
 
 

 

puksuttaa Turusta Uuteenkaupunkiin 

lauantaina 19.9. 
Junan kyydissä pääsee kahdesti Turusta Ukiin ja takaisin 

sekä lyhyelle edestakaiselle matkalle Ugin keskustasta 

Hangonsaareen. Junassa on kahvila ja 362 istumapaikkaa. 

Liput saa junasta käteisellä. Myös veturin ohjaamossa voi 

matkustaa. Tervetuloa kyytiin! 

Aikataulut ja hinnat: 

https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat.html 

https://www.facebook.com/events/2662483383963570/ 

 

Kokosimme tähän pikku esitteeseen mukavaa näkemistä 

ja tekemistä syksyisenä lauantaipäivänä 

Uudessakaupungissa.  

Esitteestä löydät avoinna olevat museokohteet ja monet 

mielenkiintoiset näyttelyt sekä listan avoinna olevista 

viihtyisistä ja herkullisista kahviloista ja ruokapaikoista.  

 

 

Lämpimästi tervetuloa Uuteenkaupunkiin!  

 

 

https://hoyryjuna.weebly.com/tulevat-junamatkat.html?fbclid=IwAR1du0DAFJGAHO3Uy1MA6JpDn_fHtP0DgmP8k0XizOh48MuH3ZrgejfUTck
https://www.facebook.com/events/2662483383963570/?__cft__%5b0%5d=AZWysqKbIxvR3ASfdKj_iPBt9n0UTyQoC3dN2OO2aC2gYX2v8CuP8IY8VEIe2odlWc8ngt2fN2XYREU15LXNoNw8dQ0zh--WHzgDITsTAbY7mr4cuqJGMDj-Ozplx2B2EfodTWMfHGF8jHXtjujQrPJu&__tn__=-UK-R


 

 

  

 

 

 

Wahlbergin museotalo / Uudenkaupungin museo 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki.  

Avoinna la 19.9. klo 12-15, muulloin ti-pe klo 12-15 

tai sopimuksen mukaan. Wahlbergin talon rakennutti 

1870-luvun alussa uusikaupunkilainen tupakkatehtailija 

Fredrik Wahlberg. Nyt tämä entinen porvariskoti 

tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. 

Uudenkaupungin kaupunginmuseona toimivan talon 

yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo.  

Wahlbergin museotalossa on esillä Talojen tarinoita -

näyttely, joka kertoo kymmenestä talosta, joita ei enää 

ole olemassa. Yksittäisten talojen yksittäisistä 

tarinoista, kuten niiden asukkaista, käyttötarkoituksista 

ja nimityksistä. Piharakennuksessa on myös entisajan 

suutarinverstas. 
 

Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy.  

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 

Uudenkaupungin Automuseo 
Autotehtaankatu 11 (lähellä Valmet Automotiven tehdasta). Avoinna joka päivä klo 11-17. 

Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, muutama 

moottoripyörä sekä kaksi lentokonetta. Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös paljon muuta 

nähtävää. Autojen merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin. 

Museossa on Raunistulan nukkekotikerhon Hetkiä matkaltamme -näyttely. 

Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset.  

www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 

 

http://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo
http://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo


 

Talotarinoita - Wahlbergin museotalon näyttely 
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki. 

Wahlbergin museotalon päänäyttely esittelee muuttuvaa 

Uudenkaupungin kaupunkikuvaa. Talotarinoita -näyttely kertoo 

kymmenestä talosta, joita ei enää ole olemassa. Yksittäisten 

talojen yksittäisistä tarinoista, kuten niiden asukkaista, 

käyttötarkoituksista ja nimityksistä. 

Mitä valmistettiin etumaisessa ja takimmaisessa brännissä? Miksi 

Kräkin taloa on aikaisemmin kutsuttu Ljungin tai Ljungmanin 

taloksi? Mikä talo toimi yhdyssiteenä Euroopan ja Venäjän välisessä lennätinliikenteessä? Miksi yleisen 

saunan yläkerrassa valmistettiin sukkia? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Wahlbergin talon 

monipuolinen päänäyttely. 

