-
tu. Meteorin iskemä Vaasan Sundomissa 
on vaikuttavan kokoinen, kesäisin viljan ja 

talvisin lumen peittämä tasanko, jonka keskelle 
rakennetulla Meteoriihellä voi tutustua kraatte-
rin historiaan sekä ihastella taivaankappaleita 
kaukoputken läpi. 

Syksyisin peltoaukea on maan tärkein kurkien 
levähdyspaikka. Illan pimetessä alueella on 
mahdollista nähdä upeita revontulia, joita kau-
pungin valot eivät yllä himmentämään. Avoinna 
kesällä päivittäin, muuten sopimuksen mukaan.

Pysähdy keskellä 
avaruutta

Rapsuttele eläimiä 
idyllisellä Aava Kertun 
kotitilalla   Södra 
Vallgrundin kylässä
Maailmanperintöalueella sijaitseva 
kotieläintila elää vuodenaikojen  
ja eläinten tahdissa.

Pinnalla ja  
pinnan alla
Kivoja uimarantoja löytyy niin 
kaupungista kuin lähiseuduil-
takin. Viileämmillä keleillä 
voi nousta saaristoristeilijän 
tai kajakin kyytiin tai vaihtaa 
luonnonvedet klooriveteen.

vaasa.fi/vesille

14 15
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Meri on paikallisille tärkeä osa  
arkea ja arjessa latautumista
Kaupunkia ympäröivä meri on läsnä päivittäin,  
mutta aitoja saaristoelämyksiä janoava suuntaa 
edemmäs Merenkurkun alueelle. Matalat lahden-
poukamat, kallioiset rannat ja vehmaat metsiköt 
muodostavat hyvän elinympäristön alueen linnuille 
ja eläimille. Saariston asukkaiden tarjoamat palvelut 
luovat kävijöille unohtumattomia elämyksiä.

Saariston 
lapset

Molpesta voit vuokrata kaja-
kin tai osallistua opastetulle 
melonta retkelle. Melominen on 
ihastut tava tapa kokea maail-
manperintökohde läheltä, ihan 
meren äärellä. Molpe on todelli-
nen paratiisi merta ja luontoa ra-
kastaville ja liikunnasta pitäville.  
 
Katso myös: vaasa.fi/melonta

4

Saaristoristeilyillä pääset 
kurkistamaan kulissien taakse, 
millä tavoin paikalliset rentou-
tuvat sekä näkemään seudun 
eri vinkkelistä. Vaihtelevan 
luonnon ihastelu ja raikkaan 
meri-ilman hengittely ovat 
mitä parhainta mindfullnessia.

1
Kaupunginselän rauhalliset 
vedet ovat omiaan kiireet-
tömään suppailuun. Bongaa 
kaupungin upeimmat, his-
torialliset rakennukset sekä 
suosituimmat uimarannat  
ja rantaterassit!

2

Björkön Svedjehamnissa löy-
tyy kaikille tekemistä: kiipeä 
Saltkaretin näköalatorniin 
ja palkinnoksi näet uniikin 
maiseman moreenimuodostu-
mineen, vaella luontopoluilla 
ja nauti eväistä rannassa. 
Vuokraa pyörä ja palkitse 
lopuksi itsesi rantaravintolan 
antimilla.

3

Neljä vinkkiä saaristoseikkailuun

Vaikka Bergön saari sijaitsee vain 
10 minuutin lossimatkan päässä mantereel-
ta, on tunnelma aivan kuin toisesta maail-
masta.  Kirkon pihapiiristä löytyvä maail-
man merille jääneiden muistomerkki kertoo 
kiinnostavalla tavalla, mistä bergöläisyy-
dessä ja saaristolaiskulttuurissa on kyse. 

Löydä alueen suosikkikohde: 
vaasa.fi/retki-bergon-saarelle

Bergö – saaristoretki  
melkein ulkomaille

Saaristoon tutustuminen kannattaa aloittaa  
Raippaluodon sillan kupeessa sijaitsevasta  

vierailukeskus Maailmanperintöportista,  
jossa on tarjolla vinkkejä nähtävyyksistä,  
vaellusreiteistä ja alueen tapahtumista. 

www.merenkurkku.fi

Astu sisään  
Maailmanperintö- 

portista

16 17
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Kauppakeskus Rewell  
Pohjanmaan suurin kauppakeskus

Kauppahalli 
Paikallisia herkkuita upeassa miljöössä

Kävelykatu  
Ravintoloita ja kahviloita joka makuun

Suosituimmat  
shoppailukohteet

Puinen Loftetin talo on yksi  
Vaasan keskustan vanhimmista  
rakennuksista: se valmistui  
kaupungin keskeisimmälle  
paikalle 1860-luvulla. 

