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UUSIKAUPUNKI-FAKTAA
MATKAA UUTEENKAUPUNKIIN
Helsinki 233 km
Kustavi 50 km
Laitila 18 km
Naantali 68 km
Pori 100 km
Pyhäranta 22 km
Rauma 50 km
Taivassalo 33 km
Tampere 170 km
Turku 70/80 km

INFO
UUDENKAUPUNGIN
MATKAILUNEUVONTA
VISIT UUSIKAUPUNKI
Rauhankatu 10, PL 37,
23501 UUSIKAUPUNKI
Puh. 050 420 5333, 050 420 5425
matkailu@uusikaupunki.fi
visituusikaupunki.fi
@ visituusikaupunki

YLEISTIETOJA
Perustettu
Perustaja
		
Asukasluku
Pinta-ala
- maapinta-ala
- vesipinta-ala

19.4.1617
Kuningas
Kustaa II Aadolf
n. 15 500
1932 km ²
502 km ²
1430 km ²

UKILIFE-VERKKOLEHTI
Uusikaupunkilaiseen elämantapaan voit tutustua asumista,
vapaa-aikaa ja työntekoa sekä opiskelua Uudessakaupungissa
esittelevillä uusilla verkkolehden sivuilla: ukilife.fi

AVOINNA
ma–pe klo 9–15
KESÄLLÄ
ma–pe klo 9–16.30, la klo 9–15
Tarkista aukioloajat: visituusikaupunki.fi
• Matkailuneuvonta
• Esitteet, kartat
• Crusell-viikon liput
• Opasvälitys
• Ryhmien ohjelmapaketit
• Kesäteatteri
• Myllymuorin seikkailuretket
• Saaristoristeilyt
• Internet asiakkaille
• Polkupyörävuokraus kesällä
(myös sähköpyöriä)
• Uusikaupunki-kortteja ja kirjoja
Uudenkaupungin palveluita
ja elämyksiä on ostettavissa
Doerzin elämyskaupasta.
Tutustu elämyksiin ja osta omasi:
doerz.com/visituusikaupunki

Valitse Uusikaupunki 2021 -esitteen julkaisija ja kustantaja: Uudenkaupungin
matkailutoimisto. Esitteen tiedot on kerätty tammi-maaliskuussa 2021.
Esitteen aineisto on pääosin maksullista ilmoitustilaa. Matkailutoimisto
ei vastaa mahdollisista muutoksista eikä virheellisistä tiedoista. Covid-19
-pandemian rajoitukset saattavat aiheuttaa muutoksia tapahtumiin,
päivämääriin sekä aukioloaikoihin.
Suunnittelu- ja toimitusvastaava: matkailusuunnittelija
Irmeli Laiho-Andersson
Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto KMG Turku
Kannen kuva: Vilma Sappinen
Kirjapaino: Grano Oy

Palvelupiste Passari,
elinkeinopalveluiden toimisto sekä
kesällä Crusell-viikon toimisto
sijaitsevat samassa rakennuksessa
matkailutoimiston kanssa.
Tervetuloa toimistollemme!

KATSO
AAKKOSELLINEN
HAKEMISTO S.
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IRTI ARJESTA UUDESSA K AUPUNGISSA

Valitse Uusikaupunki
Merellinen Uusikaupunki vie vierailijan
eteläeurooppalaisen rantakaupungin tunnelmaan.
Samalla olet turvallisessa pikkukaupungissa, joka
kätkee sisäänsä palan kauneinta saaristoluontoa
sekä viehättävän puukaupunkimiljöön.

Crusell-musiikkiviikko juhlii nelikymppisiään upeiden konserttien parissa 24.-31.7. Viikolla jännitetään
myös kansainvälisen klarinettikilpailun merkeissä.
Kymmenet tunnelmalliset ja kauniit kodit, pihat
ja portit avautuvat yleisön ihailtavaksi 4.-5.9.
Uudenkaupungin Vanhat Talot -tapahtumassa.

NAUTI PIKKUKAUPUNGIN TUNNELMASTA
Upea Kaupunginlahden ranta laitureineen, valaistuksineen ja ravintoloineen houkuttelee meren
äärelle. Entisajan kauppalaivojen reittejä esittelevät
tarinaseinät muodostavat rannalle ulkoilmamuseon.
Meiltä löydät persoonalliset ja palvelevat
puodit sekä meren antimia ja paikallisia herkkuja
tarjoilevat ravintolat ja kahvilat. Voit uppoutua
puutalomiljööseen vaikkapa opastetuilla kävelykierroksilla. Tänä vuonna juhlitaan Uudenkaupungin
rauhan 300-vuotisjuhlavuotta ja kaupunki tarjoaa
sen kunniaksi rauhateemaisia opastettuja kävelykierroksia niin kaupunkilaisille kuin vierailleenkin.
Kaupungin menneisyyteen voit tutustua myös
kännykkään ladattavan Uki AR -mobiilisovelluksen
avulla, jolloin oppaanasi kulkee piikatyttö
1800-luvulta. Täysin uutta ovat ”Murhakävely
Petäjämäen jäljillä” -dekkarikierrokset, joiden
teemaan johdattelee itse kirjailija Rake Tähtinen.
Pakkahuoneen kesän iltatoriohjelmia ei kannata
jättää väliin. Suositut Tul toril -teematoritapahtumat piristävät toria kesälauantaisin. Elokuisten
torien teemana on juhlavuoden kunniaksi rauha.
Myllymuorilla on pulaa vedestä ja heinäkuisilla
lasten seikkailukierroksilla etsitäänkin tänä
vuonna kaivoa. Heinäkuun lopulla Myllymäen
puistoalueella toteutetaan mielenkiintoinen
äänimaisemateos, jossa hilpeät vakkasuomalaiset murresananlaskut heräävät mäellä
eloon ääninäyttelijöiden tulkitsemana.
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HULLAANNU NÄHTÄVYYKSISTÄ
Iloisessa ja värikkäässä Taidetalo Pilvilinnassa
juhlitaan kymmenvuotissynttäreitä. Pilvilinna
hauskoine taidepolkuineen, pitsimökkeineen
sekä rosarioineen on valloittava elämys.
Historiallisessa Wahlbergin museotalossa voi
aistia entisajan porvariskodin tunnelmaa ja
muistella merenkulun kulta-aikoja. Museon Rauhan
paikka –näyttelyssä esitellään rauhanneuvottelujen
Uuttakaupunkia 1700-luvun alussa. Merellistä
historiaa tarjoilevat myös luotsien elämää
esittelevä Luotsimuseo ja merimiesperheen
arkeen tutustuttava Merimiehenkotimuseo.
Automuseon kolmessa isossa näyttelyhallissa niin
pienempien kuin isompienkin autofanien päiväunet
käyvät todeksi. Menopelien lisäksi Raunistulan
nukkekotikerholaiset ovat koonneet museoon
Minimaailma-näyttelyn. Kaupungin erikoisimman
museon titteli menee mullistavia keksintöjä
sekä toimintavapaita laitteita esittelevälle
Bonk-museolle. Bonkin Lasten Keksimössä
voivat lapset rakentaa oman Bonk-koneen.
Tutustu viereisen sivun TOP 3 -listojen
avulla tänne muuttaneen sekä täällä
syntyneen ja tänne palanneen henkilöiden
näkemykset Ugin parhaista paloista.

VIIKONLOPPULOMAILIJASTA
TYYTYVÄISEKSI UKILAISEKSI
Mikko Rantanen muutti pysyvästi Uuteenkaupunkiin löydettyään kaupungin, joka tarjosi
viikonloppureissuilla uusia virkistäviä tuulia.
Ihastuin merellisiin maisemiin ja kaupungissa
sykkivään rytmiin. Kävelyretket tunnelmallisissa
puutalokortteleissa ja viihtyisät rantaravintolat
tekivät lähtemättömän vaikutuksen. Aina kun
jouduin palaamaan takaisin asuinkaupunkiini
Turkuun, tuli olo kuin olisin jättänyt kodin taakseni.
Mikko on toiminut teatterin parissa koko elämänsä.
Esittävä taide on hänen mukaansa oivallinen
työkalu makustella maailman menoa ja tarjota
elämyksiä. Uudessakaupungissa on hedelmällinen
maaperä monipuolisille kulttuuriprojekteille.
– Vaikka olen vielä kovin ”vihreä” uudessa
kotikaupungissani, olen jo tavannut virkistävää
positiivisuutta kulttuurin parissa toimivien
henkilöiden taholta. Vauvan askelin ja avoimin
mielin tutustun uusiin ihmisiin ja mahdollisuuksiin.
Haluaisin käydä alueen teattereissa ja museoissa,
joten paljon on vielä kokematta, myhäilee Mikko.
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Kirkkokadun Amanda ja Olga toivotti minut
aina matkoillani lämpimästi tervetulleeksi.
Puutalon idyllisestä kodosta löysin
paikan, missä pystyi ideoimaan teatterikujeita
ja ottamaan kunnon päivänokoset.
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Ravintola Captain´s Makasiinin kesäterassilla
olen saanut usein vatsani täyteen.
Ystävällisen palvelun ja herkullisen ruoan
äärelle aion jatkossa houkutella myös ystäviäni.
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Elokuvateatteri Kuvalassa näin Tove
Janssonista kertovan elokuvan. Teoksen
intiimi tunnelma sopi saumattomasti
yhteen historiallisen teatterin kanssa. On hienoa,
että tällaisia paikkoja on vielä olemassa.

MENESTYNYT JÄÄKIEKKOILIJA
VIIHTYY PYHÄMAASSA
Komeasta jääkiekkoilijan urastaan tunnettu Kari
Takko asustelee nykyisin mökkimaisemissaan
Pyhämaalla. Mökin he hankkivat vaimonsa Kirsin
kanssa jo 1989, mutta ahkera mökkeily vaihtui
tänä vuonna vakiasumiseen Karin synnyinkaupungissa. Vaikka Takon perheen tie vei Poriin
jo lapsuudessa, on Uusikaupunki ollut erityisen
rakas paikka. – Vietin käytännössä kaikki kesät
ja joulut lapsena ja teininä isovanhempien luona
Uudessakaupungissa, joko Pirkholman mökillä tai
Pohjoistullikadun mummolassa, Takko selvittää.
Peliuransa aikana Takko on pelannut myös
Ruotsissa, USA:ssa ja Kanadassa. Vuodesta 2000
alkaen hän on toiminut NHL-joukkue Dallas Starsin
kykyjenetsinnän johtajana sekä kotiseuransa Porin
Ässien pelaajakoordinaattorina. Parhaiten Takko sanoo viihtyvänsä Uudessakaupungissa ja mökkimaisemissaan. – Tuntuu etteivät paikalliset osaa tarpeeksi arvostaa millainen helmi Uusikaupunki on,
Takko miettii ja peräänkuuluttaa kotiseutuylpeyttä.

1

Kaupunginlahden ranta on hieno kokonaisuus, jossa lepää niin silmä kuin mielikin ja
ruumis tulee ravituksi. Viihtyisä ja kunnostettu
rantabulevardi sopii mainiosti vanhojen aittarakennusten keskelle, joita Uudessakaupungissa on
onneksi osattu säilyttää.

2

Retki Isonkarin majakkasaarelle on tehnyt
lähtemättömän vaikutuksen. Jo pelkkä
merimatka saarelle on elämys. Retken
kruunaa opastettu kierros sekä kapuaminen
Suomen kolmanneksi vanhimman valomajakan huipulle. - Aivan huikeat maisemat, Takko hehkuttaa.
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Jos vähänkin tykkää luonnosta liikkumisesta,
kannattaa suunnata Pamprinniemen merelliselle luontopolulle Pyhämaahan. Oman
vaikuttavan lisänsä tuo niemenkärjessä ajoittain
puhaltava kova tuuli. - On mahtavaa kuunnella
rantakallioihin hakkaavaa merta, Takko kuvailee.
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NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

Karoliinit Uudessakaupungissa

UUDENK AUPUNGIN RAUHA 300 VUOTTA

Uusikaupunki juhlii
rauhan juhlavuotta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi
tasan 300 vuotta Uudenkaupungin rauhan solmimisesta.
Yksi koko Euroopan historian
merkittävimmistä rauhansopimuksista allekirjoitettiin Uudenkaupungin torilla 30.8.1721.

Rauhan vuoden tapahtumia

Kevät-syksy Rauhan paikka
-näyttely museossa
Millainen oli rauhanneuvottelujen
paikaksi valikoitunut Uusikaupunki 1700-luvun alussa? Keitä täällä
asui ja miltä kaupunki näytti?
Suomea hallinnut Ruotsi ja
Miten venäläisten miehitys
Isovihassa tuhoa niittänyt Venäjä vaikutti kaupunkiin ja sen asukryhtyivät rauhanneuvotteluihin
kaisiin? Näyttely rauhasta ja sen
toukokuussa 1721. Sodan runtele- vaikutuksista uusikaupunkilaisten
massa kaupungissa ei ollut
silmin sekä uuden Seinätön
sopivia tiloja neuvotteluille, joten museo -mobiilioppaan julkaisu.
Lokalahden kylästä siirrettiin
ratsutilan päärakennus kongres11.8.2021
sitaloksi torin etelälaitaan. Kun
Kirkko-ooppera Ende und Beginn
rauhansopimus neuvottelujen
Säveltäjä Olli Kortekankaan
päätteeksi allekirjoitettiin elokuun kirkko-oopperan kantaesitys
lopussa, se päätti yli 20-vuotisen
Uudessa kirkossa.
Suuren Pohjan sodan sekä isovihan ajan. Rauhansopimuksen
11.-14.8.2021
myötä Ruotsi menetti suurvaltaRauhan Symposium
asemansa, ja Pohjois-Euroopan
Rauhan Symposium linkittyy
rajat menivät uusiksi. UudessaEuroopan rauhankaupunki
kaupungissa 300 vuotta sitten
-verkostoon. Tapahtumassa
solmitulla rauhalla on merkitykyhdistyvät kiinnostavalla tavalla
sensä vielä tänäkin päivänä.
eri tieteenalat mm. väestöRauhan juhlavuotta vietetään tiede, historia, tulevaisuuden
Uudessakaupungissa koko
tutkimus, rauhan ja konﬂiktin
vuoden ajan, mutta elokuu on
tutkimus sekä kulttuurihistoria
nimetty Rauhankuukaudeksi.
ja kielitiede. Symposium on
Elokuun viimeisenä viikonlopmaksuton ja avoin kaikille.
puna voi rauhan tapahtumiin
tutustua seuraamalla kaupun28.-29.8.2021
gissa vierailevia karoliineja.
Karoliinit Uudessakaupungissa
Historialliset yhdistykset elävöittävät Uudenkaupungin rauhan
historiallisia tapahtumia ja aikakauden elämää. Uudenkaupungin
kaupunkikuvassa on elokuun
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Venetsialaiset ja Rauhansoutu

viimeisenä viikonloppuna mukana karoliineja ja mamselleja.
28.8.2021
Venetsialaiset ja Rauhansoutu
30.8.2021
300-vuotisjuhlapäivä ja
koulurauhan julistus

Tul toril -teematoritapahtumat
Suositut Tul toril -teematoritapahtumat piristävät Uudenkaupungin keskusta-aluetta
kesälauantaisin. Elokuisten
torien teemana on rauha.
3.7. klo 10-14 Lomatori
10.7. klo 10-14 Lastentori
17.7. klo 10-14 Taitotori
24.7. klo 10-14 Musatori
31.7. klo 10-14 Kulttuuritori
7.8.-28.8. lauantaisin klo 10
alkaen Rauhantorit
4.9. klo 10-14 Lähetystori
Lisätietoja juhlavuodesta
ja sen tapahtumista löydät
uki.fi/rauha300
uki.fi/tapahtumakalenteri

