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VISIT PIETARSAARI
Raatihuone, Kauppatori 1
Pietarsaari  | tourism@pietarsaari.fi



1. TORI JA RAATIHUONE
Pietarsaari/Jakobstad perustettiin 27.10.1652. Kaupungin  
perusti kreivitär Ebba Brahe ja hän nimesi kaupungin edes-
menneen puolisonsa kreivi Jakob de la Gardien mukaan. Tori 
on ollut kauppapaikkana keskiajalta lähtien. Nykyinen Raati-
huone otettiin käyttöön 1878 ja se on jo neljäs järjestyksessä. 
mm. 1700-luvulta.

Arkkitehti Georg Wileniuksen piirustukset hyväksyttiin 1875 
ja Raatihuone otettiin käyttöön 1878. Vuonna 1890 talo sai  
uuden ulkonäön: myöhäisklassisen tyylin sijaan talo sai panee- 
lin ja uuden tornirakenteen uusrenesanssin tyyliin, suunnitte-
lijana lääninarkkitehti Wald. Backmansson ja Fr. Thesleff.

Vaalean rakennuksen, johon on merkitty vuosiluku 1797,  
rakennutti laivanvarustaja ja kauppias Adolf Lindskog.  
Nykyään rakennus on osa Campus Allegron korttelia ja siihen 
on sijoitettu musiikinopetus. Korttelissa toimivat useat toisen 
ja kolmannen asteen koulutukset jopa kolmella kielellä, ravin-
tola, pankki ja liiketilat. Konserttisali Schaumansali, vuodelta 
2013 on maamme korkealuokkaisimpia ja siellä on 400 istuma- 
paikkaa. Korttelissa on rakennuksia neljältä vuosisadalta 
1700-, 1800-, 1900- ja 2000-luvuilta.

Isonkadun ja Raatihuoneenkadun kulmassa sijaitsevan  
empiretyylisen rapatun puurakennuksen on suunnitellut  
Anders Fredrik Granstedt.  Siinä toimi 1840-luvun alusta  
lähtien yksi kaupungin isoista kauppataloista, laivanvarustaja 
ja tehtailija Ph. U. Strengbergin kauppatalo. Kaupungin palon 
(v. 1835) jälkeen uusi talo rakennettiin vanhojen kellareiden 
päälle. Kellarit ovat eri aikakausilta ennen paloa, mm 1700- 
luvulta.

2. ISOKATU
1835 riehui Pietarsaaressa tulipalo, joka tuhosi suurimman 
osan Kanavapuistikon eteläpuolisista rakennuksista Etelä-
nummen kaupunginosassa. Torin ja Malmin kauppiastalon, 
nykyisen museon, välisellä alueella sijaitsevat rakennukset on 
suurelta osin rakennettu palon jälkeen 1840-luvulla empire-
tyyliin. 

Oikealla entinen Björkmanin kauppatalo. 
Vasemmalla yhä Campus Allegron rakennuksia, tämä osa 

oli alun perin Lassfolkin pitsitehdas. Seuraavana tontti, jossa  
sijaitsi kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin syntymä- 
koti (kts. kyltti). 

Oikealla ns. Liljan talo, jossa toimii After Eightin lounas- 
ravintola ja kahvila. Nuorisotyö ja -pajat ovat tärkeä osa After 
Eightin toimintaa.

 
3. PIETARSAAREN MUSEO
Isokadun ja Puutarhakadun kulmassa sijaitseva komea  
empiretyylinen rakennus vuodelta 1838 on Pietarsaaren mu-
seo. Talon suunnitteli arkkitehti Anders Fredrik Granstedt 
kauppahuoneeksi ja kodiksi laivanvarustaja ja kauppias Peter 
Malmin perheelle. Pietarsaaren museossa voi tutustua meren-
kulun ja kaupungin historiaan sekä vaihtuviin näyttelyihin.  
Talossa on museokauppa. Piharakennuksissa voi tutustua 
historiallisiin ympäristöhin kuten maalaiskauppaan, kampaa-
moon ja työläiskotiin. Pihapiirissä on myös näyttelytila Tempus. 
 

4. PUUTARHAKATU
Vaalea rakennus vasemmalla on Etelänummen koulu, suomen-
kielinen yläkoulu.

Koulua vastapäätä ent. Thodenin kauppatalossa toimii  
suomenkielinen työväenopisto. Marsalkka Mannerheim  
vieraili talossa 1940-luvulla. Tontin piharakennuksessa insi-
nööri Wilhelm Schauman aloitti teollisen toimintansa sikurin 
eli kahvinkorvikkeen valmistuksella vuonna 1883.