Avoinna la 19.9. klo 12-15, muulloin ti-pe klo 12-15.   

Aikuiset 5 €/ Museokortti/Smartum.   

Lisätietoja: museo@uusikaupunki.fi   

puh. 044 35105447, 

http://www.uudenkaupunginmuseo.fi 

Pakkahuoneen vierassatama 
Pakkahuoneen kahvila 

Pakkahuoneentori 2, Uusikaupunki.  
Avoinna joka päivä klo 8-20. 

4.10. asti ”Tuulinen vuosi” - Susanna Pihlajan 

maalauksia esillä kahvilassa.  

 

Runonkulman Galleria ja  

Pikkukylän Puoti 
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki.  

Avoinna la klo 11-15 ja ke 16-19. 

Ajan kanssa - Raimo Mattssonin maalauksia 26.9. asti. 

Turkulaisen taiteilija Raimo Mattssonin akryylimaalauksia. 

Myynnissä käsityöntaitajien tuotteita. 

http://facebook.com/RunonkulmanGalleria 

 

Kulttuurikeskus Crusellissa: Toivontuoja-näyttely 29.9. asti 
Kulttuurikeskus Crusellin Liljelund-halli, Kullervontie 11, Uusikaupunki.  

Avoinna la 19.9. klo 11-21. 

Toivontuoja-näyttely on muodostettu Uudenkaupungin 

kulttuuripalveluiden Kokeile taidetta! -kampanjan pohjalta, 

jonka aikana paikalliset taiteilijat – niin harrastelijat kuin 

ammattilaisetkin – haastettiin tekemään teoksia sekä 

hyväntekeväisyyden että oman taiteellisen mielenlaadun 

tutkimisen puolesta. Kampanjaan osallistui 18 taiteilijaa 45:llä 

eri teoksella, kaukaisin osallistuja tulee Alankomaista. Nimensä 

näyttely sai Päivi Virkkusen maalauksen ”Hyvä sydän ja 

toivontuoja” mukaan. Näyttely on järjestetty yhdessä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ugin paikallisyhdistyksen 

kanssa. Koronan vuoksi monien lapsiperheiden avuntarve on 

mailto:museo@uusikaupunki.fi
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/
http://facebook.com/RunonkulmanGalleria


lisääntynyt ja MLL:n oma varainhankinta kohtasi keväällä uusia haasteita. Osa näyttelyn teoksista on 

myytävänä MLL:n tueksi. Vapaa pääsy, tervtuloa! kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi 

 

Hetkiä matkaltamme -näyttely Automuseossa 
Uudenkaupungin Automuseo, Autotehtaankatu 11, Uusikaupunki. 

Avoinna joka päivä klo 11-17, pääsymaksu 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 

€/eläkeläiset. Turkulaisen Raunistulan nukkekotikerhon juhlavuoden näyttely 

Uudenkaupungin Automuseossa. Hetkiä matkaltamme -näyttely kokoaa 

yhteen kymmenen vuoden aikana tuotetut pienoisteokset. Näyttely on avoin 

yleisölle museon pääsymaksua vastaan.  

Hetkiä matkaltamme – kokorajoitus 1:12 esittelee kiehtovia minimaailmoja 

aina satu- ja fantasiamaailmoista arkisiin ympäristöihin, kuten vinttiin ja 

vessoihin. Näyttely on mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa kohtaavat 

Prinsessa Ruusunen, Aladdin ja Bremenin soittoniekat, ja jossa voi ihailla 

tunnettujen elokuvaohjaajien mestariteoksia pienoiskoossa. Esillä on yli 40 

työtä. 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti  

Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna la 19.9. klo 10-17.  

Valto Vaalikiven 50-vuotistaiteilijajuhla näyttely LÄHES KAIKKI syyskuun ajan.   

Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely 

Alinenkatu 24, Uusikaupunki.  

Avoinna 30.9. asti la klo 10-14, ti-pe klo 13-17. 