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

OTA OPAS – KOET, NÄET JA TIEDÄT ENEMMÄN

Uusikaupunki tutuksi
opastetuilla teemakierroksilla
Tie Uudenkaupungin rauhaan
-opastetut teemakierrokset
Pieni kävelykierros suurten
asioiden tapahtumapaikoilla.
Tori ja rauhan muistomerkki ovat
tuttuja, mutta missä asuivatkaan
rauhanneuvottelijat ja missä
sijaitsivat heidän kansliansa?
Mistä rauhanneuvotteluissa
oikeasti keskusteltiin? Uudenkaupungin matkailuoppaiden
rauhateemaisella opastetulla
kävelykierroksella käydään läpi
suuren Pohjan sodan, isovihan ja
Uudenkaupungin rauhan aikaisia
tapahtumia kaupungissamme
ja myös muualla Suomessa.
Uudenkaupungin rauhan
300-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi Uudenkaupungin
kaupunki tarjoaa rauhateemaiset
Muita opastettuja kierroksia

kävelykierrokset kaupunkilaisille
ja vierailleen. Tunnin mittaisen
kierroksen lähtöpaikka on
Pakkahuoneen vierassatama ja
kierros päättyy Rauhanpuistoon.
Kierroksille on ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään
kierrosta edeltävänä päivänä.
Ennakkoon ilmoittautumalla
kierros voidaan toteuttaa
myös englannin kielellä.
Ilmoittautumislinkit
tulevat lähempänä kierrosten
ajankohtia: uki.fi/rauha300
Tie Uudenkaupungin rauhaan
-kierrokset
Heinäkuussa
ke 7.7. klo 14-15
ke 14.7. klo 14-15
ke 28.7. klo 14-15
Sanni Winterin
rooliopastuskierros
ke 21.7. klo 14-15.30. Lähtö
Pakkahuoneen vierassatamasta.
Koe elämyskierros vuosina
1859—1936 kaupungissa
vaikuttaneen porvarisrouvan
Sanni Winterin seurassa. Sanni
Winterin roolissa matkailuopas
Riitta Kilkku. Hinta: 10 €/henkilö.
Liput verkosta: www.doerz.com/
visituusikaupunki

Tarinoiden Kaupunginlahti – kävelykierros
ke 30.6. klo 18-19.30. Lähtö
hotelli Aittarannan edustalta,
Aittaranta 2. Tarinoiden kaupunginlahti -kierros johdattaa
kulkijan uusikaupunkilaisten
merkkimiesten jäljille ja kertoo
paljon kaupungista, sen historiasta ja nykypäivästä. Matkan
varrella kuullaan myös purjelaivojen tarinoita. Hinta: 10 €/henkilö. Englanninkielinen opastettu
Liput verkosta: www.doerz.com/
kävelykierros
visituusikaupunki
la 24.7. klo 11-12.30.

GUIDE

Elokuussa
Rauhan Symposium
-tapahtuman yhteydessä
ke 11.8. klo 15-16
to 12.8. klo 10-11
la 14.8. klo 13-14
Uudenkaupungin rauhan
300-vuotisjuhlapäivänä
ma 30.8.2021 klo 17-18
Kansainvälisenä rauhanpäivänä
ti 21.9.2021 klo 17-18
Historiapainotteinen kävelykierros. Hinta: 10 €/henkilö.
Liput verkosta: www.doerz.com/
visituusikaupunki
Muina aikoina opastuksia voi
tilata matkailutoimistosta
puh. 050 420 5333 tai
matkailu@uusikaupunki.fi
Opastusmaksu:
arkisin 60 €/tunti,
seur. 30 €/tunti.
Sunnuntaisin 70 €/tunti,
seur. 35 €/tunti.
Järjestelypalkkio 25 €/ryhmä.
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NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

MERENKULUN KULTA-AIK A A, PORVARISKODIN LOISTOKKUUTTA
JA UUDENK AUPUNGIN RAUHAN VAIHEITA

Wahlbergin museotalo
Laivanvarustajilla oli 1800-luvun
Uudessakaupungissa
komeimmat talot.
Uusikaupunkilaiset purjelaivat
kuljettivat kauppatavaraa
ympäri maailmaa ja toivat
kotikaupunkiinsa vaurauden
lisäksi myös monia uusia
vaikutteita. Uudenkaupungin
museon Wahlbergin talossa
nämä asiat yhdistyvät
mielenkiintoisesti. Se esittelee
paitsi porvariskodin elämää
merenkulkukaupungin
kulta-aikana, myös
merenkulun historiaa.
Wahlbergin talon rakennutti yli 150 vuotta sitten
Uudenkaupungin tupakkatehtaan
perustaja Fredrik Wahlberg.
Talosta löytyvät yhä vanhat
koristeelliset kaakeliuunit ja
taidokkaat kattomaalaukset sekä
salongin käsinmaalatut alkuperäiset tapetit. Myös Italiasta tuotu
llikruunu koristaa edelleen salia.
Alakerran huoneissa voi miltei
aistia piipputupakan tuoksun ja
naisten silkkihameiden kahinan.
Museotalon yläkerrassa
esitellään paikkakunnan merellistä historiaa. Merimieskirstut,
matkamuistot, laivataulut ja kapteenin navigointivälineet kertovat
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mielenkiintoisesti vuosisataisesta parhaat matkamuistot ja tuliaiset.
purjehduksen ja laivanrakennuksen historiasta. Myös uudempi
laivanrakennus, telakkatoiminta
WAHLBERGIN TALO
sekä autoteollisuus ovat saaneet
Ylinenkatu 11, Uusikaupunki
paikkansa museon yläkerrassa.
Löytyvätpä sieltä myös uusikaup. 044 351 5447 (toimisto),
museo@uusikaupunki.fi
punkilaislähtöisen koripalloilija
Junnu Lee jr:n pelitossut.
Avoinna 14.6.–29.8.2021
Alakerran näyttelytiloissa
ma–pe 10–17 ja la-su 12–15
järjestetään vaihtuvia näyttelyitä.
(suljettu 25.–27.6.)
Vuoden päänäyttely esittelee
Muina aikoina ti–pe 12–15 tai
Uuttakaupunkia rauhan paikkana.
Elokuussa tulee kuluneeksi 300
sopimuksen mukaan (ryhmät aina).
vuotta suuren Pohjan sodan
Yleisöopastukset kesällä tiistaisin
päättäneestä Uudenkaupungin
klo 10.30 ja torstaisin klo 15.30.
rauhasta. Museon toukokuusta
Pääsymaksu:
lokakuuhun kestävä näyttely
5 €/aikuiset, alle 18 v. ilmaiseksi.
esittelee paitsi rauhan solmimiseen johtaneet tapahtumat,
Museokortti ja Smartum käyvät
myös sen, millainen oli
maksuvälineeksi.
1700-luvun alun Uusikaupunki.
Ryhmälippu 3 €/henk.
Marraskuun lopussa
(väh. 10 h/ryhmä).
Wahlbergin museotalo
pukeutuu jälleen jouluiseen
Opastus 40 € /ryhmä, toimistoasuun ja tunnelmaan.
aikojen ulkopuolella 60 €/ryhmä.
Wahlbergin talossa on
Yhden ryhmän maksimikoko
huomioitu myös lapsivieraat.
25 henkeä.
Museotiloissa voi leikkiä
salapoliisia ja tehdä erilaisia
Koronatilanne voi aiheuttaa
näyttelyyn liittyviä tehtäviä.
rajoituksia aukioloaikoihin tai
Piharakennuksesta löytyy paitsi
ryhmäkokoihin, varmista ajansuutarinverstas, myös lasten
kohtainen tieto:
leikkipaikka. Wahlbergin talon
www.uudenkaupunginmuseo.fi
museopuodista löydät kaupungin

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

MERELLISTÄ HISTORIA A
UUDENK AUPUNGIN PIENISSÄ KESÄMUSEOISSA

Merimiehenkotimuseo
ja luotsimuseo
Vastapainona tupakkatehtailijan
komealle kodille, voi Myllymäen
länsilaidalla sijaitsevassa
Merimiehenkotimuseossa
kuvitella tavallisen merimiesperheen elämää 1900-luvun
alun Uudessakaupungissa.
Museorakennus on yksi kaupungin vanhimpia säilyneitä
asuinrakennuksia ja lienee
rakennettu 1700-luvun lopulla.

LUOTSIMUSEO
Mäyhälänkatu 2 B, Vallimäki,
Uusikaupunki
p. 044 351 5450 tai
044 351 5447 (toimisto)
Avoinna:
21.6.–8.8.2021 päivittäin 12–15
(suljettu 25.–27.6.).
MERIMIEHENKOTIMUSEO
Myllykatu 20, Uusikaupunki
p. 044 351 5413 tai
044 351 5447 (toimisto)
Avoinna:
21.6.–8.8.2021 päivittäin 12–15
(suljettu 25.–27.6.).

Vallimäen rinteessä, hyvien
merinäköalojen ääressä, sijaitsi aikanaan Uudenkaupungin
luotsiasema. Luotsien tehtävänä
oli silloinkin vastata laivojen
turvallisesta kulusta satamasta
ulos avarammille vesille ja päinvastoin. Vuonna 1857 rakennettu
luotsitupa on nyt museo, joka
alkuperäisten esineidensä ja
sijaintinsa avulla kertoo tämän
vaarallisen ja usein suvussa
kulkeneen ammatin historiaa.

Molempiin museoihin
on vapaa pääsy. Ryhmät aina
sopimuksesta, opastusmaksu
30/40 €.
Kalannissa, Männäisten vanhan
ruukin ja ikivanhan kauppaväylä
Sirppujoen äärellä, sijaitsee
Kalannin kotiseutumuseo. Museo
ei ole tällä hetkellä säännöllisesti
avoinna. Tiedustelut museon
toimisto p. 044 351 5447.

Kuva: Saga Tähtinen

VIERAILE RIKOSPAIKOILLA DEKK ARIKIERROKSELLA

Murhakävely Petäjämäen jäljillä
Rikoskomisario Petri Petäjämäki
kollegoineen on selvittänyt
rikoksia idyllisessä Uudessakaupungissa kahdeksan
jännityskirjan verran.
Tule mukaan noin puolentoista
tunnin rikospaikkakävelylle, jossa Petäjämäen luonut
kirjailija Rake Tähtinen esittelee niin kirjoissa esiintyneitä
murhapaikkoja kuin muitakin

kirjasarjan keskeisiä paikkoja.
Rake Tähtinen (s. 1969)
on Göteborgissa syntynyt
uusikaupunkilainen kirjailija,
mainosgraafikko, toimittaja ja
valokuvaaja, joka on työskennellyt viimeiset vuodet lastensuojelun parissa. Häneltä on
ilmestynyt 8 jännitysromaania,
minkä lisäksi hän on on julkaissut novelleja eri kokoelmissa ja
pakinoita paikallisissa lehdissä.

Kierrokset kesällä torstai-iltaisin
1.7, 8.7., 15.7., 22.7., 29.7.
ja 5.8. klo 18–19.30.
Lähtö kirjaston edestä,
Rauhanpuisto, Alinenkatu 34.
Hinta 15 €/henkilö.
Liput:
doerz.com/visituusikaupunki
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JOTAIN, MITÄ ODOTTA A! – KOKO PERHEEN
ODOTETTU ELÄMYS- JA SUPERVIIKONLOPPU!

Uudenkaupungin kesään
vilskettä ja vilinää tuo heinäelokuun taitteessa vietettävä
todellinen suurtapahtuma
Minifarmi & Kukkamessut.
Nyt jo kahdeksatta kertaa
järjestettävä yli 10 000 kävijän
tapahtumakokonaisuudeksi
vakiintunut Minifarmi tarjoaa
kävijöilleen mielenkiintoisen
kattauksen asiaa sekä
vauhdikkaan ja ohjelmarikkaan
elämysviikonlopun
koko perheelle.

kaksi muodostunut Minifarmi &
Kukkamessut virittää messuvieraat viihtymään kehutussa, ainutlaatuisessa ja lämminhenkisessä
tapahtumakokonaisuudessa.
Mahtava kattaus alan huipputuotteita ja palveluita ympäri Suomen.
Minifarmilla rakennat unelmastasi
totta mökille, kotiin, pihalle ja
puutarhaan, lumoudut inspiroitumaan sekä nautit maaseudun antimista, tunnelmasta ja eläimistä.

ON JÄLLEEN AIKA INSPIROITUA JA INNOSTUA!

Ainutlaatuinen kauppapaikka.
Rakentamisen alueelta
löytyvät ratkaisut niin
mökille, kuin kotiinkin.

Valtakunnallisesti kesän merkittäväksi kauppa- ja kohtaamispai-
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TAPAHTUMAN PARHA AT
PALAT

Ajoneuvoja ja koneita
löytyy niin ammattilaisille,
kuin kuluttajillekin.
Puutarhan loistoa ja lähiruoan maukkautta kauden
kuumista tuotteista.
Ohjelma ja esiintyjät vailla
vertaa! Valloittaa perheen
pienimmät ja suurimmat!

Tuoreinta ja rapeinta tietoa
tapahtuman uusimmista
uutisista ja ohjelmasta
somesta!
Seuraa meitä ja pysy
mukana kärryissä!

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

Kuvat: Olli Nokkala

KESÄN SUOSITUIN MATK AILUKOHDE UUDESSAK AUPUNGISSA

Taidetalo Pilvilinna 10 v.
Huumoria, iloisia värejä,
naivistista taidetta,
ruusujen tuoksua ja kauniita
merellisiä näkymiä – sitä
kaikkea on Pilvilinna.
Pilvilinnan seinät, lattiat ja katot
on maalattu kuvia täyteen niin
talon sisä- kuin ulkopuolellakin.
Taiteilija Raija Nokkalan
maalausten myyntinäyttelyt
ja humoristiset veistokset
päärakennuksessa, taidepolulla
ja piharakennuksissa tuovat
katsojilleen iloa ja hyvää mieltä.
Puutarhaan on talon
isännän toimesta noussut
yli sadan ruusulajin rosario.

Kesän aikana vuorotellen
kukoistavat ruusulajit tuovat
väriloistoa ja kukkien tuoksua.
Pitsimökki ja vuosittain vaihtuvat
taidenäyttelyt, tunnelmallinen
taidepolku metsässä,
kahviterassi meren rannassa,
herkkupöytä ja Pilvilinnan
omia tuotteita esittelevä
korttipuoti takaavat, että
Pilvilinna jää matkailijan mieleen
harvinaislaatuisena elämyksenä.
Pilvilinna sijaitsee noin
kolmen kilometrin päässä
Uudenkaupungin keskustasta
Hiun-Lepäisten suunnassa,
kaupungin uimarannan vieressä.
Se sopii mainiosti koko perheen
taidekohteeksi. Meren rannalla
omassa kalustetussa kaksiossaan
asustelee Paplo-pupu.
Herkutteluhetki terassilla
merinäkymiä ihaillen kruunaa

päivän ainutlaatuisessa
Pilvilinnassa.
TAIDETALO PILVILINNA
Hiuntie 212
23500 Uusikaupunki
www.taidetalopilvilinna.fi
AVOINNA
23.6.–14.8.2021
ti, ke, to ja la klo 14–18
(huom! myös ke)
Pääsymaksu yleisinä
aukioloaikoina 5 € /henkilö,
3 € / lapsi 2–10 v.
VIP
Yleisinä aukioloaikoina
voi ostaa myös 10 euron
VIP-kortin, jolla pääsee
Pilvilinnaan vapaasti
kesän kaikkina yleisinä
aukioloaikoina.
RYHMÄAJAT
Ruuhkien välttämiseksi yli
10 henk. ryhmien toivotaan
varaavan oman vierailuajan
yleisten aukioloaikojen
ulkopuolella 15.5.–31.8.
2021. Ryhmähinta 8 € / hlö
opastuksineen tai
7 € / hlö ilman opastusta,
minimimaksu 140 € / ryhmä.
Tiedustelut ja varaukset:
Uudenkaupungin
matkailutoimisto,
puh. 050 420 5425
matkailu@uusikaupunki.fi
tai raija@nokkala.net
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th
CRUSELL MUSIC
FESTIVAL
CRUSELL-VIIKOLLA JUHLITAAN NELIKYMPPISIÄ!