Nykyisin rakennuksessa toimii paikallisten  
käsityöläisten tuotteita myyvä Taito Shop  
sekä ihastuttava lounasravintola. Kesäisin  
talon sisäpihalla nautitaan lounasta auringon- 
paisteessa sekä jäätelöä pihaan hurautetusta 
jäätelöautosta.

Kuvankauniissa  
Loftetissa paikallinen  
laatu ja historia  
kohtaavat

1918

Kahviloissa riittää valinnan-
varaa. Maistuisiko tänään 
raakakakku, suklaaunelma 
vai aamulla leivottu, kuoh-
kea pulla?

vaasa.fi/kahvilat

Tunnelmalliset  
kahvilat

Lomareissua ei ole pak-
ko suorittaa, vaan ihanat 
hemmotteluhetket lataavat 
akkuja arkea varten.

vaasa.fi/hemmottelu

Anna muiden  
huolehtia sinusta

Ihastu uniikkeihin putiikkei-
hin tai tee löytöjä kauppa-
keskuksissa. Vastuullinen 
valitsee lähellä tuotettua 
tai ekologisesti maailmalla 
valmistettua.

vaasa.fi/shoppingvaasa

Ihanimmat 
tuomiset

Muodin 
edelläkävijä
Uusimmat pukeutumistrendit  
saapuvat aina vikkelästi lahden  
yli Vaasaan Ruotsista, mikä näkyy 
liikkeiden valikoimissa ja katu- 
kuvassa. 

Keskustasta löytyy niin pohjoismaisten  
design-brändien kuin suosituimpien ketju- 
liikkeidenkin tarjontaa. Paikalliset suosivat  
pukeutumisessaan laatua ja ajattomuutta,  
ja maustavat sitä sesongin hiteillä.

vaasa.fi/vaasacitylife

Asemalta torille sinut johdattaa kävelykatu ravinto-
loiden jatkuvana nauhana. Äänimaisemasta vastaavat 
kielten iloinen sekoitus ja vuodenaikojen vaihtelua 
heijastelevien lehmusten hiljainen havina.

Tarpeeksi iso, 
sopivan pieni
Kun astut ulos rautatieaseman 
ovista, eteesi levittäytyy historiaa, 
kansainvälisyyttä ja kulttuuria 
huokuva merenrantakaupunki. 

Ostosten tekoon Vaasa on juuri sopivan kokoi-
nen. Tarpeeksi iso tarjoamaan niin erikoisliik-
keitä, kirpputoreja, ketjuliikkeitä kuin ostoskes-
kuksiakin. Ja juuri tarpeeksi pieni siihen, että 
elämää sykkivän keskustan voi ottaa haltuun 
kävellen. Kaupungin idylliset kahvilat ja toista-
sataa ravintolaa takaavat, että ostosten lomas-
sa pidetyt tauot hellivät kaikkia aisteja.

ELÄMYKSIÄ KAIKILLE AISTEILLE



Tiesitkö, että Pohjoismaiden suu-
rin pizzaravintolaketju Kotipizza 
sai alkunsa Vaasasta yli 30 vuotta 
sitten? Ei siis ihme, että vaasa-
laisesta pizzatarjonnasta riittää 
erilainen lätty vaikka reissun  
jokaiselle päivällä.

Pizzojen kaupunki

Merenrannan 
eläväiset terassit
 
Kesäaikaan paikalliset saapuvat ihai-
lemaan auringonlaskua ja tapaamaan 
tuttuja kaupungin parhaalle paikalle.

