
PARASTA
PIETARSAARESSA



Pietarsaaressa, ja etenkin Fäbodassa, 
voit nauttia uskomattoman kauniista
merellisestä tunnelmasta. Vietä
aurinkoisia päiviä rannalla, vaella
luonnossa, poikkea esteettömälle
luontopolulle, nauti virvokkeita tai syö
hyvin Fäbodan Kahvituvalla – ja ihaile
lumoavan kauniita auringonlaskuja.

Fäbodan alueella on mahdollista myös
grillailla.

Fäboda, yksi paikallisten
suosikkikohteista, on itse koettava.
Tänne ajat keskustasta n. 15 minuutissa
ja pyörälläkään matka ei vie kuin n. 30
minuuttia. Vaellusreittikarttoja löydät
matkailuneuvonnasta ja kaupungin
kotisivulta.

Löydät tänne: Pikkuhiekantie 263
Lue lisää:
www.jakobstad.fi/matkailu/nae-ja-koe

FÄBODA - KUN AURINKO
LASKEE MEREEN

ARKTINEN MUSEO NANOQ
Suomen ensimmäinen arktinen museo Nanoq on vierailun arvoinen. Nanoqissa pääset

tutustumaan arktiseen elämään ja ihmisiin, kulttuuriin ja tapoihin, sekä kuulet
jännittäviä tarinoita löytöretkiltä arktisille alueille.



Kivenheiton päässä keskustasta sijaitsee Vanhan
sataman idyllinen alue. Täältä löydät
merenkulun historiaa, pienvenesatamia,
uimarannan ja kuntoilumahdollisuuksia sekä
muutaman kahvilan ja ravintolan.
 
Kävelyretki punaisten venevajojen
ympäröimässä Vanhassa satamassa raikkaassa
merituulessa, kahvikupillinen veden äärellä tai
illallinen auringonlaskussa ravintola Paviksella
tekee vierailustasi unohtumattoman.
Historiasta kiinnostuneiden kannattaa poiketa
Laivapihalle, jossa voit tutustua kaljaasi
Jacobstads Wapeniin tai sotakorvauskuunari
Vegaan. Vanha sataman alueelle on pystytetty
opasteita kertomaan alueen rikkaasta
merenkulun historiasta.
 
Vanha satama on erinomainen kävely- tai
pyöräretken kohde, vain n. 10 minuutin päässä
keskustasta.
 
Lue lisää:  www.gamla-hamn.fi

VENEITÄ JA MERTA VAIN
KIVENHEITON PÄÄSSÄ KESKUSTASTA

VANHA SATAMA

LAIVAPIHA
Pietarsaaressa ja sitä ympäröivällä seudulla on yli
450 vuotta vanhat ja edelleen jatkuvat
laivanrakennusperinteet. Kun alkuperäinen kaljaasi
Jacobstads Wapen laskettiin vesille 1767
Pietarsaaressa, se oli yksi yli tuhannesta
purjealuksesta, jotka vuosisatojen aikana
rakennettiin täällä ja lähetettiin maailman merille.
Jacobstads Wapen oli ensimmäinen
pietarsaarelainen laiva, joka purjehti ulkomaille
1765 jälkeen, kun saimme purjehdusvapauden.  

Sotakorvausalus Vega on kolmimastoinen, puusta
rakennettu kuunari. Se toimitettiin
Neuvostoliittoon 1952 osana Suomen maksettavaksi
määrätyistä raskaista sotakorvauksista.
Sotakorvausten maksaminen oli yksi
rauhansopimuksen solmimisen ehdoista. 20%
sotakorvauksista koostui yhteensä yli 500 uudesta
aluksesta, joista 91 kpl oli 300 tonnin kuunareita.

Löydät tänne: Vanhanhaminantie 19



KÄVELYRETKELLE

Suomen laajin puutalokaupunginosa
täyttää kaupungin keskustan niin

väreillä kuin historiallakin. Jos haluat
kuulla alueen historiasta tarkemmin,
niin lataa maksuton Skata -sovellus.

 
Lue lisää: www.skata.fi

SKATA

Pietarsaari on puistojen kaupunki, jossa
vihreys ja historia yhdistyvät. Suosittelemme

vierailua Koulupuutarhassa ja Aspegrenin
puutarhassa!

 
Lue lisää: www.jakobstad.fi/matkailu/nae-ja-

koe

PUISTOJEN KAUPUNKI

Mikset lähtisi nauttimaan saaristosta ja
merituulista veneretkellä Mässkäriin?
Saarelle on laivayhteys kesäisin. Varaa

lippusi netissä.
 