Crusell-viikko
24.–31.7.2021
Uudessakaupungissa voi
tulevana kesänä aistia suurta
”urheilujuhlan” tuntua, sillä
kaupungissa juhlitaan heinäelokuussa niin 40-vuotista
Crusell-viikkoa, kuin Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlaa.
Musiikkiviikon ohjelmassa
kuullaan jälleen lukuisa
määrä huikeita konsertteja
sekä jännitetään kansainvälisen
klarinettikilpailun merkeissä.
-Juhlimme tänä vuonna
40-vuotiasta Crusell-viikkoa!
Tämän kunnioitettavan taipaleen
varrelle mahtuu valtava määrä
upeita konsertteja, kansainvälisiä
kilpailuja ja hienoja mestarikursseja. Vuosien varrella niin
konsertissa kävijät, kurssilaiset, kilpailijat kuin taiteilijatkin
ovat saaneet tapahtumasta
eliniän mukana kulkevia hienoja
muistoja, oppeja ja elämyksiä.
Tähän joukkoon voin laskea myös
itseni. Crusell-viikolla on erityinen
paikka sydämessäni!, hehkuttaa
tapahtuman tuore taiteellinen
johtaja Olli Leppäniemi.
Viikon aikana Uudessa-kaupungissa ja lähialueilla kuullaan
yli kolmekymmentä konserttia.
Festivaali avataan perinteiseen tapaan Uudenkaupungin
torilla lauantaina klo 12.00, kun
irti pääsee musiikin todellinen
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monitoimimies Marzi Nyman yhdessä harmonikkataiteilija Niko
Kumpuvaaran kanssa. Juhlajumalanpalveluksen solistina kuullaan huikea Monica Groop ja juhlakonsertissa kontratenori Valer
Sabadus. Konsertin orkesterina
on Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri johtajana Malin Broman.
Festivaalin taiteilijoiksi saapuu jälleen suuri joukko kansainvälisiä huippumuusikoita. Heidän
joukossaan ovat mm. viulistit
Elina Vähälä ja Jaakko Kuusisto,
klarinetisti Ricardo Morales sekä
pianistit Paavali Jumppanen ja
Iiro Rantala yhdessä näyttelijä
Lotta Kuusiston kanssa. Viikon
nimikkosäveltäjän Bernhard
Henrik Crusellin musiikkia on
mukana runsaasti, ja lisäksi
säveltäjän elämää esitellään juonnetussa Crusellin matkapäiväkirjat-konserttikokonaisuudessa.
Lastenmusiikkia tarjoilee
suosittu lastenorkesteri Ammuu!
Show-menoon ja meininkiin kuulijat vie Linnan juhlistakin tuttu
Kaartin Combo-bileorkesteri Jepa
Lambertin johdolla. Lyhtyjen
yö -picnickonsertti tunnelmoidaan rakastetun Antti Sarpilan
klarinetin säveliä kuunnellen.
Tervetuloa juhlimaan
kanssamme!

CRUSELL-VIIKKO 2021
Ohjelma julkaistaan
kokonaisuudessaan 19.3.
Lippuja konsertteihin
19.3. alkaen
www.lippu.fi.
Lisäksi lippuja myyvät Lippupisteen
toimipisteet kautta maan.
1.6. alkaen myös Uudenkaupungin
matkailutoimistosta.
Lippuvarauksen voit tehdä
myös Uudenkaupungin
kulttuuripalveluiden toimistosta,
puh. 050 4205 401.
Ohjelman ja lisätietoja löydät
www.crusell.fi

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

JÄNNIT YSTÄ, ILOA JA HY VÄ Ä MIELTÄ

Plumpsis! Myllymuori
etsii kaivoa
Mitä tapahtuu, kun Myllytontun
kaivossa ei ole pisaraakaan
vettä? Miten Myllytonttu voi
keittää ruokaa, uida saavissa
ja nauttia saunan löylyistä?
Löytyykö selitys sangen
monimutkaisesta putkistosta
maan alla vai piileekö vika
jossain muualla? Tilataanko
paikalle kaivurimies?
Myllymuori lähtee ratkomaan
pulmaa ja aloittaa uuden
kaivonpaikan etsinnät lasten
kanssa. Etsintöihin tarvitaan
ainakin pajunoksa.
Hauska laulua, leikkiä,
loruja sekä yllätysohjelmaa
sisältävä retki Uudenkaupungin
keskusta-alueella vie tarinasta
toiseen. Seikkailuun on
sävelletty myös uusi, iloinen

kaivonetsintä-biisi, jota
säestetään ämpäriorkesterilla. Kävelyreitti kulkee
Vaakahuoneelta Raatihuoneen,
Ylisenkadun, Kenkäkauppa
Alinan, kirjaston ja Rauhanpuiston kautta torille, jossa
on lasten leikkipuisto.
Seikkailuretket
toteutetaan yhdessä
Kenkäkauppa Alinan ja
Uudenkaupungin matkailutoimiston kanssa, ja ne on
suunniteltu koko perheelle.
Alle kouluikäisten on kuitenkin
hyvä liikkua oman aikuisen
seurassa, ja pienimmille
kannattaa ottaa mukaan
rattaat. Retki soveltuu
mainiosti myös päiväkotija alakoululaisryhmille.

MYLLYMUORIN
SEIKKAILURETKET
Tiistaisin ja torstaisin
6.–29.7.2021
klo 11.00–12.00
TULOSSA KE 28.7.
JA PE 30.7. KLO 10–11

Kokoontuminen
Vaakahuoneen pihalla,
Rauhankatu 10
(sisäpiha)
LIPUT
10 € /hlö, perhelippu 35 €
(sis. 4 henk samasta
taloudesta)
Osta liput verkosta:
www.doerz.com/
visituusikaupunki
Tiedustelut myös:
Uudenkaupungin
matkailutoimisto
puh. 050 420 5333
matkailu@uusikaupunki.fi
www.piironginlaatikko.com

MYLLYMUORI
LÄHTEE PIKNIKILLE

Kerttu Aaltosen luotsaama
nukketeatteri Piironginlaatikko täyttää tänä vuonna jo 50
vuotta. Ammattinukketeatteria
voit tilata lastentapahtumiin,
synttäreille, päiväkoteihin,
ala-asteille, kerhoihin ja
kirjastoihin sekä tori- ja
muihin tapahtumiin. Teatterin
ohjelmistosta löytyy sekä
soolo- että isommalla kokoonpanolla tehtyjä näytelmiä.
Lisätietoa ja kiertueen
ohjelmiston löydät osoitteesta
www.piironginlaatikko.com.

Koko perheen ohjelmallinen
kesäpiknik Myllymäellä.
Ohjelmamaksu 5 € /hlö.
Omat piknik-eväät mukaan.

NUKKETEATTERI
PIIRONGINLAATIKKO
Vaakahuone
Rauhankatu 10 sisäpiha
23500 Uusikaupunki
Puh. 044 2828 151 /
Kerttu Aaltonen
www.piironginlaatikko.com
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HAUSKAT MINIMAAILMAT VALLOITTAVAT UUDENKAUPUNGIN AUTOMUSEON!

Automuseo on Uudenkaupungin
suosituin nähtävyyskohde
Uudenkaupungin
Automuseo on Suomen
merkittävin automuseo.
Monipuolisuutensa ansiosta
se on kaupungin suosituin
ympärivuotinen kohde.

luomuksia 1980-luvulta tähän
päivään asti. Niitä et voi nähdä
missään muualla!
Kotimaisen autoteollisuuden
voimakas kehittyminen alkoi
Uudessakaupungissa vuonna
1969. Tänään UudessaMuseon kolmessa näyttelyhallissa kaupungissa valmistetut
on laaja valikoima autoklassikMercedes-Benz autot löytävät
koja ja paljon muuta nähtävää
tiensä kaikille maailman teille.
autoilun ja autourheilun eri
Alan huikea kehityskaari on talosa-alueita. Kaksipyöräisiä ei
tioitu osaksi museon kokoelmaa.
ole unohdettu, ja museossa
Museon yhteydessä toimii
on myös kaksi lentokonetta.
kokeileva entisöintityöpaja ja muAutojen merkki- ja mallivaseomyymälä. Tuotteiden kotimailikoima on monipuolinen; tarunsuusaste on korkea ja valikoima
hohtoisesta T-Fordista tulevaisuu- monipuolinen. Tiedonhaluisille
den vetyautoihin. Kunniapaikalla on tarjolla mm. Panu Kailan ja
on ensimmäinen suomalaisauto, Pentti Virtasen verraton tietoKorvensuu vuodelta 1913. Muteos Lyskan pojat ja limusiinit.
seossa on oma osasto suomaMuseomyymälästä voit
laisittain tärkeälle Saab-merkille
myös hankkia UNICEF-nuken ja
sekä muille suomalaismerkeille.
auttaa näin maailman hädässä
Erillinen ns. konseptiautokoolevia lapsia. Kiitos avustasi!
koelma esittelee suomalaisten
autosuunnittelijoiden futuristisia

VUODEN 2021 VIERAILIJA
ESITTELEE MINIMAAILMAA!
Monipuolisilla töillään yleisöä ihastuttaneet
turkulaiset Raunistulan nukkekotikerholaiset
ovat koonneet Uudenkaupungin Automuseoon
oman kymmenvuotisjuhlanäyttelynsä:
Hetkiä matkaltamme – kokorajoitus 1:12.
Näyttely esittelee kerholaisten töitä 10 vuoden
ajalta. Mukana on mm. kahdeksaan elokuvaan
perustuva ainutlaatuinen Leffat laatikossa
-kokoelma ja näkymiä kiehtovista Sadut herää eloon
-sarjan töistä. Vieraat pääsevät myös kurkistamaan
sirkusvankkureihin ja asuntovaunuihin, jopa
vessoihin! – Minimaailma lumoaa koko perheen.
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UUDENKAUPUNGIN AUTOMUSEO
Autotehtaankatu 11
23500 Uusikaupunki
Puh. 0204 848 068
tai 0500 845 835
automuseoinfo@gmail.com
visituusikaupunki.fi/automuseo
AVOINNA JOKA PÄIVÄ
KLO 11–17
Kesä–elokuussa pidennetty
aukioloaika klo 10–18.
Ryhmille sop. mukaan.
Covid 19 -pandemian vuoksi
tarkista aukioloajat nettisivulta.
PÄÄSYMAKSUT
10 €/aikuiset, 5 €/lapset,
8 €/eläkeläiset ja ryhmät
(väh. 15 hlö).
Opastus alk. 60€/ryhmä.
Opastukset, tarjoilut ja
muut lisäpalvelut vain
ennakkovarauksella.

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

HUIKEA MATK A
MIELIKUVITUKSEN
MA AILMA AN

Bonk-museo ja
Lasten Keksimö
Et löydä lumovoimaisempaa
tutustumiskohdetta kuin
Bonk-museo, joka tarjoaa
mahdollisuuden tutkia valtavan
Bonk Business Inc. teollisuusimperiumin taustoja. Avaa siis
ovi hämmästyttävään ja villiin
Bonkin maailmaan. Esillä mm.
toimintavapaita koneita, kosmisen terapian sovellutuksia,
disinformaatiojärjestelmiä sekä
paikallistettuja mustia aukkoja.
Bonk-museo on huikea matka
mielikuvituksen maailmaan.
Museoon on keräilty huolella
entisöityjä Bonk-laitteita ja
tuotteita 1800-luvun puolivälistä aina 1950-luvulle.
Bonk on hullunkurinen fantasiatuote, joka juontaa juurensa
kuvataiteilija Alvar Gullichsenin
ideasta. Oy Bonk AB on kuvitteellinen perheyhtiö, jonka ympärille

on kehittynyt kokonainen historia
ja jonka nimissä on tehty jos
jonkinlaisia keksintöjä. Bonkin
perhe tunnetaan mm. ”piristävästä anjovispohjaisesta höysteestä”
ja ”jättiläisanjovisten liikehtiessä
syntyneestä dynamoefektistä”.
Piharakennuksessa olevassa Lasten Keksimössä voivat
perheen pienimmät suunnitella
ja rakentaa oman Bonk-koneen.

Siltakatu 2, Uusikaupunki
Puh. 02 841 2404, 050 3399094
bonk@bonkcentre.fi
AVOINNA
1.–24.6. ti–la 11–15
Juhannuksena suljettu.
28.6.–11.8. joka päivä 10–18
12.–28.8. to–la 11-15
Muina aikoina sop.mukaan!

HINNAT
Aikuiset 9 €, Eläkeläiset ja
ryhmät (yli 12 hlö) 7 €
Opiskelijat 6 €, Lapset 4–12 v. 4 €.
Opastus 28 €/opastus
(ryhmät aina ja sesongin
ulkopuolella kaikki).
Opastuksen kesto 45 min.
Ryhmien opastukset vain
ennakkovarauksella.
Minimiveloitus sesongin
ulkopuolella 100 €.
www.bonkcentre.fi

PAIK ALLISET SANANLASKUT HERÄ ÄVÄT ELOON PUISTOALUEELLA

Myllymäen puiston äänimaisema
Heinäkuun parilla viimeisellä
viikolla 16.-31.7. on Myllymäen
puistossa kuultavissa "Vakkasuomalaisia sananlaskuja"
-kirjan pohjalta toteutettu
äänimaisemateos. Uusikaupunkilaisen paikallishistorioitsija
Helmer Winterin vuonna 1934
kirjoittaman ja julkaistun kirjan
viisaat ja hilpeätkin sananlaskut
heräävät eloon puistoalueella,

ääninäyttelijöiden murteellisesti
tulkitsemana.
”Nii oikke“, sano uuskaupunkilaine, vaikk' kui vääri olis.
Vakkasuomalaiset sananlaskut
antavat monipuolisen, usein huumorin kirkastaman kuvan vakkasuomalaisten elämästä niin entisinä kuin nykyisinäkin aikoina.
Äänimaiseman on
suunnitellut ja editoinut

Turusta Uuteenkaupunkiin
hiljattain muuttanut ohjaaja
Mikko Rantanen.
Lisätietoja tapahtumasta:
mikranen@gmail.com
Puh. 044 336 1314 /
Mikko Rantanen
Installaatio kuunneltavissa mäellä 16.–31.7. joka päivä klo 10–20.
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STADIN PANIMO JATK A A VAKK A-SUOMEN PANIMON
PRYKMESTAR-TUOTTEIDEN UPEA A PERINNETTÄ