Kuhertelua 
kynttilänvalossa
 
Paikallisista raaka-aineista rakkaudella 
valmistettu ateria käy tunteisiin. Sesonkien 
mukaan vaihtuvat illallismenut takaavat, 
että tänne on tultava toistekin.

vaasa.fi/makuelamyksia  

Lounasta kuin 
kuninkaallinen
 
Arkipäiväinen lounashetki tuntuu juhlallisel-
ta, kun sen nauttii yli satavuotiaiden seinien 
sisällä. Kaupungin loisteliasta historiaa huo-
kuvat ainakin Strampen, Bacchus, Loftet ja 
Bank.

vaasa.fi/lounas

Täältä kaikki alkoi
Kotipizzan perustaja Rabbe Grönblomin 
ihkaensimmäinen pizzeria O Sole Mio elää 
uutta tulemistaan kävelykeskustan laidalla.

Paluu pizzan juurille
Äkkilähtö Etelä-Eurooppaan: pizzabistro 
Marco Polon paksureunaiset pizzat  
valmistetaan aidon italialaisen reseptin  
mukaan.

Mukaelmia paikallisväreissä
Kuuluisan salakuljettajan mukaan nimetyssä 
Niska-ravintolassa tarjoillaan peltileipää eli 
pizzaa ahvenanmaalaisittain.

Sunnuntaiaamupäivän 
suosituin
Illyrian’s on paikallisten suosima pizzapaikka, 
jossa yhdistyvät suussa sulavat maut,  
vaihtuva valikoima ja hurtti huumori.

Eikä tässä vielä läheskään kaikki:  
vaasa.fi/pizzeriat

Meillä hyvästä ruoasta nauttiminen  
kuuluu kulttuuriin. Perinteinen lohikeitto, 
paksukuorinen pizza ja kauniisti aseteltu 
gourmet-annos kulkevat meillä iloisesti  
käsi kädessä.

Syö kuin 
paikallinen
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Kauppahalli
Vaasalainen hakee juhlapöydän kalat ja lihat ehdottomasti kauppa-
hallista. Upea goottilaistyylinen Vaasan kauppahalli on palvellut jo 
lähes 120 vuotta kaupunkilaisten kauppa- ja kohtaamispaikkana.

Monipuolista  
lähituotantoa
Vaasassa ja Vaasan seudulla panostetaan paljon 
paikalliseen, ja sen vuoksi täältä löytyy runsaasti  
myös lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Paikalliset 
kalastajat ja pientilat huolehtivat siitä, että saatavilla 
on aina laadukkaita raaka-aineita.

Helppo kalaröra-
resepti Isabellan 
tapaan
 
Valitse jokaisesta ryhmästä yksi 
tai enemmän ja yhdistele mielesi 
mukaan.

• Savukalaa tai graavattua kalaa  
 (lämmin- tai kylmäsavustettua)
• Purjo-, salotti-, kevät- tai   
 punasipulia
• Tuorejuustoa, majoneesia, creme  
 fraichea, kermaviiliä tai rahkaa
• Persiljaa, tilliä tai muita   
 tuoreyrttejä
• Sitruuna-, lime- tai tyrnimehua 
 
Tee näin:
Sekoita ainekset, anna maustua 
hetki kylmässä ja tarjoile näkkileivän 
tai Maalahden limpun kanssa.

Tuoretta suoraan tuottajalta
• Leipomo Aroma | Vaasa ja Koivulahti 
• Kalatiski Fiskdisken | Vaasa  
• Ruotsalan kalaliike | Vaasa ja Fjärdskär  
• FinneFarm | Sulva 
• Marja-ja vihannestila Jarmo Valtari  
 Vähäkyrö Vaasa
• Granholmsin hillot ja herkut | Maksamaa 
• Lihatiski - Köttdisken | Maalahti   
• Oravaisten savustamo | Oravais 
• Fiini Lifestyle | Isokyrö 
• Bärkiosken | Maalahti
• Hemmanet kalkkunatila | Ylimarkku
• Sjögårds lamm | Pjelax

Seudun janonsammuttajat
• Bock’s Corner Brewery 
• Kyrö Distillery
• Kvarken Brewery
• Öfvermark läskedrycker -limsat 
• NP Brewery  
 
Kattava lista lähituottajista löytyy osoitteesta  
vaasa.fi/lahituotanto
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Seudun ruokatorit 
ja herkkusuiden muut tapah- 
tumat löytyvät osoitteesta 

vaasa.fi/tapahtumat
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Taidetta, 
kulttuuria ja 
tapahtumia 
ympäri vuoden
Jos viettää vapaa-aikaa mieluummin muualla kuin 
kotona, Vaasan seutu tarjoaa niin paljon tekemistä  
ja sielunravintoa, että majapaikassa ehtii käydä  
vain kääntymässä. 

