
Turistit tulevat, onko Vaasa valmis? 
 
Vuonna 2006 Vaasassa oli yli 300 000 hotelliyöpymistä ja todennäköisesti vuonna 2007 
tuotakin enemmän. Tulevana kesänä odotetaan Vaasaan muiden kävijöiden lisäksi 
vähintään yli 100 000 asuntomessuvierasta. On siis tulossa todellinen matkailukesä. 
Onko Vaasa valmis ottamaan vieraansa vastaan? 
 
Kaupunki on ainakin pääosin siivottu asukkaidensa toimesta, joten tältä osin kulissit ovat 
kunnossa. Junalla Vaasaan saapuva matkailija kokee kuitenkin toisenlaisen näkymän. 
Eikö todellakaan voida tehdä mitään maisemaa rumentaville rautakasoille? Romut voisi 
vaikka maalata, niin joku ehkä luulisi niitä nykytaiteeksi. 
 
Vaasan puistoja ja rantoja on laitettu kuntoon, joten rantapuistoista muodostuu ehkä 
vihdoinkin vaasalaisten olohuoneita. Kustaanlinnan uimala valmistuu hyvissä ennen 
messuja ja, jos hyvin käy, niin Hietalahden villassa voi pistäytyä kesällä kahvilla. Rannan 
upea rakennus Kruununmakasiini odottaa vain uutta tulemistaan. Jossain muualla 
Kruununmakasiinissa olisi vähintäänkin kesätaidenäyttely. Ehkä jonain kesänä sellainen 
nähdään Vaasassakin. 
 
Kun taannoin kävelin torille ns. Aktian palokatua pitkin, totesin kujalla olevan 
riihivanhuksen olevan entistä huonommassa kunnossa. Toivottavasti riihelle tehdään 
jotain ennen asuntomessuja, ettei tarvitse hävetä! Ei röttelö voi olla siinä kenenkään 
tietämättä, sillä rakennusvalvonta sijaitsee samassa korttelissa ja hallintotalolle on 
matkaa korkeintaan 200 metriä. 
 
Monelle kävijälle voi Vaskiluodon sillan kupeessa oleva Kotka-patsas jäädä 
arvoitukseksi, sillä patsaassa lukee vain ”Suomen ilmailulle” ja sama ruotsiksi. Itse 
tiedän, miksi patsas on juuri siinä, mutta tietääkö turisti? Ja saako hän sitä mistään 
selville? 
 
Kävin Kotkapatsaan innoittamana kyselemässä museoista ja kaupungin 
matkailutoimistosta karttaa tai opasta, jonka avulla voisi tutustua historialliseen Vaasaan 
ja sen paikkoihin, rakennuksiin ja patsaisiin. Mitään kunnollista ei ollut. Erääseen 
opaskarttaan oli merkitty pieni kierros rannassa, mutta Kotkapatsaalle asti reitti ei 
ulottunut. Pitäisikö Vaasaan tehdä opaskirja, jonka turisti voi ostaa 10-15 €:n hintaan ja 
johon on merkitty kaikki Vaasan historialliset ja muutkin merkittävät nähtävyydet 
taustatietoineen? 
 
Voisin kuvitella, että kaupunkiin tuleva turisti haluaa tutustua Vanhassa Vaasassa oleviin 
Marian kirkon raunioihin ja niiden historiaan. Museoissa ja Matkailutoimistossa tarjottiin 
Vaasa-oppaaksi mainosten täyttämää City-Opasta, joka oikeastaan on kartta. Karttaan 
on liitetty luettelo museoista ja muutamista muista kohteista ilman minkäänlaista 
kohteista kertovaa, täydentävää tekstiä. Oppaan nähtävyyksien luettelo ei tunne Marian 
kirkkoa eikä ylipäätään muutakaan nähtävää Vanhasta Vaasasta. 
 
Kaupungissamme on pantu paljon suuria asioita kuntoon, mutta monessa pienessä 
asiassa meillä on paljon parantamisen varaa. Hyvinkin pienistä asioista, kuten 
matkailijan huomioon ottavista, laadukkaista esitteistä, syntyy hyvä mieli kävijälle. Vielä 
ei ole myöhäistä hoitaa asiaa kuntoon! 
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