Vakka-Suomen Panimo
Vakka-Suomen Panimolla
on leijunut maltaan tuoksu
jo vuodesta 2008.
Panimo sijaitsi tuolloin aivan
Uudenkaupungin keskustassa.
Tilat jäivät pieniksi tuotannon
kasvettua ja syksyllä 2014 panimo
muuttikin uusiin tuotantotiloihin, muutaman kilometrin
päähän keskustasta.
Muuton yhteydessä panimolle hankittiin täysin automatisoitu
keittolaitteisto Kaspar-Schulz
laitevalmistajalta Saksasta.
Laitteiston keittokoko on 2000
litraa ja vuonna 2018 juomia valmistettiinkin peräti 600 000 litraa.
Prykmestar-tuotteet
valmistetaan edelleen
Uudessakaupungissa
Nykyään perinteikäs Vakka-Suomen panimo on osa Stadin
Panimoa, joka osti sen tuotannon
tuotemerkkeineen noin vuosi
sitten ja jatkaa nyt oluenpanoa

Vakka-Suomen Panimolla
Uudenkaupungin Välttitiellä.
Panimon yhteydessä sijaitsee
myös panimomyymälä, josta voi
ostaa mukaansa sekä perinteikkäitä Prykmestar-tuotteita että
palkittuja Stadin Panimon oluita.
Uutuutena myymälässä
on Uudenkaupungin rauhan
300-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi tehty juhlaolut.
Stadin Panimo Oy
Kallion kellareista yli 20
vuotta sitten ponnistanut Stadin
Panimo tunnetaan parhaiten
monipuolisesta ja vaihtuvasta
oluttarjonnastaan. Kokeellisessa
pienpanimossamme on pantu
jo kymmeniä eri oluttyylejä
sekä yli 1000 erilaista olutta. Yli
kahdenkymmenen vuoden aikana
olemme käyttäneet oluissamme
useita satoja eri raaka-aineita,
kuten maltaita, humalalajikkeita
ja mausteita. Stadin Panimo on
Suomen palkituin panimo.
STADIN PANIMO
OSAKEYHTIÖ
Vakka-Suomen Panimo
Välttititie 2, Uusikaupunki
Puoti on avoinna
arkisin klo 10–17 sekä
lauantaisin 12–14
www.vasp.fi
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Kuva: Kati Keinonen

ON MONTA HY VÄ Ä SY Y TÄ TULLA PYHÄMA AHAN

Tutustu ja ihastu
Pyhämaahan!
Merellisellä Pyhämaalla on
monenlaista tarjottavaa:
vaihtelevan luonnon (Liesluodon
ja Pamprinniemen luontopolut)
lisäksi lukuisat tapahtumat ja
aktiviteetit (mm. frisbeegolf-rata kuntolaitteineen,
lentopallokentät, kajakkivuokraus) yhdistävät kantapyhämaalaiset, kesäpyhämaalaiset
ja satunnaiset vierailijat.
Kesäisin riittääkin yhdessä
puuhaamista. Kuuluisin
nähtävyytemme on tietenkin
vanha Uhrikirkko, joka kätkee
sisälleen sekä hengellisen
että esteettisen elämyksen.
Telakanrannan museoaittarivistö kertoo kalastuksen ja
merenkulun merkityksestä.
Pyhämaa on helppo hurauttaa
polkupyörälläkin päästä päähän:
saarelta toiselle pääsee nykyään
kuivin jaloin. Välillä voi pulahtaa
joko meriveteen tai makeaan
veteen - uimarantoja grillauspaikkoineen löytyy peräti kolme
kappaletta – tai sitten vain istua
ihailemaan maisemia. Kamera
kannattaakin pitää käsillä, sillä
kuvattavaa löytyy runsaasti!

Yli 120-vuotias koulu on aarteemme ja paikalliset
yhdistykset tukevat teemapäivin lasten kasvua
yhteisöllisyyteen lähellä
luontoa. Lapsiperheet
valitsevat tämänkin
takia Pyhämaan.

PYHÄMAAN
MATKAILUYHDISTYS RY
Puh. 040 688 2605
ja 045 651 9941
www.pyhamaa.fi

naapuriapua ja yhteishenkeä
pidetään yllä talkoin
ja tempauksin.
Tervetuloa Pyhämaahan – otamme lämmöllä vastaan niin uudet
asukkaat kuin matkailijatkin!

Mikset hyppäisi oravanpyörästä muiden tavoin
ja vaihtaisi rentoon ja
luonnonläheiseen asumiseen? Meillä annetaan

Kuva: Eerik Johtela
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UKIAR-LISÄTYN TODELLISUUDEN MOBIILISOVELLUS

Tutustu kaupunkiin ja sen
historiaan virtuaaliopastuksella
Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella tavalla!
Lisättyä todellisuutta hyödyntävä
UkiAR-mobiilisovellus tarjoaa
mukavaa omatoimista tekemistä,
silloin kun itselle parhaiten
sopii, yksin, kaksin tai yhdessä
perheen tai kavereiden kesken.
Sovelluksessa on tarinoita 14:ssa
pisteessä Kaupunginlahden
rannalla ja keskusta-alueella.
Sovelluksen oppaana kulkee
Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka ilmestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla näkyvissä
tarinapisteissä. Hän on jotenkin
jäänyt aikaan kiinni ja kertoo
havaintojaan merellisestä ja
historiallisesta kaupungistamme
reilun 150 vuoden ajalta ja muistelee vähän vielä menneitäkin.
Tukenaan tarinoille hän esittelee
vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon kokoelmista.

Sovelluksen sisältöjä ovat
luoneet yhteistyössä uusikaupunkilaiset yritykset, museo,
matkailu- ja kulttuuritoimi sekä
matkailuoppaita. Sovellus on
toteutettu Ukipolis Oy:n hallinnoimassa hankkeessa, jonka ovat
rahoittaneet Leader Ravakka sekä
uusikaupunkilaiset yritykset.

Voit ladata sovelluksen
käyttöösi GooglePlay ja
AppStore -sovelluskaupoissa.
Lisätietoa ja sovelluksen
latauslinkkeihin:
visituusikaupunki.fi/UkiAR

KLASSIKOT KOKOONTUVAT PAKK AHUONEEN VIERASSATAMA AN

Puupaatei Pakkahuoneel 14.8.
Ranta on täynnä nostalgiaa,
tervan tuoksua ja lakatun
puupinnan lämmintä
hehkua, kun Pakkahuoneen
vierasvenesatamaan
kokoontuu elokuussa jo
yhdeksännen kerran uljas
puuveneiden joukko.
Puuveneet ovat suomalaista
käsityöperinnettä parhaimmillaan. Ne kestävät aikaa ja
aallokkoja, ja siksi niiden suosio
on säilynyt.
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Maksuttomassa Puupaatei
Pakkahuoneel -tapahtumassa
veneharrastajat tuovat merten
kaunottarensa yleisön ihailtavaksi. Laituriin kiinnittyy niin
moottori-, purje- kuin soutuveneitäkin, ja kaikissa niissä
aitoja puuveneen tarinoita
takanaan.

taitojen osaajia. Samalla voi
perehtyä puuveneiden kiehtovaan
maailmaan ja keskustella niiden
sielunelämästä asiantuntijoiden
kanssa.

Pakkahuoneen ympäristössä
vierailevat voivat tapahtuman
yhteydessä kierrellä myyntikojuilla ja hämmästellä käsityönäytöksissä perinteisten

Seuraa tapahtuman
tiedotteita ja lue lisää
Facebookissa:
facebook.com/puupaatei

PUUPAATEI
PAKKAHUONEEL LA 14.8.
Puh. 040 5808 700
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VANHOJEN TALOJEN VIEHÄTYSVOIMA VIE MENNESSÄ ÄN

Uudenkaupungin Vanhat Talot
4.–5.9.2021
Uudenkaupungin Vanhat Talot
-puutalotapahtuma järjestetään
jo neljättä kertaa syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna.

varaamaan tähän molemmat
päivät, niin ehdi varmasti
nähdä kaiken. Oletpa sitten
kiinnostunut remontoinnista,
perinnekorjaamisesta, sisustaKymmenet tunnelmallisen kauniit misesta, puutarhanhoidosta tai
kodit ja vehreät pihat avaavat
vanhoista taloista ylipäätään,
ovensa ja porttinsa vieraiden
tarjoaa talokierros takuulla
tutustuttavaksi ja ihasteltavaksi.
inspiraatiota ja informaatiota.
Osa on ensikertalaisia, osa
Osasta kohteita löytyy myös
konkareita, mutta ei haittaa,
pihakahviloita ja kirpputoreja,
vaikka vierailisit tutussa talossa
ja aina kannattaa kurkistaa
uudestaan, aina on joku nurkka
myös naapurin pihaan, sieltäkin
korjattu tai pihaa muokattu.
voi löytyä jotain innostavaa!
Vierailukohteita voit tutkia
Tapahtuman järjestää
oman aikataulusi ja mieltymysUudenkaupungin Vanhat Talot ry
tesi mukaan. Suosittelemme

Tapahtumatiedot löydät
myös Facebookista,
Uudenkaupungin Vanhat Talot.
Sydämellisesti tervetuloa!

UUDENKAUPUNGIN
VANHAT TALOT -TAPAHTUMA
4.–5.9.2021
Lauantaina klo 10–18
Sunnuntaina klo 10–18
Kohdekohtaiset muutokset
kellonajoissa mahdollisia.
TAPAHTUMAINFO
www.uginvanhattalot.fi
UVT, Taina Nikula
p. 040 415 6340
info@uginvanhattalot.fi
LIPUT
Päivälippu 12 €
Alle 15-vuotiaat aikuisen
seurassa ilmaiseksi.
Ryhmälippujen väh. 15
henk. ennakkovaraukset:
info@uginvanhattalot.fi tai
matkailu@uusikaupunki.fi
LIPUT ENNAKKOON
1.5. alkaen
www.doerz.com/
visituusikaupunki
Ennakkolipun ostaneiden tulee
noutaa tapahtumaranneke
tapahtumapäivänä
kauppatorin lipunmyynnistä
tai Työväentalolta.
Tapahtumarannekkeita
ennakkoon Ugin
Matkailutoimistosta 1.7. alk.
LIPUNMYYNTIPAIKAT
TAPAHTUMA-AIKANA
Uudenkaupungin kauppatori,
UVT:n oma lippupiste.
Tapahtumakeskus
Uudenkaupungin Työväentalo,
Ylinenkatu 12.
Uudenkaupungin
matkailutoimisto,
Rauhankatu 10
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Uudenkaupungin
kirkot ja seurakunta
Uudenkaupungin seurakunnassa on neljä kappeliseurakuntaa;
Uusikaupunki, Kalanti, Lokalahti ja Pyhämaa. Vanha kirkko, Kalannin
ja Pyhämaan kirkot ovat Tiekirkkoja ja avoinna kesällä vierailijoille.

Vanha kirkko
Alinenkatu 44, Uusikaupunki.
Holvikattoinen harmaakivikirkko
vuodelta 1629 on keskustaalueen vanhin rakennus. Vanha
hautausmaa ja sankarihaudat.
Avoinna: 9.6.–8.8. ke–la klo
11–17, su klo 12–16 (ei 26.–27.6.).
Muulloin sopimuksesta.

Pyhämaan Uhrikirkko ja
Pyhämaan uusi kirkko
Kirkontaustantie 15, Pyhämaa.
Uhrikirkko on harvinaislaatuinen puukirkko, joka on
rakennettu vv. 1642–50.
Maalaukset peittävät kokonaan kirkon katon ja sisäseinät.
Pyhämaan uusi kirkko on
harmaakivikirkko vuodelta
1804, Uhrikirkon vieressä.
Alttaritaulu on Arvid Liljelundin
maalaama. Avoinna: 9.6.–8.8.
ke–la klo 11–17, su klo 12–16.
Muulloin sopimuksesta.
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Kalannin kirkko
Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän
Olavin harmaakivikirkko on
rakennettu 1300-luvun lopulla.
Avoinna: 9.6.–8.8.
ke–la klo 11–17,
su klo 12–16 (ei 26.–27.6.).
Muulloin sopimuksesta.

Lokalahden kirkko
Palomäentie 2, Lokalahti.
Puukirkko vuodelta 1763 ja
paanutapulin vanhimmat
osat 1500-luvulta.
Avoinna sopimuksen mukaan
ke–su puh. 050 3635 350.

Uusi kirkko
Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Arkkitehti Georg Theodor von
Chiewitzin suunnittelema
goottilaistyylinen punatiilikirkko.
Rakennettu vuosina 1858–1863.
Tuplaurkuvartit kirkossa
heinäkuussa torstaisin 1.7., 8.7.,
15.7. ja 22.7. klo 12. Kesto 30 min.
Avoinna muulloin sopimuksen
mukaan ke–su puh. 044 3635 497.

Putsaaren piilokirkko
Pieni, idyllinen puukirkko
Putsaaren saaressa. Kirkko on
rakennettu todennäköisesti
jo 1600-luvulla.

UUDENKAUPUNGIN
SEURAKUNTA
PL 24, 23501 Uusikaupunki
Tarkista jumalanpalvelusten
ajat kirkkojen
ilmoitustaululta sekä
uudenkaupunginseurakunta.fi

NÄKEMISTÄ JA TEKEMISTÄ

TASOK ASTA MUSIIKKIA JA HISTORIALLISTA Ä ÄNIMAISEMA A

Uudenkaupungin
seurakunnan musiikkityö
Kesällä 2021 Uudenkaupungin
Uudessa kirkossa soi jälleen
tasokas musiikki kaupunkilaisten ja vierailijoiden iloksi
sekä Korkeimman kunniaksi!

TuplaUrkuvartit Uudenkaupungin Uudessa kirkossa
Puoli tuntia urkumusiikkia
historiallisilla Marcussen
& Søn -uruilla (1865)

Luvassa on muun muassa
Olli Kortekankaan kirkko-oopperan kantaesitys ja 40-vuotiaan
Crusell-musiikkiviikon juhlajumalanpalvelus solistinaan
mezzosopraano Monica Groop.
Vuoden tauon jälkeen seurakunnan musiikkityö järjestää myös
suositut kesätorstain Urkuvartit
laajennettuina puolen tunnin
mittaisiksi TuplaUrkuvarteiksi.
Tervetuloa hyvän musiikin
pariin ja historiallisten Marcussen
& Søn -urkujen äänimaisemaan!

Torstai 1.7. klo 12
Slawomir Kaminski (Puola)
Torstai 8.7. klo 12
Ulla Vuola
Torstai 15.7. klo 12
Kari Vuola
Torstai 22.7. klo 12
Markku Hietaharju

Ende und Beginn -ooppera
Kirkko-ooppera laulajalle,
tanssijalle, uruille sekä klarinetille, sellolle ja pianolle.
Musiikki: Olli Kortekangas
Libretto: Dietrich Bonhoefferin
tekstien pohjalta Olli Kortekangas
Oopperan kantaesitys keskiviikkona 11.8. 2021 klo 18 Uudenkaupungin Uudessa kirkossa.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

th
CRUSELL
Suomalaisen barokkiorkesterin (FiBO) konsertti
Maailman synty – varhaisbarokkia Crusell-juhlajumalanpalvelus
ja suomalaista kansanmusiikkia
Sunnuntai 25.7.2021 klo 10,
Keskiviikko 9.6.2021 klo 19,
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Uudenkaupungin Uusi kirkko
Kirkkoherra Juhana Markkula
Virpi Räisänen, mezzosopraano
Monica Groop, mezzosopraano
Taito Hoffrén, runolaulu
Olli Leppäniemi, klarinetti
Suomalaisia kansanmuusikoita
Takashima Takuya, oboe
FiBO Players
Kari Vuola, urut
Liput: 15/20 euroa
Soitinyhtye
lippu.fi
Lauluryhmä, johtaa Ari Stenman
Johann Sebastian Bachin ja
Florence Pricen kirkkomusiikkia

MUSIC
FESTIVAL

Nicholas Söderlund, basso
Minna Tervamäki, ohjaus,
koreografia ja tanssi
Kari Vuola, urut
Tuulia Ylönen, klarinetti
Marko Ylönen, sello
Jukka Nykänen, piano
ja musiikin johto
Liput alkaen 25 euroa.
lippu.fi

Lisätietoja:
Ari Hirvonen puh. 050 363 4114
Kari Vuola puh. 040 661 3293
uudenkaupunginseurakunta.fi
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Opastukset ja
ohjelmapalveluita

Esitteestä on saatavilla myös englannin- ja
venäjänkielinen versio. Suomenkielinen esite
löytyy verkosta: visituusikaupunki.fi (näkemistä ja
tekemistä/kulttuuripolku_uudessakaupungissa)

OPASVÄLITYS JA KIERTOAJELUT

NUKKETEATTERI PIIRONGINLAATIKKO

Uudenkaupungin matkailutoimisto, Rauhankatu
10, sijaitsee torin laidalla, kaksikerroksisessa
punaisessa kivitalossa vuodelta 1857.
Rakennus on kaupungin entinen raatihuone.
Matkailutoimistosta voit tilata Uudenkaupungin
matkailuoppaat ry:n auktorisoidun oppaan
kiertoajelulle, kävelykierrokselle tai vaikka
opastetulle pyöräilykierrokselle. Räätälöimme
asiakkaan toivomusten mukaisen ohjelman
muutamasta tunnista, vaikka pariksi päiväksi.