Tapahtumia suurella sydämellä

Vaasan seutu on täynnä tapahtumia, isoja ja 
pieniä, jokaiseen makuun. Moni tapahtuma on 
saanut alkunsa järjestäjien intohimosta ja yrit-

teliäisyydestä, ja talkoohenki on seudulla vahva.

Isot tapahtumat laittavat liikkeelle niin seudun  
asukkaat kuin kävijät kauempaakin. Vaasa Festival  
saa sisäsataman kuhisemaan loppukesästä, ja  
tunnelmallinen joulunavaus täyttää torin marras-

joulukuun tienoilla. Isonkyrön 1700-luvun markkinat 
yhdistää rakkauden käsitöihin ja paikallishistoriaan,  
ja Vaasan Kuorofestivaali huokuu kaupunkiin kansain-
välistä laulun iloa.

Ajantasaiset tiedot löytyvät aina tapahtuma- 
kalenteristamme:  
 
vaasa.fi/tapahtumat

Suuria tunteita 
teatterin lavalla
 
Kaksi kieltä tarkoittaa kaksin 
verroin kulttuuria! Vaasan kau-
punginteatteri tarjoilee tuttuun 
tapaan klassikoita, musikaalia ja 
lastenteatteria. Wasa Teaterin 
puitteet ovat remontin jäljiltä 
entistä vaikuttavammat.

Ruoan ja unen 
voimalla seuraaviin 
karkeloihin
 
Seudun kattavasta tarjonnasta 
löytyy ravintoloita, joiden taitu-
rimaiset annokset käyvät nekin 
taiteesta sekä hotelleja kävely-
matkan etäisyydellä museoista,  
teattereista, gallerioista ja 
muusta kulttuuritarjonnasta. 

vaasa.fi/nuku | vaasa.fi/ravintolat

Tunteiden paloa
Intohimoisesta eläytymisestä  
pääsee nauttimaan seudun 
harrastajateattereiden  
esityksissä ympäri vuoden.

Katso tulevat esitykset: 
vaasa.fi/harrastajateatteri
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Ritz
Upea ja nostalginen 1950-luvun elokuvateatteri toimii 
kulttuurinäyttämönä erilaisille keikoille, teatteriesi-
tyksille ja muille tapahtumille. Istumakatsomossa 
elämykset voi ottaa vastaan törmäämättä kenenkään 
kyynärpäihin.

Vaasan kaupungintalo
Vaasan kaupunginorkesteri pitää majaa ja järjestää 
valtaosan konserteistaan kirkon kupeessa sijaitsevalla 
keltaisella kaupungintalolla.

Yökerhot ja pubit
Seudun yöelämässä tunnelmaa nostattavat esiintyjät 
paikallisista trubaduureista ja DJ:istä tunnetuimpiin 
suomalaisartisteihin.

WSArena
Päivisin turvallisuusalan myymälänä Klemettilän teol-
lisuusalueella toimiva tila muuntuu iltaisin valtavaksi 
tapahtuma-areenaksi!
 

Doo-Bop Club
Hämyiseen jazz- ja blues-tunnelmaan virittäydytään 
katutason alapuolella. 90-luvulla ovensa avannut 
keikkapaikka pyörii musiikkiin vihkiytyneen yhdistyk-
sen voimin.

Tanssilavat
Kellohameet heiluvat edelleen muun muassa Molpen 
tanssipaviljongissa, Kalliojärven ja Pukkilansaaren  
lavoilla sekä Fagerön ja Åminnen huvikeskuksissa.

Katso tulevat keikat: vaasa.fi/tapahtumat

Koe musiikin 
koko kirjo
Vaasan seudun elävän musiikin tarjonta on juuri niin 
persoonallinen ja monimuotoinen kuin itse seutukin. 
Vai miltä kuulostaisi konsertti yli satavuotiaassa  
arvokiinteistössä tai toisaalta iltaisin keikkapaikaksi 
muuntuvassa myymälässä?

Jazzia, 
metallia ja 
kaikkea siltä 
väliltä
Korsholman musiikkijuhlien toiminnan-
johtaja Monica Johnson nauttii Vaasan 
kukoistavasta kulttuurielämästä.