5. ASPEGRENIN PUUTARHA  
    ja ROSENLUNDIN PAPPILA
Aspegrenin puutarha ja Rosenlundin pappila ympäröivine 
rakennuksineen muodostavat ainutlaatuisen puutarha- 
ympäristön kaupunkialueella. Rovasti Gabriel Aspegren  
rakennutti puutarhan 1750-luvulla. Puutarha on kunnostettu  
alkuperäisen, barokkityylisen suunnitelman mukaan ja se 
on yksi Suomen vanhimmista pappilapuutarhoista. Gabriel 
Aspegrenin rakennuttamassa kivinavetassa vuodelta 1775 
sijaitsee kotiseutumuseo.  Entinen pappila on kunnostettu  
juhla- ja koulutuskäyttöön ja siellä toimii myös lounas- 
ravintola. Ainutlaatuisessa pappilamiljöössä järjestetään eri 
kulttuuritapahtumia.
 
6. ROSENLUNDINKATU – MYLLYMÄENKATU 
Oikealla vuonna 1929 valmistunut, arkkitehti Lars Sonckin 
suunnittelema vesitorni.

Kadun kulmassa olevassa jugendtyylisessä rakennuksessa  
vuodelta 1909 toimi synnytyslaitos, jonka perusti lääkäri  
Elisabeth Backman. Nykyään yksityisomistuksessa. Naapurissa 
sijaitseva Ebeneser-kirkko vuodelta 1892 on Myllymäen vanhin 
rakennus.

7. CHORAEUKSENKATU
Choraeuksenkatu on saanut nimensä runoilija Michael  
Choraeuksen mukaan, joka mm. runoili Pietarsaaren tytöistä: 
Flickorna i Jakobstad… Metodistikirkko oikealla, rakennettu 
1928, lisärakennus vuodelta 1990.

8. RUNEBERGIN PUISTO
Kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg syntyi Pietarsaa-
ressa 5.2.1804. Hänen muistokseen nimetyn puiston keskellä 
sijaitsee runoilijan pojan Walter Runebergin veistämä patsas. 
Veistos hankittiin Runebergin 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
1904. Vuosittaisella Runebergin viikolla järjestetään moni-
puolisia kulttuuritapahtumia ja viikkoa vietetään kirjailijan 
syntymäpäivän tienoilla.  Vappuaattona kaupungin opiskelijat 
lakittavat kansallisrunoilijan patsaan.

9. KANAVAPUISTIKKO
Runebergin perhe asui v. 1811-1815 Kaupunginhotellin paikalla 
sijainneessa, kapteeni Fontellin omistamassa talossa. Vierei- 
sessä rakennuksessa (ent. kaupunginkartano), syntyi v. 1807 
Fredrika Tengström, Johan Ludvigin pikkuserkku ja tuleva 
vaimo.

10. KOULUPUUUTARHA 
Koulupuutarha (perustettu 1915-1932) on Schaumanin suvun 
lahjoitus apteekkari Viktor Schaumanin ja hänen vaimonsa 
Elisen muistolle. Puutarhan on tarkoitus edistää kaupungin 
koulujen ja asukkaiden kasvien tuntemusta ja ”herättää ja  
kehittää aistejamme kasvimaailman kauneudelle, ihmeille 
ja hyödylle”.  Koulupuistossa on yli tuhat erilaista kasvilajia  
ja se on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä 
puutarhoista. Puutarhan alemmassa osassa on kalalampi  
kultakaloineen ja lammen keskellä Matti Hauptin Putto- 
patsas. Koulupuiston on suunnitellut Suomen ensimmäinen 
puutarha-arkkitehti Bengt Schalin.

Taustalla arkkitehti Bertel Jungin suunnittelema, vuonna 
1904 valmistunut jugendrakennus, jossa nykyisin toimivat 
kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset lukiot. Lisärakennukset 
ovat 1960- ja 2000-luvulta. 