Nukketeatteri Piironginlaatikko järjestää esityksiä,
lastentapahtumia, satuhetkiä, laulu- ja leikkituokioita, työpajoja sekä näyttelyitä. Piironginlaatikosta on tilattavissa ohjelmaa erilaisiin
tapahtumiin, päiväkotiin, kouluun ja synttäreille.
Tiedustele myös ns. ”eläviä patsaita” erilaisiin
tilaisuuksiin. Vaakahuoneella, Rauhankatu 10
(matkailutoimiston sisäpiha) on Piironginlaatikon
Satukammari. Avoinna sopimuksen mukaan sekä
tapahtumien yhteydessä. Tiedustelut puh.
044 282 8151 / Kerttu Aaltonen.
kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com
www.piironginlaatikko.com

OPASTUSMAKSUT
Arkisin 60 €/1. tunti, seuraavat 30 €/tunti.
Sunnuntaisin 70 €/1. tunti, seuraavat 35 €/tunti.
Kielitaito- ja rooliopastuslisä 10 €/tunti/kieli.
Järjestelypalkkio 25 €/ryhmä (sis. opastuksen
ja mahdollisen muun ohjelman varauksen,
tilausvahvistuksen ja laskutuksen jälkikäteen).

OHJELMAPAKETIT

KALANNIN KOTISEUTUMUSEO

Kaupungin matkailutoimisto järjestää ryhmille
tilauksesta räätälöityjä ohjelmia, joihin kuuluvat
tarvittaessa opastukset, ruokailut, kahvit,
nähtävyyskohteet, ostosmahdollisuudet ym.
mielenkiintoiset käyntikohteet. Tilattavia paketteja ovat mm. ”Pikkukaupungin erikoisuudet” ja
”Unelmien Pilvilinna”. Ohjelmapakettiehdotuksiin
voi tutustua netissä: Retkipaketteja ryhmille.

Kuriirinkuja 1, Kalanti, puh. 044 351 5447
(Uudenkaupungin museon toimisto). Historiallisella Männäisten markkinapaikalla
sijaitseva talonpoikaiskulttuuria esittelevä
kotiseutumuseo. Avoinna kesäaikana vain
tilauksesta, hinta ja muut tiedustelut Uudenkaupungin museon toimisto, puh. 044 351 5447.

Paketteja voit tilata sellaisenaan tai ne voivat
olla virikkeinä räätälöityjen kokonaisuuksien
suunnittelussa. Ota yhteyttä kaupungin
matkailutoimistoon, niin teemme sinulle ja
ryhmällesi toiveittenne mukaisen ohjelman.
Tulkkan käymä — tääl teit oroteta!

KALANNIN VETERAANIMUSEO

KULTTUURIPOLKU-ESITE
Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit
tutustua Uudenkaupungin historiaan, nähtävyyksiin sekä muistomerkkeihin omatoimisesti.
Tämän historiapainotteisen reitin pituus on
noin neljä kilometriä ja sen voit taittaa mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyörällä.
Reitti alkaa entiseltä Raatihuoneelta ja kiertää
viehättävässä puutalokeskustassamme. Reitin
varrella on merkittynä 33 erilaista kohdetta.
Esitteessä kerrotaan myös mitä näissä kohteissa
on sijainnut aiemmin, ja missä käytössä ne ovat
nyt. Kulttuuripolku on mainio infopaketti niin
turisteille kuin kaupunkilaisillekin. Alla linkit
esitteen sähköiseen versioon. Paperisen esitteen
voit noutaa käyttöösi matkailutoimistosta, Rauhankatu 10 (Palvelupiste Passari/matkailutoimisto).
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Tilauksesta auki
olevia museoita

Pruukintie 7. Esillä esineistöä itsenäisyytemme
alkuajoilta viime sotiimme asti sekä sotilas- että
siviilielämästä. Museo sijaitsee Vahterus Oy:n tiloissa. Opasteet Pankkitieltä, Kalanti-talon kohdalta.
Aukioloajat: Avoinna sopimuksen mukaisesti.
Tiedustelut puh. 040 7517 666/Tarja Aikola,
040 730 1111/Jani Tanner, 040 8388 960/Salme
Tuokila. Pääsymaksu: 1 €/aikuiset, 20 €/ryhmät.

PYHÄMAAN KOTISEUTUMUSEO
Laihosen torppa, Mäkitarhantie 23 ja
Ranta-aitat, Pyhämaanranta 37.
Aukioloajat: avoinna sopimuksen mukaan. Pääsymaksu: 1 €/henkilö.
Tiedustelut ja varaukset: puh. 050 597 6892/
Petteri Pitkämäki, Pyhämaan kotiseutuyhdistys.

KARTANO
Järppilän kartano
Järppiläntie 64, Taivassalo. Puh. 0500 527 365 Maija
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Jaakkola-Angervuori, malisajaakkola@gmail.com
1400- luvulta oleva kartanoalue koostuu 1830-luvulta peräisin olevasta empiretyylisestä päärakennuksesta ja kartanon oheisrakennuksista. Kartano
avoinna ryhmille tilauksesta. www.jarppila.fi

PUUTARHAKOHTEET JA –MYYMÄLÄT
Kurjenpolun Taimipalvelu
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki. Puh. 02 842 2729.
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com
Kaikkea pihaan, puutarhaan ja kotiin ympäri
vuoden. Palvelemme arkisin 9–17, la 9–14.
Tarkemmat sesonkien aukioloajat ja uutiset löydät
Facebookista. www.kurjenpoluntaimipalvelu.com
Pionien Koti
Taivassalon Puutarhapalvelu Ky, Hussintie 15,
Taivassalo. Puh. 02 841 4838, pioni@pionienkoti.fi.
Pionipuutarha, upeat pioni-istutukset. Pionien
ja muiden kasvien ostomahdollisuus. Avoinna
keväällä ja alkukesällä joka päivä, tarkista ajat:
www.pioni.fi. Ryhmille etukäteen varattavat
opastukset ovat maksuttomia. Tiedustelut ja
varaukset puh. 02 841 4838 www.pioni.fi.

MUUTA NÄHTÄVÄÄ
Keskusta ja vanha puutaloalue
Museoviraston mukaan Uudenkaupungin ruutukaava-alueen laaja puutaloalue on yksi parhaiten
säilyneistä empiretyylin puukaupungeista
Suomessa. Kaupunkia ovat tuhonneet monet
suuret tulipalot, viimeiset vuosina 1846 ja 1855.
Nykyinen kaupunkimme on pääsääntöisesti
rakennettu näiden vuosien jälkeen. Kaupungin
nykyisen asemakaavan laati lääninarkkitehti
Chiewitz v. 1855. Keskusta-alueella on yli 40
puutalokorttelia ja noin 600 vanhaa puutaloa.
Uudenkaupungin Vanhat Talot ry. järjestää 4.–5.9.
tapahtuman, jossa vanhoihin taloihin ja yksityisiin
koteihin sekä pihoihin pääsee tutustumaan.
Kaupunginlahti ja tarinataulut
Kunnostettu ja upeasti valaistu rantabulevardi
houkuttelee Kaupunginlahden rantaan, aivan
kaupungin keskustassa. Rantamuurissa
ja kivetyksissä olevat merelliset lauseet ja
laivojen nimet liittyvät kaupungin merelliseen
historiaan. Nimetyt laivat ovat joko rakennettu
Uudessakaupungissa tai sitten ne ovat aikoinaan
vierailleet vakituiseen kaupungin satamassa.
Laiturien nimet kuvaavat entisajan kauppalaivojen
reittejä: Tukholma, Kööpenhamina ja Lontoo.
Tarinalliset tekstiseinät esittelevät nämä kolme
kaupunkia. Kaupunginlahden ympärille on myös
sijoitettu 10 pienempää tarinataulua, joissa on
valokuvin ja hauskoin tarinoin kerrottu entisajan
elämästä Uudessakaupungissa.

Seinätön museo – mobiiliopasteet
Uudenkaupungin museo on julkaissut yhdeksän
mobiiliopastusreittiä, jotka toimivat älylaitteilla
eli kännykällä, tabletilla tai pöytätietokoneellakin.
Seinätön museo -oppaiden avulla voit tutustua
mm. Kaupunginlahden tai Ruokolanjärven
ympäristön historiaan, entisajan lasten tai nuorten
paikkoihin, tiettyjen talojen tarinoihin tai vaikka
käydä kiertämässä kaikki Uudenkaupungin
julkiset veistokset ja muistomerkit. Seinätön
museo -mobiilioppaat löytyvät kaikki verkosta:
tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
Lisätietoa ja linkit oppaisiin löydät myös museon
nettisivuilta: www.uudenkaupunginmuseo.fi
museo@uusikaupunki.fi, puh. 044 351 05447.
Piiloleikki - etsi piilossa olevat pikkupatsaat!
Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja
pronssiveistoksia, joita voi etsiä digitaalisen tai
painetun kartan avulla. Jokaiseen reittiin liittyy
mobiilipeli, joka auttaa katsomaan ympäristöä
eri näkökulmista ja oppimaan uusia asioita.
Etsiminen on osallistujille maksutonta. Piiloleikki
on yhteisötaiteen ja aarteenetsintäpelien
(esim. geokätköily) yhdistelmä. Nuoret ovat
tehneet patsaat työpajoissa, ideoineet ja
suunnitelleet reitin. Reitti kulkee kaupunginlahden
molemmin puolin ja sen pituus on noin 4–5 km.
Piiloleikkiveistoksia voit etsiä osoitteessa:
https://piiloleikki.fi Paperisia karttoja on jaossa
mm. Passarissa, uimahallilla, kirjastossa ja
museossa. Reitin voi kulkea kokonaan paperisen
kartan avulla, tai kokonaan mobiilipelin avulla.
Järviä merikaupungissa
Keskustan lähellä on kaksi järveä, Käätyjärvi ja
Ruokolanjärvi. Ruokolanjärvessä sijaitsee koko
perheen kalastuspuisto Ruokolax. Katso lisätiedot
Meri ja muu luonto –sivuilta kohdasta Kalastus.
Myllymäen puisto
Myllymäellä on muistona menneiltä ajoilta
neljä erilaista tuulimyllyä, kauniita erikoisia
istutuksia, portaikkoja ja lasten leikkikenttä.
Alueen pohjoisreunalla on puulajipuisto.
Myllymäellä on myös vanha vesitorni, mutta
torniin ei enää ole mahdollista päästä.
Myllymäen puiston äänimaisema
Heinäkuussa 16.–31.7. Myllymäen puistossa on
kuultavissa Uudenkaupungin paikallishistorioitsija
Helmer Winterin kirjoittaman "Vakkasuomalaisia
sananlaskuja" -kirjan pohjalta toteutettu
äänimaisemateos. Vuonna 1934 julkaistun kirjan
hilpeätkin sananlaskut heräävät Myllymäellä eloon
ääninäyttelijöiden murteellisesti tulkitsemana.
”Nii oikke“, sano uuskaupunkilaine, vaikk' kui
vääri olis. Äänimaiseman on suunnitellut ja
editoinut ohjaaja Mikko Rantanen. Lisätietoja
puh. 044 336 1314, mikranen@gmail.com
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Männäisten vanha ruukin alue
Männäistenkoskentie, Kalanti. Männäisten
yhtenäinen ja tiivis ruukinalue kuvastaa Ruotsin
vallan aikaista raudanjalostuksen historiaa
1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Männäisissä on
säilynyt raudantuotantoon liittyviä, harvinaisia
tuotantorakennuksia kuten poikkeuksellisen
suurikokoinen hiilihuone sekä harmaakivestä
rakennettu kalkkivarasto. Ruukki on säilyttänyt
yleisilmeen, joka sillä oli raudanjalostuksen
päättyessä 1800-luvun alussa. Alue ja sen
rakennukset ovat yksityisomistuksessa, mutta
nähtävissä osittain alueen ulkopuolelta.

Syys-lokakuu: Jussi Grönlundin muistonäyttely ”Auringon laskiessa”

Hautausmaat
Vanhan kirkon edustalla ovat sankarihaudat ja
joitakin vanhoja hautoja. Nykyinen hautausmaa
Autotehtaankadun ja Kalannintien risteyksessä
on otettu käyttöön v. 1849. Nykyisellä
hautausmaalla on arkkitehti Yrjö Vaskisen
suunnittelema siunauskappeli vuodelta 1940.
Lokalahden hautausmaa on kirkon vieressä ja
toinen sijaitsee n. 400 m päässä, Palomäentien
varrella. Pyhämaassa hautausmaa on
kirkonmäellä ja Kalannissa kirkon ympärillä.

Mukana Ehrmanin edellisvuosien parhaita maalauksia mm. 28 teoksen sarja ritareista ja neidoista,
mutta mukaan mahtuu myös rokkareita, päiväperhosia, Art Deco -henkilökuvia ja tanssijoita.

Näyttelyt, taidetta

Pakkahuoneen vierassatama
Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500.

Tarkemmat tiedot ja lisää näyttelyitä:
uusikaupunki.fi /tapahtumakalenteri
Kulttuurikeskus Cruselli
Liljelund-halli, Kullervontie 11 A. Näyttelyiden
tiedustelut puh. 050 420 5401 tai
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi. Katso tarkat
ajankohdat: uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
Touko-kesäkuu: Pentti Peura, Naturasta abstraktiin
Vuosien saatossa Peura on kuvannut Uuttakaupunkia ja sen ympäristöä fotorealistisin maalauksin.
Nyt hänen taiteensa on siirtynyt uuteen, abstraktiin
muotoon. Meri, joka on syvällä taiteilijan sielussa,
näkyy myös hänen viimeisimmissä töissään.
Kesä-heinäkuu: Erkinharju, Joutsamo, Korhonen, Laaksonen & Toivari,
Ryhmässä viis – paljon värejä siis
Näitä viittä kuvataiteilijaa yhdistävänä tekijänä
on vahva värien käyttö, jota jokainen toteuttaa
omalla persoonallisella tavallaan. Ryhmää
yhdistää lisäksi pleksimaalaustekniikkaan
perehtyminen kuvataiteilija Eija Ruohosen
johdolla – ja hervoton huumorintaju. Sirpa
Erkinharjun työt ovat näyttelyssä postuumisti.
Heinä-syyskuu: Pentti Siivosen taidekokoelmia
Kalantilaisen Pentti Siivosen hopea- ja
taidemaalauskokoelmia.
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Öljyvärimaalauksia, tutkielmia, akvarelleja
ja piirustuksia. Maalausten aiheissa toistuvat
auringonlaskut, pilvet, puut, purjelaivat, metsät
ja veden heijastukset. Mukana on myös joitakin
henkilökuvia sekä vuoden 2021 ITE -taiteilijaksi
valitun Jori Tapio Kalliolan installatio ”Maalari”.
Lokakuu: Vakka-Suomen Taideyhdistyksen
syysnäyttely, paikalliset taiteilijat ja taiteen harrastajat ovat käsitelleet teoksissaan rauhan teemaa.
Marraskuu: Paula Ehrman, Ritarit

Joulukuu: Arja Pykäri & Tarja Seewald, Jälkiä
Öljy- ja akryyli maalauksia niin esittävällä kuin
abstraktilla otteella sekä akvarelleja ja veistoksia.
Jälkiä-näyttely kertoo elämän kerroksellisuudesta. Eletystä eilisestä vain jäljet
kertovat ja antavat viiteitä.