Haastavat matkailualan työt ovat välillä vieneet 
Monica Johnsonia ympäri maailmaa, mutta lopulta 
hän on aina palannut Vaasaan. Työssään Korshol-

man Musiikkijuhlien toiminnanjohtajana Johnson pääsee 
yhdistämään kansainvälisyyden ja elinikäisen rakkauden 
musiikkiin.  

Heinä-elokuun vaihteessa järjestettävät Musiikkijuhlat 
tuo Vaasan seudulle upean kattauksen suomalaisia ja 
ulkomaisia huippumuusikoita. Konsertteja järjestetään 
erilaisissa ja eksoottisissakin miljöissä: esimerkiksi ulkoil-
mamuseo Stundarsin alueella, maailmanperintöalueen 
saaristossa sekä seudun pienissä puukirkoissa. 
”Niissä on ainutlaatuinen saundi,” Monica Johnson heh-
kuttaa.

Vaikka Johnson on työnsä puolesta kosketuksissa klassi-
seen ja kamarimusiikkiin, hänen oma musiikkimakunsa ei 
katso genrerajoja.

”Ihastuin metalliin nyt jo aikuisen poikani ansiosta. 
Erityisesti mieleen jäi Botniahallissa järjestetty Raskasta 
joulua -konsertti parin vuoden takaa.”
Johnsonin tavoin kaikenlaisesta musiikista nauttiville Vaa-
san seudusta on kehkeytynyt varsinainen runsaudensarvi.

”Kulttuurielämämme on kehittynyt viime vuosina niin, 
että tekemistä ja nähtävää on aivan valtavasti!”

Monican  
vinkit elävästä 
musiikista  
nauttimiseen:

Kesäfestarit keskellä 
maaseutua
”Yöttöminä öinä maailmanluokan 
rock-konsertteja saattaa löytää myös 
Pohjanmaan pieniltä paikkakunnilta, 
kuten Maalahden Åminnesta tai Vöyrin 
Norrvallasta.”

Jazz-tunnelmointia  
illan hämärässä
Keväisin ja syksyisin Johnsoniin voi 
törmätä Ritzissä, Doo-Bop Clubilla tai 
Vaasa Jazz Clubin järjestämillä keikoilla.

”Vaasassa pääsee kuuntelemaan 
aivan mahtavia jazz-esiintyjiä sekä  
Pohjanmaalta että kauempaa.”

Joulunajan  
kuorokavalkadi
Seudun monipuolinen kulttuuritarjonta 
korostuu joulun alla, jolloin musiikkitapahtu-
mia ja konsertteja riittäisi vaikka joka illalle.

”Jokainen itseään arvostava kuoro ha-
luaa pitää joulun aikaan oman konserttinsa. 
Laulun ilon levittäminen huipentuu aina 
loppuvuonna.”
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Vaasan rakennuksista 
huokuu Suomen en-
tisen pääkaupungin 
arvo
Arkkitehtuurin hieno historia huokuu Vaasan 
keskustan kortteleissa. Kiertelipä keskustaa missä 
päin tahansa, mielenkiintoisia rakennuksia on 
nähtävillä joka puolella. Monet ovat vierailijoille 
avoinna, sillä niissä toimii museoita, gallerioi-
ta, kauppoja tai ravintoloita. Vaikka Vaasa ehti 
toimia Suomen pääkaupunkina vain reilut kolme 
kuukautta kevättalvella 1918, se ei loisteliaiden 
rakennusten hohtoa himmennä.

Lue lisää:  
vaasa.fi/tarinoita-vaasan-seudulta

Kappale vanhinta 
Vaasaa
Tulipalo tuhosi alkuperäisen, 1600-luvulla 
syntyneen Vaasan kaupungin lähes kokonaan 
vuonna 1852. Uusi kaupunki päätettiin rakentaa 
nykyiselle paikalleen eli noin 7 kilometrin 
päähän. 

Tulipalolta säästyivät muun muassa Vanhan 
Vaasan museona toimiva Wasastjernan talo 
sekä Mustasaaren kirkoksi muutettu hovioikeus.