Hahmopellosta, Iloisista tuoleista ja Saabin neulegrafiteista tuttu naisporukka on 

loihtinut noin 14 000 tupsusta tehtyjä hyvänmielen teoksia. Näyttelyssä on esillä 

esim. kolmen metrin korkuinen tupsuteos kaupunginlahden rannasta ja torilta, 

tupsukukkia ja ihastuttavia jakkaroita. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa! 

 

Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle - Turun yliopisto 100 v. -

näyttely Demotila, Pohjoistullikatu 11, Uusikaupunki. 

Avoinna la 19.9. klo 10-14. Uudenkaupungin kirjasto on saanut paikkakunnalle kiinnostavan näyttelyn 

Turun yliopiston satavuotisesta taipaleesta syyskuun ajaksi. Yhteensä 22 040 yksityistä lahjoittajaa 

mahdollisti Turun yliopiston perustamisen. Merkillepantavaa on se, että lahjoituksia tekivät niin 

maanviljelijät, kauppiaat kuin yrityselämän edustajat. Lähes 80 uusikaupunkilaista antoi oman osuutensa, 

joka on nykyrahassa mitattuna yhteensä 423 000 euroa. Näyttely kertoo, miten merkittävä vaikutus 

lounaisen Suomen ja koko maailman kannalta lahjoituksilla on ollut. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle 

-näyttelyssä esitellään tiedeyhteisön historiaa, turkulaista tieteellistä tutkimusta, opiskelijaelämää ja 

kampuksen näkymistä turkulaisessa katukuvassa. Vapaa pääsy, tervetuloa! 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi
http://www.facebook.com/rantagalleria/


 

Jyrki Anttila: Kertokaa se Hänelle la 19.9. klo 18-19.30 
Kulttuurikeskus Cruselli, Kullervontie 11, Uusikaupunki 

Jyrki Anttila esittää pianistivaimonsa Maija Anttilan kanssa 

kokoamansa upean kavalkadin lauluja, jotka suomalaisille on tuonut 

tunnetuksi Mauno Kuusisto, sekä miehekkään metallisen äänen 

omannut Tapio Rautavaara. Nämä kaksi laulajaa kuuluvat Anttilan 

lapsuuden laulajaihanteisiin. Lisäksi konsertissa kuullaan Jyrki Anttilan 

bravuurinumeroita uran varrelta. 

Ohjelmistossa mm. Kertokaa se hänelle, Elämäni on lauluni, Romanssi, 

Minä laulan sun iltasi tähtiin, Yölinja, Kulkurin iltatähti, Rosvoroope, 

Häävalssi, Granada, Laatokka. 

Liput: https://www.lippu.fi/event/operart-kertokaa-se-haenelle-

kulttuurikeskus-cruselli-13019932/ 

Lisätietoja: http://www.operart.fi  Puh. 044 977 6257  

 

Askondin leipomo-konditoria 

Alinenkatu 27, linja-autoaseman lähellä. Puh. 02 841 6450.  

Avoinna la klo 9–13.  

 

Café Aitta /Hotelli Aittaranta 

Aittaranta 2, puh. 044 982 1720. Avoinna la klo 8-17. 

Kahvila Kaupunginlahden rannalla hotelli Aittarannan yhteydessä.  

 

Lounas-Kahvila Rosamunda 

Koulukatu 5, puh. 02 842 4833. Torin laidalla. Avoinna la klo 8-15. 

Myös kotiruokalounas la klo 11–15. Myynnissä Saaristolaislimppua, Ugin marenkia ja lisäaineetonta 

ruishapankorppua Yläneeltä.   

 

Pakkahuoneen vierassataman kahvila 

Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500. Iltatorit. Avoinna la klo 8-20.  

Maankuulut munkit, taidenäyttely.  

 

Uimahallin kahvio 

Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. Avoinna la klo 12-17.30. 

 

Uudenkaupungin Golfravintolan caddiemasterin kahvila 

Välskärintie 2 H, 050 571 8803. Avoinna klo 9-18. Kahvia, sämpylöitä, munkkeja ym.www.karilla.fi 

http://www.operart.fi/
http://www.karilla.fi/


 

Bar m'UKI 
Koulukatu 2, puh. 040 2422933. Pannupizzoja ja 
laaja juomavalikoima.  