Vaihtuvia näyttelyitä koko aukioloajan
9.4.–3.10.2021.
9.4.–22.5.2021 Meeri Koutaniemi, taidekeramiikkaa
23.5.–3.7.2021 Vakka-Suomen
Taideyhdistys ry, “Rauhan vuosi”
4.7.–21.8.2021 Rauno Parkkila,
“Luontokuvia mereltä ja maalta”
22.8.–3.10.2021 Petra Hietalahti,
“Maalauksia farkulle”
Raimon kammari
Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, puh. 050
420 5378. Vaihtuvia näyttelyitä.
Galleria-Taidelainaamo Horisontti
Alinenkatu 24, puh. 050 410 9137 Sammalisto,
040 531 7979 Hallikainen
galleriahorisontti@gmail.com
Uudenkaupungin Kuvataideseura ry.
järjestää taidelainaamotoimintaa ja vaihtuvia näyttelyitä. Myös nuoria, aloittelevia
taiteilijoita esitellään galleriassa.
6.7.–31.8. Uudenkaupungin rauhan juhlavuoteen
liittyvä teemanäyttely ”IHAN RAUHASSA”.
Videostudio, taidetapahtumia ja kahvitarjoilua.
Avoinna: ke 12–15, to 15–17, pe klo 12–15 ja la
klo 10–13. Kesällä ti–pe klo 13–17, la 10–14.
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Runonkulman Galleria
Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki, puh. 040 708
4776, meku@pikkukylanpuoti.fi. Taidegalleria
ja taidelainaamo keskustan puutaloalueella,
vaihtuvia näyttelyitä, tapahtumia, kursseja,
luentoja ja yksityistilaisuuksia Galleriassa
toimii myös suomalaisia käsityötuotteita
myyvä Pikkukylän Puoti.
Avoinna: ke klo 16–19, la klo 11–15.
Kesäkuussa vaihtelevia aukioloaikoja.
Heinäkuussa avoinna ke–pe klo 11–17 ja la
klo 11–15. Muutokset mahdollisia, avoinna
myös sopimuksesta.
www.korttelinkulmassa.blogspot.fi
www.pikkukylanpuoti.fi
Taidetalo Pilvilinna
Hiuntie 212, Uusikaupunki. Taiteilija Raija
Nokkalan naivistista taidetta, postikortteja.
Pilvilinna on värikäs ja omaperäinen taidetalo,
jonka ulko- ja sisäseinät on koristeltu maalauksin. Pihapiirissä pitsimökki, vuosittain vaihtuva hauska taidepolku ja kahviterassi meren
rannalla. Puutarhassa satojen ruusujen rosario.
Avoinna: 23.6.–14.8. tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin klo 14–18.
Pääsymaksu: yleisinä aukioloaikoina
5 €/henkilö, 3 €/lapsi 2–10 v. VIP-kortti
10 €/henkilö, sisäänpääsy kesällä 2021
kaikkina yleisinä aukioloaikoina.
Ryhmät yli 10 henkilöä aina yleisten aukioloaikojen ulkopuolella sopimuksen mukaan.
Ryhmien varaukset: Uudenkaupungin
matkailutoimisto, puh. 050 420 5333,
matkailu@uusikaupunki.fi tai
raija@nokkala.net, www.nokkala.net
Wahlbergin museotalo
Uudenkaupungin museo, Ylinenkatu 11, puh.
044 351 5447. ”Rauhan paikka” -niminen
näyttely avautuu keväällä ja on esillä
lokakuun loppuun asti. Uudessakaupungissa
vuonna 1721 solmittu rauha on merkittävin
Suomeen liittyvä maailmanpoliittisen
historian tapahtuma. Rauhan paikka
-näyttely ei kuitenkaan keskity pelkästään
rauhanneuvotteluja edeltäneeseen suureen
Pohjan sotaan tai neuvottelujen sisältöön,
vaan näkökulma on uusikaupunkilaisten:
Millainen oli rauhanneuvottelujen paikaksi
valikoitunut Uusikaupunki 1700-luvun alussa?
Keitä täällä asui ja miltä kaupunki näytti?
Miten venäläisten miehitys vaikutti kaupunkiin
ja sen asukkaisiin? Entä rauhansolmimisen
myötä: Kuinka kaupunki rakennettiin uudelleen
isovihaksi kutsutun ajanjakson jälkeen?
Marraskuun lopulla Wahlbergin museotalo

pukeutuu jälleen jouluiseen asuunsa.
Tupsula - tuhansien tupsujen -näyttely
Alinenkatu 24, Uusikaupunki. Avoinna: tiistaisin ja
torstaisin klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14 ja aina
ko ovi o auk. 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.
Uudenkaupungin Merikeskus
Pakkahuoneen vierassatama. Merellinen näyttely.
Esillä Parkkilaiva Warman isokokoinen pienoismalli.
Warma oli viimeinen Uudessakaupungissa
rakennettu puinen purjelaiva. Näyttelylaivan
pituus on 7,5 m, leveys 2 m ja korkeus 4,3 m.
Myynnissä Uudenkaupungin merihistoriallisen
yhdistyksen kirjoja ym. tuotteita. Kesällä 2021
merikeskuksessa on esillä ”Relations with the
Sea” -näyttely, taiteilija TH Norlingin merellisiä
maalauksia sekä mahdollisesti sukellusaiheinen
näyttely. Näyttelytoiminnasta vastaa Ugin
Merihistoriallinen yhdistys. Katso aukiolojat
tapahtumakalenterista: uki.fi/tapahtumakalenteri

Teatteri, kesäteatterit
Uudenkaupungin Teatteri
Kullervontie 11, Kulttuurikeskus Crusellissa,
samassa rakennuksessa Hotelli Aquariuksen
kanssa. Päänäyttämön katsomossa on 254 paikkaa,
pienellä näyttämöllä 50 paikkaa. Teatterinjohtajana toimii Jari Luolamaa. Ryhmä- ja yksittäislippujen myynti sekä tilausnäytökset ja ohjelmistoa
koskevat tiedustelut teatterin toimistosta
puh. 02 8451 5440,
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi.
Lippuja myös www.lippu.fi tai R-kioskeista. www.uudenkaupunginteatteri.fi

KESÄTEATTERIT
Teatteriryhmä Lentävä Lokki esittää
Eläinten vallankumous
George Orwellin mestariteoksen pohjalta
käsikirjoitus ja ohjaus: Raija ja Pentti Nokkala.
Tarina aikuisille vallasta ja rakkaudesta.
Tämän jälkeen kukaan ei suhtaudu
eläimiin enää niin kuin ennen.
Esityspaikka: Suukarintie 2, sisätilassa.
Kaupunginlahden rannalla, Pakkahuoneen
vierassatamasta merelle päin. Katettu ja ilmastoitu
tila. Puffetti ennen esitystä ja väliajalla.
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Esitykset: ti 6.7., ke 7.7., ti 13.7., ke 14.7., ti
20.7., ke 21.7., ti 3.8., ke 4.8., ti 10.8. ja ke 11.8.
Kaikki esitykset alkavat klo 19.00. Liput: alkaen
18 € / 16 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät).
Lippuvaraukset ja -myynti: Uudenkaupungin
matkailutoimisto, Rauhankatu 10, puh. 050 420
5425, 050 420 5333. Lippuja myös www.lippu.fi
tai R-kioskeista. www.lentavalokki.fi
Pyhämaan Suviteatteri esittää kesältä
2020 siirretyn Ray Cooneyn farssin
Hyvää, pahaa, rahaa!
Ohjauksesta vastaa Lauri Ketonen. Esitykset
nähdään Pyhämaan Nuorisoseurantalon
katetulla ulkonäyttämöllä osoitteessa
Pyhämaantie 1076, Uusikaupunki.







Ensi-ilta sunnuntaina 4.7. kello 16.
Muut esitykset: 6.7.- 25.7. tiistaisin ja
torstaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 14 ja
18. Lisäksi yönäytös perjantaina 23.7. klo 22.

LENTÄVÄN LOKIN KESÄTEATTERI
Suukarintie 2, Uusikaupunki

Tiedustelut, varaukset ja ryhmämyynti: puh.
0440 345 675, suviteatterivaraukset@gmail.com
Liput ovelta 17 € / 9 €
Ryhmäliput (yli 15 henk.) 15 € / 7 €.
Koko näytös (230 hlö + väliaikakahvitus) 3500 €
teatteri.pyhamaa.fi
Noudatathan teatteriin saapuessasi epidemian
torjunnasta annettuja ohjeita! Epidemiatilanne
saattaa myös aiheuttaa esityksiin nopeita
muutoksia. Seuraa siis tiedotusta teattereiden
verkkosivuilla ja somekanavissa.
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Liput: 16€ / 18€
Uudenkaupungin matkailutoimisto
0504205425 / 0504205333 / lippu.fi

TERVETULOA UUTEENK AUPUNKIIN!

Uuteenkaupunkiin
on helppo tulla
AUTO

BUSSI

Uusikaupunki sijaitsee noin tunnin
ajomatkan päässä Turusta. Autolla
voi ajaa Turusta ja Porin suunnalta
E8-tietä ja kääntyä Laitilassa tielle 43.
Turun suunnalta myös tietä 192, kääntymällä
tielle 194. Tampereelta kätevimmin tietä
nro 12 ja kääntymällä Eurassa tielle 43.

Bussit lähtevät Turusta päivittäin, arkisin
jopa tunnin välein. Jatkoyhteydellä pääsee
Helsingistäkin noin 10 kertaa päivässä.

Pysäköinti on Uudessakaupungissa
ilmaista. Mahdolliset aikarajoitukset
kannattaa huomioida.

Busseja tulee myös Raumalta, joko
Laitilan tai Pyhärannan kautta. Onnibussit
tulevat Laitilaan (18 km Ugista),
josta jatkoyhteys Uuteenkaupunkiin.
Linja-autoasema sijaitsee Rauhankadulla,
torin laidalla, kaupungin keskustassa.
Liput kuljettajalta tai www.matkahuolto.fi

RAUTATIEASEMA TURUSSA

LENTOASEMA TURUSSA

Turun rautatieasemalle pääsee
mukavasti kaikkialta Suomesta. Etäisyys
rautatieaseman ja bussiaseman välillä
Turussa on vajaa 1 km. www.vr.fi

Paikallisliikenteen linja 1 kuljettaa
lentoasemalta Turun keskustaan,
matkaa n. 7 km, josta voi jatkaa bussilla
Uuteenkaupunkiin. www.föli.fi

LENTOASEMA HELSINGISSÄ

MATKUSTAJASATAMA TURUSSA

Helsinki-Vantaan lentoasemalta tulee
yli 20 linja-autovuoroa Turkuun ja
suoria linjoja Uuteenkaupunkiinkin
4 päivässä. www.matkahuolto.fi

Turun satamaan pääset Ruotsista Tukholmasta ja
Ahvenanmaan Maarianhaminasta Viking Linella ja
Tallink Siljalla. Paikallisliikenteen linja numero 1
kuljettaa satamasta Turun linja-autoasemalle,
josta jatkoyhteys Uuteenkaupunkiin.

TAKSI
POLKUPYÖRÄ
Uudessakaupungissa ovat lyhyet
välimatkat ja hyvät pyörätiet.
Velhoveden rengastie on merellinen
pyöräilyreitti Uudenkaupungin
pohjoiseen saaristoon, jonka pituus on
reilu 50 km. Visit Uusikaupunki vuokraa
polkupyöriä kesällä.

Lounais-Suomen Taxidata,
Rauhankatu 10, Puh. 0210041.
Tori Taksi, linja-autoasema, Puh. 02 841 2100.

KÄVELY
Uudenkaupungin keskustassa voit
myös mainiosti liikkua kävellen paikasta
toiseen, välimatkat ovat lyhyitä.
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Hurmaannu merestä
ja saaristosta
Vain kivenheiton päästä Uudenkaupungin
keskustasta alkaa kaunis meriluonto.
Uudessakaupungissa on rantaviivaa yhtä paljon kuin
koko Suomella on pituutta ja reilu nelisen sataa
saarta. Idyllisiä saaria ympäröi Selkämeren kansallispuiston puhtaat vedet. Omalla veneellä saapuvat
nauttivat kolmesti Suomen parhaaksi valitun
vierassataman palveluista. Pakkahuoneen vierassatama onkin kesän suosituin kohtaamispaikka.
Saariston nähtävyyksiin voi tutustua myös
ilman omaa venettä. Nouse kyytiin tunnelmalliselle
risteilylle tai taksivenekierrokselle ympäri rannikkoa. Nautit varmasti jokaisesta hetkestä! Kaljaasi
Olgalla purjehditaan kesäviikonloppuisin historialliselle Katanpään linnakesaarelle ja lapsille on
hauskoja Merirosvoristeilyjä. Viihtyisän M/S Kertun
kyydissä voit tehdä huikean merimatkan Isonkarin majakkasaarelle tai lähteä hyljesafarille kauas
avomerelle. Merikaupungin tunnelmaan pääset myös
M/S Kertun opastetuilla Sight-seeing -risteilyillä.
Veneretkellä tai sen jälkeen voi pysähtyä
kalastamaan tai uimaan. Uudenkaupungin
alueella on peräti 11 kaupungin ylläpitämää
uimarantaa, joista osa on meren ja osa järvien
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rannoilla. Uusikaupunki on myös oiva paikka
kalastuskilpailuille. Uisteluseura Kalavaleen
Haukikisa järjestetään toukokuussa jo 20.
kerran. Street Fishing -kisa rantautuu kaupungin
keskustaan toistamiseen elokuun alussa ja Jigi
Cupin osakilpailu Pike Fest Hauki SM on kaikille
avoin viehekalastuskilpailu lokakuussa.
Velhoveden rengastie, saarten lomitse
rakennettuine pienine siltoineen, vie keskelle
kauneinta saaristoa, ilman että huolehdit
veneestä tai lautta-aikatauluista. Kierroksen
voit pyöräillä ja nauttia saariston tunnelmasta
pitkän kaavan mukaan. Voit myös hurauttaa
koko 50 kilometriä autolla merimaisemia
ihaillen. Merellisestä luonnosta pääsee
nauttimaan myös Pamprinniemen luontopolulla
Pyhämaassa. Hiunjärvi luontopolkuineen,
keskustan tuntumassa, on maakunnallisesti
merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon
nähden varsin monipuolinen linnusto.
Haiduksen saareen avautuu jälleen kesäksi
laituriravintola Odine ja myös läheiseen Pietarinkarin
saareen Purjehdusseuran paviljongille avaa uusi
ravintoloitsija SuutarinLohi nimisen ravintolan.
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Kaljaasi Olgan lähtö- ja
laituripaikka on Pakkahuoneen
vierassatamasta länteen oleva
Saaristolaivojen laituri UudellaMöljällä, Pakkahuoneenkuja 2.