Lue lisää:  
vaasa.fi/vanhan-vaasan-historia

Kuule  
historian 
havina
Seudun upeat kulttuurikohteet  
ovat täynnä jännittäviä tarinoita  
entisajoilta. Museoissa ja muisto- 
merkeillä muistellaan niin arkea  
kuin historian käännekohtiakin.

vaasa.fi/kavellen

Nuukuuren museo 
Laihia 

 

Edvininpolku 
Vaasa

Pläkkyrimuseo 
Vähäkyrö

4

1

3

Seudun erikoisuudet

Pohjanmaan museo 
Museokatu 3, Vaasa

Kuntsin modernin taiteen museo  
Sisäsatama, Vaasa 

Tikanojan taidekoti  
Hovioikeuden puistikko 4, Vaasa

Vaasan taidehalli 
Vaasan kaupungintalo,  
Senaatinkatu 1 D, Vaasa 

Vanhan Vaasan museo 
Kauppiaankatu 10, Vanha Vaasa 
(avoinna kesäaikaan)  
Senaatinkatu 1 D, Vaasa

Vaasan kaupungin  
museot

Millä tavoin penniä on 
osattu venyttää?

Vähänkyrön pläkkyriperinne  
ulottuu aina 1700-luvulle asti.

ITE-taidetta luontopolun  
varrella.

Kimon Ruukki
Oravainen

2

Tapahtumia ja elävää historiaa 
300-vuotiaassa ruukissa.
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Meren ja jään 
muovaama
maalais-
maisema
Vaikka sitä ei ensialkuun arvaisikaan, meri liittyy 
olennaisesti myös Pohjanmaan lainehtiviin vilja-
peltoihin. Maalaismaiseman tasaiset peltoaukeat 
ovat nimittäin nousseet ajan saatossa merenpoh-
jasta. Uutta Suomea syntyy tälläkin hetkellä;  
Merenkurkun saaristossa maa-ala kasvaa neliö- 
kilometrin vuosinopeudella, mikä vastaa yli  
150 jalkapallokenttää. 

Merenkurkun saaristo – 
alati muuttuva ja 
ainutlaatuinen

Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luontokohde 
Unescon maailmanperintölistalla. Saaristossa luon-
non raikkaus, idyllisten kylien tunnelma ja jatkuvasti 

kohoava, kivikkoinen maisema ovat läsnä kaikkialla. Vastaa-
vaa ei ole muualla!

Alueella riittää paljon nähtävää ja koettavaa, siellä voi seik-
kailla omin päin tai osallistua opastetuille retkille. Helpoiten 
pääset tutustumaan maailmanperintöön suuntaamalla kohti 
Raippaluotoa, joka sijaitsee Mustasaaressa 25 km Vaasan 
keskustasta. Ylitä Suomen pisin silta ja olet jo maailmanpe-
rintöalueella.

Saaristoon tutustuminen kannattaa aloittaa Raippaluodon 
sillan kupeessa sijaitsevasta vierailukeskus Maailmanperin-
töportista, jossa on tarjolla vinkkejä nähtävyyksistä, vaellus-
reiteistä ja alueen tapahtumista. 
 
Tiesitkö? Joidenkin tutkimusten mukaan matala Merenkur-
kun kynnys Suomen ja Ruotsin välissä muodostaa maiden 
välille maasillan n. 3000 vuoden kuluessa. Niin kauan kes-
tää, että viimeisimmän jääkauden aikana lommolle painu-
nut maa on kohonnut entiselleen.

Lue lisää: www.merenkurkku.fi
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VALASSAARET

SVEDJEHAMN
MIKKELINSAARET

SALTKARET

RAIPPALUODON SILTA

Vaasa

IsokyröVöyriMustasaari

LaihiaMaalahti

BERGÖ

LAUTTA

Korsnäs

Tampere n. 3 h

Kokkola
n. 1 h 

Turku n. 4 h

Närpiö

Powerpark
75 km

Ähtäri Zoo
165 km

Oravaisten taistelutanner
Tiesitkö, että Suomen sodan ratkaisutaistelu 
käytiin Oravaisissa, Vöyrillä? Vaikuttavia tarinoi-
ta historiasta, sotilaan soppaa ja Adlercreutzin 
suklaakuulia – ei hullumpi päiväretki.

Kyrö Distillery Company
Oletko jo maistanut palkittuja giniä ja 
ruisviskiä? Tislaamo kasvoi kaveriporu-
kan kahjosta ideasta menestystarinaksi.