Bistro Bay 

Aittaranta 10. puh. 044 770 8888. Avoinna la 12-2. 

Ruoka- ja seurusteluravintola Kaupunginlahden 

rannalla. www.bistrobay.fi 

 

Captain’s Makasiini 

Aittaranta 12, puh. 02 841 3600. Avoinna la klo 12-00. Ruokaravintola upean Kaupunginlahden rannalla. 

Monipuolinen Á la carte lista. Iso lasitettu terassi. www.captainsmakasiini.fi 

 

Gasthaus Pooki ja Juhla Pooki 

Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100. Avoinna la klo 12-21. www.ravintolapooki.fi 

 

Hotelli Aquariuksen ravintolat 

Kullervontie 11 B, puh. 02 8413 123. Avoinna la klo 15-21.30. Ruokaravintola ja keilahalli.  

www.hotelliaquarius.fi 

 

Hotelli Lännentien ravintola 

Levysepänkatu 1, puh. 044 7533835. Saturday Roast pitopöytä klo 12-16. Baari avoinna klo 20.00 asti. 

www.lannentie.fi 

 

Kiinalainen ravintola Pilvi ja Järvi  

Sepänkatu 8, puh. 044 551 9855. Avoinna la klo 12-21. 

Facebook.com/ChineseRavintola 

Ravintola Hania 

Alinenkatu 36, puh. 0400 481 181.  

Avoinna la klo 11-21. Pizzat, kebabit ja dönerit. 

Ravintola Kirsta  
Aittaranta 4–6, Puh. 040 779 8889. Avoinna la klo 11-00. 
Ruoka-/juoma- ja seurusteluravintola Kaupunginlahden 
rannalla. www.kirsta.fi 

Ravintola Luode 

Sepänkatu 1, puh. 040 158 0815. Avoinna la klo 15-23. Illallisravintola, á la carte-annoksia sekä 4-6 

ruokalajin maisteluannoksia viinipaketeilla tai ilman. ravintolaluode.fi  

Eka Kebab Pizzeria 

Linja-autoasema (torin laidalla), puh. 02 844 1188.  

Avoinna la klo 11.30–22. Joka päivä lounasbuffet 10 €, sis. 0,4 l juoma. 

Kotipizza 

Linja-autoasema, puh. 02 462 8180. Pizzat ja salaatit. Avoinna la klo 11–22. www.kotipizza.fi  

Tura-Kebab Pizzeria 

Liljalaaksonkatu 3, puh. 02 8422800 Avoinna la klo 12–22. www.turakebab.com 

 

http://www.bistrobay.fi/
http://www.captainsmakasiini.fi/
http://www.ravintolapooki.fi/
http://www.hotelliaquarius.fi/
http://www.kotipizza.fi/


 
 

 

UkiAr-lisätyn todellisuuden mobiilisovellus  

 
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla! 

Lisätyssä todellisuudessa oppaana kulkee piikatyttö 1800-

luvulta. UkiAR-mobiilisovellus on vapaasti ladattavissa 

sovelluskaupoissa. Sovellus ladataan omalle laitteelle ja sitä 

pääsee käyttämään silloin kun itselle parhaiten sopii. 

Sovelluksen julkaisuhetkellä tarinoita on 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden rannalla ja keskusta-alueella. 

Sovelluksessa oppaana kulkee Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy katukuvaan 

virtuaalisesti. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni ja kertoo havaintojaan reilun 150 vuoden ajalta ja 

muistelee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin 

museon kokoelmista. Voit ladata sovelluksen ilmaiseksi Google Play -kaupasta tai App Storesta.  

Lisätietoja: https://visituusikaupunki.fi/UkiAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
visituusikaupunki.fi 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10, Uusikaupunki. 
Avoinna ma-pe klo 9-16.30 
puh. 050 420 5333 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muutokset mahdollisia. 

https://visituusikaupunki.fi/UkiAR
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi
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