AITOA PURJEHDUSTUNNELMA A

Kaljaasi Olga
Pohjoismaiden vanhin, yhä
purjehtiva kaljaasi Olga, vie
matkustajat elämykselliselle
matkalle nauttimaan saariston
upeista maisemista ja kohteista.

Maksimimatkustajamäärä
Olgalla on 34 henkilöä, ja
aluksella on A-oikeudet. Kaljaasin
ammattitaitoinen ja kokenut
miehistö takaa onnistuneen
ja turvallisen risteilyn. Myös
Olgan matkassa pääset muun
erilaiset tilausristeilyt, esim.
muassa Katanpään salaperäiselle syntymäpäivät, häät ja yritysten
linnakesaarelle, jonne suuntautuu tilaisuudet ovat tilattavissa
myös Juhannusaaton tunnelmal- meiltä. Tervetuloa nauttimaan
linen iltaristeily oheisohjelmihyvän tuulen risteilyistä!
neen. Lisäksi heinäkuussa on
luvassa omat ohjelmalliset ja
hauskat Lasten Merirosvoristeilyt.

Kaljaasi Olgan risteilyt
voi ostaa suoraan verkkokaupasta viimeistään risteilyä
edeltävänä päivänä:
doerz.com/visituusikaupunki
Lisätietoja myös:
Uudenkaupungin matkailutoimisto,
puh. 050 420 5333,
matkailu@uusikaupunki.fi
Tilausristeilyjen tiedustelut
ja varaukset: puh. 0400 468 567
tai 020 7597 920
www.kaljaasiolga.fi

JUHANNUSAATON ILTA
RISTEILY 25.6. KLO 16–24

RISTEILYT KATANPÄÄN LINNAKESAARELLE 3.7.-8.8. (SU 18.7. LM)

LASTEN MERIROSVORISTEILYT HEINÄKUUSSA
PERJANTAISIN 2.–30.7. KLO 16–18

Koe ainutlaatuinen elämysristeily juhannusaattona!
Kohteena Katanpään linnakesaari
ja sen letkeät juhannusjuhlat.
Kokko, ohjelmaa, musiikkia ja
rentoa meininkiä.

Löydä saariston kätketty helmi!
Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja
jännittävät kivilouhokset houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä.

Lasten ja seikkailuhenkisten oma
merirosvoristeily. Risteilyllä kierretään
Uudenkaupungin saaristossa ja kuullaan
mitä mielenkiintoisimpia juttuja ja koetaan
sitäkin enemmän. Mukaan reissuun on
värväytynyt joukko jännittäviä ja iloisia
piraatteja, jotka keksivät matkan aikana
kaikenlaista hauskaa tekemistä.

Hinnat:
75 €/aikuinen
35 €/lapsi (4–12 v.)
sis. risteilyn, ruokatarjoilun
laivassa ja juhannusohjelman
Katanpäässä

Lähdöt Uudestakaupungista
lauantaisin ja sunnuntaisin 10.30,
paluu Ukiin n. klo 18.
Hinnat:
64 €/aikuinen
28 €/lapsi (4–12 v.)
sis. merimatkat, lounas
menomatkalla laivassa (lohikeitto
ja saaristolaisleipä) sekä opastettu
kierros linnakesaarella.

Hinnat:
20 €/lapsi
25 €/aikuinen
Hintaan sisältyy laivamatka, ohjelma,
yllätyspussi + mehu.
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MAJAKK ASA ARI SELK ÄMEREN K ANSALLISPUISTOSSA

Isokari

Isonkarin majakkasaari
on eteläisen Selkämeren
lumovoimaisin matkailukohde.
Isokari tarjoaa matkailijoille
hyvän kattauksen palveluita
ulkosaariston rauhassa.
Pohjanlahden korkeimman
majakan vetovoimaa lisää
sen ympäristö: saaren
ainutlaatuinen ja monipuolinen
luonto. Isonkarin saari kuuluu
Selkämeren kansallispuistoon.
Upea majakka on peräisin
keisarillisen Venäjän ajalta
vuodelta 1833. Vierailut
edelleen toiminnassa olevaan
majakkaan tehdään oppaan
kanssa, ja opastuksia pidetään
keskikesällä päivittäin.
180 hehtaaria suurella
saarella on majakan lisäksi

paljon muutakin nähtävää.
Voit vaeltaa luontopolulla,
bongata harvinaisia kasveja
ja lintuja, rapsutella
lampaita ja tunnelmoida
rannattoman horisontin
äärellä. Saaren nimikkolintujen
riskilöiden aamutoimet ovat
vertaansa vailla – ne näet
yöpymällä Isossakarissa!
Saarelta löytyy mainio
kattaus matkailupalveluita:
mm. hotelli, ravintola ja
vierassatama. Saareen tehdään
risteilyjä ja retkiä jäiden
lähdöstä pitkälle syksyyn, ja
moni tulee majakkasaareen
omalla veneellään.
Saaren kesähotelli sijaitsee
idyllisessä majakkamiljöössä.
Pienessä hotellissa on vain kuusi
huoneistoa, joten varaathan

oman majakkamatkasi jo
keväällä! Keskikesällä saareen
kuljetaan M/S Kertulla, ja keväisin
ja syksyisin on eriteemaisia
matkapaketteja kuljetuksineen.
Isokari tarjoaa hienot
puitteet kokouksille ja
asiakastilaisuuksille, ja saari
on erinomainen paikka
viettää merkkipäiväjuhlia
tai vaikka kihlajaisia.
Saareen on helppo tulla M/S
Kertulla tai omalla veneellä.
Lisätietoa palveluista
hintoineen löydät nettisivuilta
www.isokari.fi. Lämpimästi
tervetuloa – joko päiväristeilylle
tai viihtymään pidemmäksi aikaa!

VISIT ISOKARI
Sektoriloisto oy
Puh. 040 1866 350,
0440 998 299
info@isokari.fi
www.isokari.fi
OPASTUS SAARELLA
VENEILIJÖILLE
9.6.–8.8. joka päivä
klo 10 ja 16.
Opastuksen hinta on 10 € /aik. ja
5 €/ 4–12-v. Alle 4 v. maksutta.
Liput ja lähtö Isonkarin
satamasta.
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NAUTI A ALLOISTA JA AURINGOSTA

Risteilylle M/S Kertulla
M/S Kerttu risteilee
Uudessakaupungissa
koko avovesikauden ajan.
Kertun kyydissä pääset
majakkamatkalle, saariston
sightseeing-risteilylle!
Kerttu on varattavissa myös
yksityistilaisuuksiin.
Kesä-elokuussa Kerttu liikennöi
Isonkarin majakkasaarelle
vakioaikataulun mukaisesti.
Isonkarin risteilyihin sisältyy
merimatkojen lisäksi lounas ja
opastettu kierros Isossakarissa

sekä sisäänpääsy majakkaan.
Keskikesän perjantaiillat Kerttu on sisäsaariston
sightseeing-liikenteessä:
Kaksi tuntia kestävällä
iltaristeilyllä pääset nauttimaan
meritunnelmasta, oppaan
tarinoista sekä Kertun kesäisestä
tarjoilusta. Aluksella on
täydet anniskeluoikeudet.
Isonkarin majakkamatkan varaat
ennakkoon helposti netistä, ja
jos tilaa on, lippuja saa myös
matkapäivänä suoraan laivasta.

RISTEILYT ISONKARIN MAJAKKASAARELLE
10.6.–19.6. torstai–lauantai
(to, pe, la)
30.6.–28.8. keskiviikko–sunnuntai
(ke, to, pe, la ja su)
28.8. Suomen luonnon päivä
Hinnat: 69 €/aik., 35 €/4–12 v. sis. Pikkukipparin
puuhakirjan, lapset 0–3 v. maksutta
Hinta sis. merimatkat, opastetun
saarikierroksen, sisäänpääsyn majakkaan
sekä lounaan Isossakarissa.
10.–19.6. ja 30.6.–28.8. on saatavana myös
menopaluu-matkoja 42 €/aik., 15 €/4–12 v.
Ei sis. opastettua kierrosta, sisäänpääsyä
majakkaan eikä ruokailua.

Kertun lähtölaituri on
kaupungin vierassatamassa
”Pakkahuoneen takana”.
Tervetuloa!
M/S KERTUN
LIPUNMYYNTI JA
VARAUKSET
www.isokari.fi
www.mskerttu.fi
puh. 040 1866 350

MUITA RISTEILYJÄ
M/S KERTULLA
Hyljesafarit
8.5, 12.5., 16.5., 6.6., 10.6.
13.6. 16.6. klo 9–18
Hinnat: 119 €/aikuinen,
59 €/alle 12 v. sis. merimatkat
Uki-Sandbäck-Isokari-Uki,
aamukahvit, lounas laivassa,
vierailu Isokarissa
ja majakalla.
Kevätristeilyt Isoonkariin
13.5., 14,5. ja 15.5.
Hinnat: aikuiset 69 €,
35 €/4–12 v. 35 €

Kansainvälinen majakkapäivä
14.8.
Liikunnallinen Pilatesviikonloppu 29.–30.5.

PERJANTAIN SIGHTSEEINGRISTEILYT
Opastetut perjantairisteilyt.
Kesäinen Uusikaupunki
merellä nautittuna.
Perjantaisin 16.7.–7.8.
klo 18–20
Liput laivasta 20 €/10 €.

31

MERI JA MUU LUONTO

K AIKENIK ÄISTEN KOHTA AMISPAIKK A POHJOISRANNALLA

Pakkahuoneen vierassatama
Uudenkaupungin Pakkahuone
on oikea veneilijöiden
kestosuosikki. Se on valittu
kolmesti Suomen parhaaksi
ja sille on myönnetty useita
kunniamainintoja, eikä syyttä.
Idyllisen Kaupunginlahden
pohjoisrannalla sijaitsevan
Pakkahuoneen kahvilan antimiin
kuuluvat paikan päällä leivotut
suolaiset ja makeat kahvilatuotteet. Tunnetuimpia lienevät
maankuulut herkulliset munkit,
joita kannattaa tulla maistamaan
kauempaakin! Anniskeluoikeuksin varustetulta terassilta
saa myös kiitosta saaneita
lankkupitsoja ja muita herkkuja.
Huhtikuulta lokakuun alkuun
avoinna olevassa vierassatamassa on paikkoja 70–80
veneelle. Satamamaksu sisältää
venepaikan, upeiden uusittujen

saunatilojen käytön, suihkun,
pesu- ja wc-tilojen käytön sekä
vesi- ja jätehuollon. Palveluihin
kuuluu lisäksi muun muassa
pyykinpesutilat, WLAN ja polkupyörien vuokrausmahdollisuus.
Kesäkuun lopulla Pakkahuoneen torilla alkavat perinteiset iltatorit. Silloin Kaupunginlahden ranta täyttyy torimyyjistä
ja tunnelma on kansainvälinen.
Tarjolla on aina myös lapsille
suunnattua hauskaa ohjelmaa.
Torilla sijaitseva Pakkahuoneen puoti on todellinen
näyteikkuna lähituottajien ja
paikallisten yritysten tarjontaan.
Saatavana on mm. tuoreita kasviksia, artesaaniruokia, värikkäitä
käsitöitä, sekä muita tuotteita
toinen toistaan kiinnostavammilta yrityksiltä.
Tervetuloa ostoksille!

PAKKAHUONE
Pakkahuoneentori 2
Kaupunginlahti
Puh. 044 712 3500
pakkahuone@karilla.fi
AVOINNA
Kahvila avoinna 9.4.–3.10.
huhti-toukokuu klo 8–20
kesä-elokuu klo 8–22
syys-lokakuu klo 8–20
Terassi 7.5.–28.8. klo 11–21
Puoti 7.5.–15.8. klo 10–18
TAPAHTUMIA
Ohjelmalliset iltatorit
keskiviikkoisin
30.6.–4.8. klo 16–19
Terassin after work,
livemusiikkia perjantaisin
7.5.–20.8. klo 18–21
Uuden perunan karnevaali 12.6.
Mansikkakarnevaalit 7.7.
Jazzia, ruokaa & viiniä 10.7.
Taidekarnevaali 24.7.
Elokarnevaali 7.8.
Venetsialaiset 28.8.
Lisätietoa ja kaikki
tapahtumatiedot esiintyjineen
osoitteessa www.karilla.fi
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Saaristokohteet

Voit tutustua Selkämeren kansallispuiston
virtuaalioppaaseen: www.selkameri.fi

Selkämeren kansallispuisto
Selkämeren kansallispuisto on Suomen 37. kansallispuisto ja maamme suurin Itämeren suojelualue.
Selkämeren kansallispuisto on ensimmäinen
varsinaisia vesialueita ja meren pohjaa suojeleva
kansallispuisto. Pinta-alaltaan Selkämeri on neljänneksi suurin kansallispuisto Suomessa. Kansallispuisto ulottuu pohjoiseteläsuunnassa kapeahkona
vyöhykkeenä noin 160 km pitkälle alueelle Kustavin
edustalta Merikarvialle. Puisto koostuu pääasiassa
valtion omistuksessa olevista aavan meren
matalikoista ja luodoista sekä eräistä yksittäisistä
saarista. Puiston pinta-ala noin 90 000 hehtaaria.

Isokari
Sijainti 60° 43,1' N ja 21° 00,9' E

www.luontoon.fi/selkameri

Isokari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon,
ja sen luonto yllättää useimmat monipuolisuudellaan. Isokari ei ole karu kallioluoto,
vaan suurelta (180 ha) majakkasaarelta löytyy
monia erilaisia luontotyyppejä, kuten reheviä
lehtoja, kuivia ketoja ja marjaisia soita. Lampaat
hoitavat saaren perinnemaisemia, joita myös
ennallistetaan talkootyönä. Linnusto on rikas,
ja kasvillisuudesta löytyy useita erikoisuuksia,
kuten kolme lajia noidanlukkoja. Isokari lienee
Suomen ainoa paikka, missä voi samanaikaisesti
kuulla lehdossa laulavan satakielen ja nähdä

Uudenkaupungin ja Kustavin edustalla saaristovyöhykkeet ovat Selkämeren laajimpia. Saaristo
koostuu etupäässä pienistä saarista ja luodoista,
jotka tarjoavat linnuille niin pesimäalueita kuin
muutonaikaisia levähdysalueitakin. Uudenkaupungin edustalla lähimpiä Selkämeren kansallispuistoon kuuluvia alueita löytyy Putsaaresta
ja Isosta Harmaakarista sekä niiden takaisista
luodoista. Kustaviin kuuluvat Katanpää ja Isokari
toivottavat kesäisin veneilijät tervetulleiksi.

Saari sijaitsee avomerellä, n. 22 km:n
päässä Uudestakaupungista.
Ulkosaariston Isokari on eteläisen Selkämeren
lumovoimaisin matkakohde. Keisarillisen Venäjän
ajalta peräisin oleva majakka on saaren tunnetuin
nähtävyys, ja Isonkarin luotsiasema ylläpitää merenkulun vuosisataisia perinteitä tänäkin päivänä.
Majakkamestarin talo palvelee kesähotellina, ja
pienessä mutta vilkkaassa vierassatamassa käy
helteisimpään aikaan kymmenittäin venekuntia.
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merellä lentävän ruokin! Saaressa on geokätköjä,
luontopolkuja sekä lapsille oma seikkailupolku.

Tilaussaunat: Kolme tilaussaunaa. Saunojen yhteydessä uimalaituri. Varaukset Satamakahviosta.