Bergö
Merenkurkussa. Navigoi venekun- 
tasi saaren vierasvenesatamaan 
62°58’30”N, 021°10’21”E tai saavu 
paikalle perinteisellä lossilla.

Korsnäsin pappilamuseo
Aikamatka 1800-luvun lopulle – talo 
täynnä tarinoita papiston elämästä  
ja historiallisista tyylisuunnista. Kur- 
kista myös ullakolle koulumuseoon! Nuukuuren viikko

Laihialainen nuukuus on ajankohtai-
sempi kuin koskaan. Nuukuuren  
viikolla nähdään taas!

Maailman-
perintö- 

alue

Stundars

Kuuletko 
lakeuksien 

kutsun?
Pohjanmaan lakeuksilla eletään hyvää elämää. Seudun  

elinvoimaiset kunnat ottavat matkailijat avosylin vastaan.  
Matkan varrella voit kerätä monenlaisia kokemuksia ja  

elämyksiä. Valitse siis mieluisin kulkupeli ja lähde seikkailuun!

Kyrönjoki-varsi pyöräillen

Mahdottoman muuttaminen normaaliksi vaatii 
hullun rohkeutta ja vakaasti jalat maassa 
seisovaa, määrätietoista ja intohimoista teke-

mistä. Tämä tunnetaan yritteliäissä ja perinteikkäis-
sä Kyrönjoki-varren maalaiskunnissa, joissa eletään 
omannäköistä elämää pilke silmäkulmassa.

Sopivan mittainen pyörälenkki alkaa Isostakyröstä. 
Sieltä löytyy paitsi paljon mielenkiintoisia historiallisia 
nähtävyyksiä, kuten vanha kivikirkko seinämaalauk-
sineen ja Napuen historiallinen taistelutanner, myös 
palkittua uuden sukupolven yrittäjyyttä. Kyrö  
Distilleryn gini ja viski sekä Fiini Naturallyn luonnon-
kosmetiikka ratkaisevat tuliaisongelmat kätevästi 
samassa pihapiirissä.

Laihia ei varsinaisesti osu reitille, mutta on ehkä 
tarpeen muistuttaa, ettei se ole pelkkää legendaa 
vaan ihan oikea paikkakunta! Kylä tekee myös itse 
pilkkaa omasta nuukuudestaan, ja onpahan teemalle 
omistettu kokonainen viikkokin loppukesästä. Eikö 
vähempiki olis riittäny?

Vähäkyröläisten taitavissa käsissä syntyy niin kera-
miikkaa, leipää ja makkaraa kuin perinteisiä pläkki-
tuotteitakin. Kauniisti säilynyttä maalaismaisemaa 
ryhdikkäine perinnetaloineen riittää jokivarressa 
ihasteltavana.

Kyrönjoki laskee mereen Mustasaaren Vassorinlah-
della. Pyöränselässä huhkineita istumalihaksia voi 
mennä lepuuttamaan Tesses Caféhen ennen paluu-
matkalle lähtöä.

Uumaja – Vaasa
noin 4 h
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Linds Kök
Tiesitkö että Närpiössä kasvatetaan  
60 % Suomen tomaateista? Seikkai- 
lunhaluinen nauttii tomaattinsa  
kasvihuoneravintola Linds Kökissä.

Stundarsin ulkomuseo
Lapsiperheiden ikisuosikki!  
Isolla museoalueella pääsee  
tutustumaan, miten Pohjan-
maalla elettiin 1800-luvulla.
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Rannikon 
helmet 
maanteitse
Rannikon kunnissa tuodaan rohkeasti vuosisatojen  
takaiset perinteet osaksi ihmisten modernia arkea.  
Liikunnasta, luonnosta ja käsillä tekemisestä saatava 
ilo ja energia tekevät seudun asukkaista onnellisia.

Vöyrillä on runsaasti erilaisia urheilutapahtu- 
mia ja ulkoilureittejä. Ulkoilukeskuksessa on 
mahdollista patikoida, rullahiihtää tai pelata 

golfia. Löytyypä sieltä mäkihyppytornikin! Alueen 
kiinnostavaan historiaan voi tutustua kunnan lukuisis-
sa museoissa. Tiesitkö, että Suomen sodan ratkaisu- 
taistelu käytiin Vöyrin Oravaisissa vuonna 1808?