Varaa täällä: www.masskar.fi

MÄSSKÄR

Halusitpa rauhalliselle metsäkävelylle,
vaellukselle tai meren rantaan, niin

Pietarsaaresta pääset tekemään kaikkea tätä.
Lisää tietoja vaellus- ja pyöräilyreiteistä

löydät kaupungin kotisivulta.
 

Kartat täällä: www.pietarsaari.fi

VAELLUSREITIT



Pietarsaarella on monipuolinen kulttuuritarjonta, vuoden ympäri ja kaiken ikäisille.
Runebergin viikolla helmikuussa paneudutaan kirjallisuuteen, Jaakon Päivillä heinäkuussa

paikallisuuteen. RUSK ja Jeppis Jazz -festivaalit täyttävät syksyn mahtavalla musiikilla.
Tapahtumien lisäksi kaupungista löytyy mielenkiintoisia museoita, näyttelytiloja sekä

runsaasti urheilua arkipäivää piristämään.  
 

Pietarsaaren runsaasta kahvila- ja ravintolatarjonnasta löydät maisteltavaa maailman eri
kolkilta, paikallisesti paahdettua kahvia tai lähipanimon olutta. Kannattaa vierailla myös

kaupungin kiinnostavissa käsityö- tai pikkuputiikeissa.
 

Lue lisää: www.jakobstad.fi/matkailu
www.events.osterbotten.fi/fi

ELÄMYKSIÄ

https://mail.citygruppen.net/service/extension/convertd/convertd/41/www.jakobstad.fi/matkailu
http://www.events.osterbotten.fi/fi


JÄÄ TÄNNE YÖKSI 

Viihtyisä keskustahotelli, jossa sekä
hotelli- että guest house -

yöpymismahdollisuus. Pub Stallhagen ja
Steakhouse Ludwig.

Varaa täällä: www.stadshotellet.fi

KAUPUNGINHOTELLI

Rauhallinen ja laadukas hotelli
keskustassa, jossa erinomaiset tilat

erilaisten juhlatilaisuuksien järjestämiseen.
 

Varaa täällä: www.hotelepoque.fi

HOTEL EPOQUE

Kodikasta ja viihtyisää majoitusta vanhan
jugendrakennuksen hotelli- ja guest home -
huoneissa. Tilat niin isompiin juhliin kuin

pienempien saunailtojen viettoonkin.
 

Varaa täällä: www.visitjugend.fi

JUGEND HOME HOTEL

Yksikerroksinen hotelli merenrannalla,
jossa kaikkiin huoneisiin oma

sisäänkäynti ja pysäköintimahdollisuus
huoneen edustalla.

 
Varaa täällä: www.hotelvega.fi

HOTEL VEGA

Katso muut majoitusvaihtoehdot: www.jakobstad.fi/matkailu/majoitu



AINUTKERTAINEN
PIETARSAARI

Arkkitehtoniset, kauniit ja kiinnostavat
historialliset rakennukset löydät

Pietarsaaresta. Meillä vanhoja rakennuksia
arvostetaan ja niitä onkin säilytetty ja

kunnostettu tämän päivän
kaupunkiympäristöön sopiviksi.

 
Kartat täällä: www.pietarsaari.fi

IHANIA RAKENNUKSIA

Kaipaatko avaruutta meren rannalla,
kaukana suurkaupungeista? Pietarsaari on
kohteesi juuri silloin. Veneellä saapuville

palveluja löytyy paristakin eri
vierasvenesatamasta.

 
Lue lisää: www.ssj.nu

 ja www.masskar.fi

RAUHA MEREN ÄÄRELLÄ

Pietarsaaressa on helppo tehdä kirppis-
kierros kaupungin monilla kirpputoreilla

ja second hand -myymälöissä. Poikkea
vaikkapa Lundgårdenissa!

 
Lue lisää:

www.jakobstad.fi/matkailu/ostokset

SECOND HAND

Pidätkö luonnossa ulkoilusta tai
kuntoilusta? Meillä voit viettää

liikunnallisen loman. Kaupungista löytyy
uimarantoja, ulkoliikuntatiloja,

kuntoportaat ja kuntopolkuja - ja paljon
muuta.

 
Lue lisää: www.pietarsaari.fi

KUNTOILEMAAN

https://mail.citygruppen.net/service/extension/convertd/convertd/41/www.pietarsaari.fi


VISIT PIETARSAARI
Pietarsaaren matkailuneuvonta
Raatihuone, Kauppatori 1
68600 Pietarsaari

tourism@pietarsaari.fi
www.pietarsaari.fi/matkailu