11. KOULUKATU ja ENTINEN STRENGBERGIN      
     TUPAKKATEHDAS, TUPAKKAMUSEO
Oikealla ent. Strengbergin tupakkatehdas. Tupakkakehräämö 
perustettiin Pietarsaareen 1762 ja tupakanvalmistus Pietarsaa-
ressa päättyi 1990-luvulla. Tehtaassa valmistettiin nuuskaa,  
purutupakkaa, mällitupakkaa ja myöhemmin sikareita ja 
savukkeita. Enimmillään tupakkatehtaan palveluksessa oli 
lähes 2 000 työntekijää. Arkkitehti Torben Grutin suunnit-
telema keltainen rakennuskompleksi valmistui 1909. Streng- 
bergin kello, joka on Suomen suurin toimiva ulkokello, on 
yksi Pietarsaaren teollisuuskaupungin merkittäviä symboleja.   
Piharakennuksessa on Tupakkamuseo, joka on osa Pietarsaa-
ren museota, avoinna kesäisin ja sopimuksen mukaan. Puna- 
tiiliset rakennukset valmistuivat vaiheittain 1800-luvun loppu- 
puolella. Nykyään Pietarsaaren kaupungintalo.

12. ALHOLMINKATU ja PUUTALO-
      KAUPUNGINOSA POHJOISNUMMI ”Skata”
Sillan alitse tullaan Pohjoisnummelle, pietarsaarelaisittain 
Skataan, joka on 40 korttelin laajuinen ja yksi maan suurim-
mista yhtenäisistä puutalokaupunginosista. Ensimmäiset 
korttelit rakennettiin 1700-luvulla merimiehille ja käsityö- 
läisille, myöhemmin myös työläisille. Nykyisin Skata on suojeltu  
asuinalue. Joidenkin talojen seinissä on infokylttejä, joissa on 
tietoa talon historiasta. Käytettävissä myös ”Skata”-sovellus. 

13. LAIVURINKATU
Laivurinkatu, kuten useimmat kadunnimet Skatassa, muis- 
tuttaa meitä Pietarsaaren laivanrakennuksen ja merenkulun 
maineikkaasta historiasta. 

14. SATAMAKATU
Satamakatu on yksi Pietarsaaren vanhimmista kaduista, jonka 
varrella vanhimmat talot ovat 1700-luvulta. Satamakadulla  
sijaitsee kaksi taloa, joissa J.L Runebergin vanhemmat asuivat 
viimeiset elinvuotensa (kts. kyltit). 

Kadun päässä oleva pieni punainen tupa oli aikoinaan luoto-
laisten kirkkotupa.

Jugendtyylinen, arkkitehti Torben Grutin piirtämä entinen 
paloasema muistuttaa selvästi arkkitehdin suunnittelemaa 
Tukholman stadionia. 

15. CONCORDIA-PUISTO
Oikealla oleva Concordia-puisto on nimetty fregatti Con-
cordian mukaan, joka ensimmäisenä suomalaisaluksena  
purjehti Itä-Intiaan Jaavalle 1782-1785.  Puistossa oleva ankkuri 
on löytynyt sataman ruoppausten yhteydessä. Puistossa on  
erityinen koivumuunnos, liuskalehtinen riippakoivu. 

16. PIETARSAAREN KIRKKO
Pietarsaaren kirkko on vöyriläisen Johan Simonsson Knubbin 
suunnittelma, 1731 käyttöön vihitty puinen ristikirkko. Samalla 
paikalla sijaitsi kaupungin ensimmäinen kirkko, joka poltettiin 
isovihan aikana. Kirkon nähtävyyksiä ovat mm. vuodelta 1709 
oleva kolme metriä korkea 7-haarainen kynttilänjalka sekä 
votiivilaiva 1700-luvun puolivälistä.

17. VISASMÄKI – WESTMANINMUORIN TUPA
Punainen talo oikealla on Westmanin muorin tupa, J.L.  Rune-
bergin ensimmäinen koulu. Merimiehen leski Anna Helena 
Westman elätti itsensä ja perheensä opettamalla  koulussa 
kaupungin lapsia lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja 
uskontoa. Luokkahuone sijaitsee ullakolla pienessä kamarissa. 
Nykyisin Pietarsaaren museon hallinnassa. Avoinna sopimuk-
sen mukaan.

18. KANAVAPUISTIKKO eli kävelykatu ja 
       Yhtyvät vedet -muistomerkki 
Kanavapuistikko, Pietarsaaren kävelykatu vuodesta 1992, on 
aikanaan yhdistänyt kaupunkia ympäröineet merenlahdet  
toisiinsa. Kuvanveistäjä Eero Hiirosen suunnittelema  
”Yhtyvät vedet” - suihkulähde kuvaa veden merkitystä elämälle  
ja kaupungin historialle. Veistos paljastettiin kaupungin 
350-juhlavuoden kunniaksi vuonna 2002. 

Mukavaa kävelyretkeä 
– tervetuloa uudelleen!