Maalahdesta kävijä löytää maankuulun limpun lisäksi 
lähellä tuotettuja liha- ja kalaherkkuja. Aidon saa-
ristolaiskylän elämää voi kokea Bergön saarella, ja 
Åminne Folkpark tarjoaa kesäisin tanssia ja Åminnen 
lomakylä mökkimajoitusta.

Pieni mutta pippurinen Korsnäs on Manner-Suomen 
läntisin kunta, ja se oli vielä 2 000 vuotta sitten koko-
naan veden alla. Korsnäsin pappilamuseossa pääsee 
aikamatkalle parin vuosisadan taakse. Löytyykö kaa-
pistasi jo Korsnäsin villapaita?

Närpiöstä löytyy tomaattien ja muun lähiruoan li-
säksi paljon muutakin kiinnostavaa koettavaa, kuten 
ainutlaatuinen punamultaisten kirkkotallien rivi sekä 
kotiseutumuseoalue Öjskogin puisto.

Oman tiensä kulkijoille
Niille, jotka tallaavat mieluiten omia polkujaan, löytyy 
Vaasan seudulta valinnanvaraa. Ehkäpä majoitut joka 
yö vähän erilaisiin maisemiin?

Seudun mökit ja leirintäalueet 
Sopiiko lomasuunnitelmiisi paremmin punamultainen 
pikkumökki vai moderni villa? Leirintäalueiden tun-
nelmaa voi käydä aistimassa vaikka seudun jokaises-
sa kolkassa.

vaasa.fi/nuku

Vaellusreitit 
Rannikon kaunis ja vaihteleva luonto tarjoaa pati-
koijille upeita polkuja tallattaviksi. Joidenkin reittien 
varrella on taukopaikkoja, joissa varusteluna on polt-
topuita, ulkovessa ja laavu.

Paikallisten suosittelema!

Levanevan luonnonsuojelualueen 
reitti, Laihia
• pituus n. 13 km
• helppokulkuinen, yhdet Suomen  
 pisimmistä pitkospuista
• lintubongareiden unelmakohde täynnä   
 luonnonrauhaa
• lintutorni, kuivakäymälöitä sekä useita  
 laavuja reitin varrella.

Tutustu reittitarjontaan ja aloita retken 
suunnittelu:

vaasa.fi/luontoreitit

Uskaltaudu  
päiväretkelle
merta edemmäs
PowerPark – hurvittele  
huvipuistossa!
Huvivaltio PowerParkissa vierailijalla on ainoas-
taan yksi tehtävä: pitää hauskaa! Hauskanpito 
onnistuu helposti, sillä huvipuistoon ajelee Vaa-
sasta noin tunnissa ja parkkipaikkoja on runsaasti. 
Pohjoismaiden suurimmassa huvipuistossa on yli 
40 laitetta, sisäkarting, satumaa ja paljon muuta. 
Etäisyys Vaasasta noin 80 km.

Ähtärin eläinpuisto –  
bongaa panda!
Suomen vanhimmassa luonnonmukaisessa 
eläinpuistossa eläimillä on tilavat ja luonnon  
mukaiset elinolosuhteet. Eläinpuiston kruunun-
jalokiviä ovat tietenkin koko valtakunnan tunte-
mat isopandat Lumi ja Pyry. Etäisyys Vaasasta 
noin 160 km.
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Tervetuloa! Meille Vaasan
seudulle on helppo tulla. 

Erinomaisten kulkuyhteyksien ansiosta 
meille on helppo saapua läheltä ja kaukaa. 
Lentokenttä sijaitsee vain noin 10 minuu-
tin matkan päässä Vaasan keskustasta, ja 
rautatieasema on aivan ydinkeskustassa. 
Päivittäinen laivayhteys Ruotsin Uumajasta 
Vaasaan antaa mahdollisuuden kokea kaksi 
maata ja kaksi kaupunkia, vaikka saman 
päivän aikana!

Vaasa

Tampere

Oulu

Turku

Helsinki

Uumaja

n. 4 h

45 min
1 h

3,5 h

Keskipisteenä 
kartalla

Lisätiedot ja  
tiedustelut

Visit Vaasa  
Matkailuneuvonta

Rewell, 2. krs, Vaasa
Kesällä myös Vaasan torilla

www.visitvaasa.fi
+358 (0)6 325 1145

visit.vaasa@visitvaasa.fi

 
    

#visitvaasa