Luonnontilaisilta rannoilta löytyy monta
hyvää uimapaikkaa ja uimavesi on puhdasta
läpi kesän. Lapsille on oma hiekkaranta,
jonka yhteydessä on leikkipaikka.

Vierassatamapalvelut: Suojaisa satama, poijukiinnitys, septitankin tyhjennys, vesi ja sähkö.

Majakka
Isonkarin majakka on Pohjanlahden korkein
(49,4 m). Majakka on valmistunut Venäjän vallan
aikaan vuonna 1833, ja se on Suomen kolmanneksi vanhin valomajakka. Majakka on edelleen
toiminnassa: Sen valoteho on miljoona kandelaa
ja valon kantomatka 19 meripeninkulmaa (35 km).
Majakan valo syttyy valoisimpinakin kesäöinä
automaattisen hämäräkytkimen mukaan. Sisälle
majakkaan pääsee kesäkaudella päivittäin.
Sisäänpääsy on maksullinen. Opastettu tutustuminen majakkaan sisältyy aina M/S Kertun
risteilyn, luontoretken tm. ohjelmaan ja hintaan.
Kulkuyhteydet: Isoonkariin pääsee M/S
Kertulla (päiväristeilyjä ja retkiä), tilauskuljetuksella ja omalla veneellä.
Satama: Isossakarissa (1040) on 15 laituripaikkaa. Satamamaksu on 10 € tai 15 €.
Palvelut: Risteilyjä, vierassatama, hotelli, ravintola, kahvila, luontopolkuja, opastuksia Tapahtumat
ja varaukset: Isonkarin risteilyjen ja tapahtumien
ajantasainen kalenteri sekä hotellin online-varauspalvelu löytyvät verkkosivuilta www.isokari.fi
Ryhmille: Ryhmämatkailijat voivat matkustaa
M/S Kertun säännöllisillä vuoroilla, ja risteilyjä
tehdään toukokuusta elokuun loppuun ja myös
tilauksesta. Ks. www.isokari.fi ja www.mskerttu.fi.
Yhteystiedot: www.isokari.fi, info@isokari.fi ja
puh. 040 1866 350 (tiedustelut, risteily- ja hotellivaraukset) ja puh. 0440 998 299 (numero saareen).
Katanpään linnakesaari Kustavissa
Sijainti 60 0 36,87’ N ja 21 0 11,02’ E.
Katanpää sijaitsee ulkosaaristossa, kolmen
keskeisen laivaväylän varrella, sadunhohtoisen
Ströömin varrella, Kustavin Lypyrtin saarella.
Katanpään linnake rakennettiin 1910-luvulla
tsaari Nikolai II:n hallituskaudella. 1930-luvulla
linnakkeella toimi myös varavankila. Talvisodan
syttyessä vangit siirrettiin Turun Keskusvankilaan
ja linnake jäi kokonaisuudessaan Puolustusvoimien
käyttöön. Nykyisin saari kuuluu Metsähallitukselle
ja on matkailukäytössä. Linnakkeen rakenteet ja rakennelmat on suojeltu muinaismuistolain nojalla,
mm. mukulakivitie ja puinen vesitorni. Saarella on
monipuolinen saaristoluonto luontopolkuineen.
Kulkuyhteydet: Kaljaasi Olga tekee viikoittain
risteilyjä Uudestakaupungista lauantaisin ja
sunnuntaisin Juhannuksesta elokuulle saakka.
Palvelut: Kahvio, tilaussaunat, vierasvenesatama,
opaspalvelut, satamapuoti, majoitus ja kokoustilat.
Keväällä 2020 valmistunut huoltorakennus.
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Opaspalvelut: Opaspalvelut tilauksesta
puh. 0400 590 868.
Majoitus: Historiallisessa Upseerintalossa
kaksi huoneistoa, joiden tiloihin voi majoittua pienemmällä tai isommalla ryhmällä.
Kasarmilla 2-16 hengen huoneita.
Kokoustilat: Historialliseen armeijan ruokasaliin sijoitetut kokoustilamme palvelevat
kokouskäytössä, tilojen yhteydessä olevaan
erilliseen tarjoiluhuoneeseen on saatavilla
tilauksesta aamiainen, lounas tai illallinen.
Ryhmämatkailijat: Voivat saapua Uudestakaupungista kaljaasi Olgalla, tiedustelut
Uudenkaupungin matkailutoimisto, puh.
050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi
Matkoja voi tiedustella myös Kustavin
matkailuinfosta puh. 02 842 6620,
matkailuneuvonta@kustavi.fi, tai ottamalla
yhteyttä suoraan meihin p. 0400 590 868.
Kesäkauden ohjelma löytyy parhaiten
facebook/katanpää
Kuljetukset ja opastukset: Jukka
Grönblom puh. 0400 590 868.
Majoitukset, saunat, kahvila ja ruokatilaukset: Merja Siekkinen puh. 045 128 3508.
facebook/katanpää, www.katanpaa.fi.
Haiduksen saari
Haidus on Uudenkaupungin edustalla keskustasta
n. 7 km länteen sijaitseva 72 hehtaarin kokoinen
saari, jossa on vanha kalastajatila, isompi sauna
ryhmille ja pienempi savusauna sekä mm. ohjelmapalveluihin sopivaa tarjontaa. Saarella on mielenkiintoinen historia kivilouhoksineen ja purjelaivahylkyineen. Palveluita ja kuljetuksia järjestää Janne
Laitinen puh. 0500 223 570. Saarella sijaitsee myös
keskikesällä avoinna oleva laituriravintola Odine.
Pietarinkari
Uudenkaupungin Purjehdusseuran paviljonkiravintolassa,kaupungin edustalla olevassa Pietarinkarin
saaressa palvelee ravintola SuutarinLohi. Ravintola, terassi, venepaikat ja tilaussauna. Puh. 050 575
6060, uginpaviljonki@gmail.com. Katso lisätiedot
ja aukiolot: www.uudenkaupunginpurjehduseura.fi
Putsaari
Putsaari on vehreä, noin 400 hehtaarin laajuinen
saari avomeren äärellä Uudenkaupungin edustalla,
noin 13 km kaupungista länteen. Osia Putsaaresta
kuuluu Selkämeren kansallispuistoon, mutta suurin
osa saaresta on yksityisessä omistuksessa. Putsaaressa sijaitsee ainutlaatuinen nähtävyys, pieni
puinen Piilokirkko, jonka arvellaan olevan peräisin
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1500–1600-luvulta. Perimätiedon mukaan kirkon
olisivat rakentaneet Rauman fransiskaanimunkit.
Putsaaressa on aikoinaan ollut myös kiviteollisuutta ja nupukivien louhinta jatkui aina 1960-luvulle
asti. Näkymiä Putsaaresta myös Selkämeren kansallispuiston virtuaalioppaassa: www.selkameri.fi

Luontokohteita
LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET
Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurikohteista löytyy kattava listaus kaupungin
verkkosivuilta http://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto /ymparisto-ja-luonto
Hiunjärven luontopolku
Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan
pohjoispuolella ja on sijainnistaan huolimatta
säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi
on pinta-alaltaan n. 12 ha, josta noin kolmannes
on umpeenkasvavaa rantaluhtaa. Hiunjärvi on
maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii
alueen kokoon nähden varsin monipuolinen
linnusto. Sijaintinsa vuoksi järveä on hyödynnetty
opetus- ja virkistyskäytössä ja alueella onkin
merkitty luontopolku, jonka varrelta löytyy laavu
ja lintutorni. Luontopolulle pääset lähtemään
Saarniston koulun läheiseltä tunnelilta sekä myös
Juolukkatien ja Otavakujan päästä. Tunnelilta
on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta n. 3,8
km ja lyhyempi n. 3,2 km. Juolukkatien päästä
laavulle n. 0,7 km. Pisin lenkki sieltä n. 3,6 km ja
lyhyt n. 1,4 km. Otavakujan päästä ovat lyhimmät
reitit (2 yhtä pitkää) laavulle n. 1,4 km. Sieltä on
pitkä lenkki n. 3,3 km ja lyhyt n. 2,8 km. Polku on
merkitty maastoon oransseilla vinoneliöillä sekä
lähtö- ja risteyspaikoissa sijaitsevilla kartoilla.
Hiunjärven luontopolkua ollaan uudistamassa.
Pamprinniemen luontopolku Pyhämaassa
Hauintie 259, Pyhämaa. Pamprinniemen luontopolku sijaitsee Pyhämaan Kettelissä seurakunnan
maalla ja sen pituus on noin 4 km. Alue on
sekä luonnonsuojelun että linnustonsuojelun
kannalta merkittävä alue Euroopassa, sillä se
on säilynyt luonnonmukaisena ja kuuluu Natura
2000 –alueisiin. Polku tutustuttaa kulkijansa
upeaan merelliseen luontoon, mutta toisaalta
luontopolun keskivaiheilla on paikoin myös melko
iäkästä kuusivaltaista korpipainannetta, jossa voi
ihailla komeaa saniaiskorpea. Pamprinniemessä
on paikoin varsin vanhoja ja uhkeita mäntyjä.
Lintukanta on alueella myös monipuolista. Polun
varrelle on seurakunta rakentanut Raamattuaiheisia tauluja, joiden teemat vaihtuvat vuosittain
ja lisäksi niemen kärjessä on suuri puuristi, jonka
ympärillä seurakunta järjestää yleensä kesäkuun
alkupäivinä luontopolun avajaistilaisuuden.
Luontopolulle johtava Hauintie on yksityistietä.
Suotuisissa talviolosuhteissa luontopolku on
käytettävissä ja sinne pääsee ympäri vuoden.

Lokalahden luontopolku
Luontopolku kiertää Lokalahden keskustan
pohjoispuolella, Palomäen ja Jäppilänvuoren
välisellä alueella. Polun pituus on n. 3 km ja siihen
liittyy 11 numeroitua rastia, sekä laavu reitin
varrella. Luontopolku on ylläpidoltaan jäänyt
hieman unohduksiin. www.lokalahtiseura.fi
Laavut
Uudenkaupungin kaupunki on rakennuttanut
kaikkiaan 3 laavua: Hiu, Kasarminlahti ja
Oinassaari. Vionpuhtiin, Kasarminlahden
laavun läheisyyteen, on rakennettu myös
nuotiopaikka Vakka-Suomen ladun toimesta.
Makeanvedenallas
Makeanvedenallas on 37 km² laajuinen järvi, josta
Uusikaupunki ja lähikunnat saavat juomavetensä.
Allas on padottu 1960-luvun puolivälissä Ruotsinvedestä ja Velhovedestä. Järvi sijaitsee kaupungin
keskustasta luoteeseen ja sitä kiertää tie, jota pitkin pääsee Lepäisten ja Lyökin kautta Pyhämaahan
ja sieltä edelleen Pyhärannan tielle. Matkan pituus
on n. 50 km. Pengerrysten kohdalla on toisella
puolella meri, toisella puolella järvi. Velhoveden
rengastie –reitti kiertää Makeanvedenallasta.
Velhoveden rengastie
Pyöräilyreitistö Uudenkaupungin pohjoiseen
saaristoon, Makeanvedenaltaan ympäri. Pääreitin
pituus noin 50 km. Reitistön varrelta löydät
majoitus- ja ravitsemuspalveluita, maisema- ja
levähdyspaikkoja paikallishistoriasta kertovine
tarinoineen sekä uimarantoja ja
suoramyyntipisteitä.
Pyörävuokraus (myös sähköpyöriä): Santtiorannan
leirintäalue, Kalalokkikuja 14 ja Uudenkaupungin matkailutoimisto; Rauhankatu 10.
Lisätietoja: uusikaupunki.fi/velhovedenreitti
Pärkänvuori ja luolat
Postitie 630, Uusikaupunki. Lokalahden Pinipajun
Pärkänvuoren rinteet kohoavat paikoin lähes 30
m ympäristöään korkeammalle. Vuori on pilkkoutunut suuriksi lohkareiksi ja eräs suuri lohkare,
Morsiuskivi, on pudonnut alas pellon laidalle, on
antanut aiheen vanhaan kansantarinaan. Myös
alueen kahteen luolamuodostumaan Veskellar ja
Pimi kellar liittyy perimätietoa. Vuoren itärinteen
alla on lehtomaista kasvillisuutta. Jyrkät kalliorinteet soveltuvat myös kalliokiipeilyharrastukseen.
Kuuanvuori
Kuuanvuorentie, Uusikaupunki. Kuuanvuori on
seudun korkeimpia kallioita, n. 50 m merenpinnan
yläpuolella ja sieltä avautuvat laajat näköalat yli
metsien ja peltojen. Vuorella on kalliokirjoitusta
vuodelta 1797. Matkaa Uudenkaupungin keskustasta Kuuanvuorelle on n. 12 km. Kuuanvuori on
yksityisen maanomistajan alueella, eikä siellä ole
tulentekopaikkaa.
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LAITESUKELLUSKOKEILUT
Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371 Sauli Lalla, info@divecenter.
fiLaitesukelluskokeiluja tilauksesta ammattitaitoisen sukelluskouluttajan johdolla. Vaatimuksena
vähintään 12 vuoden ikä ja normaali kunto. Sukelluskokeilut altaassa 120 €/henkilö ja avovedessä
240 €/henkilö. www.divecenter.fi

TILAUSAJOALUKSET, VENETAKSI
Kulkuri 31 / Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi
Sukellusmatkailua ym. kuljetuspalvelua Uudenkaupungin saaristossa. Varattava etukäteen. Tilauksesta laitesukelluskokeiluja. www.divecenter.fi
Sektoriloisto oy / Isokari
www.isokari.fi, info@isokari.fi, p. 040 1866 350.
Majakkamatkat, kokous- ja illallisristeilyt tai
vaikka syntymäpäiväjuhlat M/S Kertulla: Aluksella
viihtyisät, lämpimät sisätilat ja tilava aurinkokansi.
Ruokailut järjestettävissä pullakahveista buffetpöytään, täydet anniskeluoikeudet. Tutustu:
www.mskerttu.fi.
Maks. 8 henkilöä majakkamatkalle Isoonkariin,
hyljesafarille Sandbäckin hylkeidensuojelualueelle,
Putsaaren piilokirkkoa tai Lyökin pookia katsomaan, retkelle Ahvenanmaan Stor Klyndaniin ym.
Isonkarin Hailla. Tutustu: www.isokari.fi/hai.
Tiftö V, Southwest Service Oy
Pakkahuoneenkuja 2, Uusikaupunki. Puh. 0500 911
345 Mikael Renholm, tiftovene@gmail.com
Tiftö V miehistöineen hoitaa tilauskuljetukset,
yritys- ja ryhmämatkat, kiertoajelut ja kokousristeilyt nopealla ja turvallisella aluksella.

SAARISTOKULJETUKSIA
Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti, puh. 0400 822 816, tapio.
puonti@kudila.fi Tarjoamme mökkiläisille saaristoon tarvikkeiden, mökkipakettien, murskan ja
mullan toimituksia proomulla. Pienemmät määrät
menevät hinaajan kannella. Tyhjennämme jätevedet. Puiden hakkuut ja kuljetukset mantereelle
metsänomistajille. Käytössä traktori ja peräkärryt,
kaivinkoneet ja metsäkoneet.

VIERASSATAMAT JA VENEILIJÄN
PALVELUT
Pakkahuoneen vierassatama
Avoinna: 9.4.–3.10.2021. Pakkahuoneentori 2,
Kaupunginlahti. Puh. 044 712 3500,
pakkahuone@karilla.fi Pakkahuone sijaitsee Kaupunginlahden pohjoisrannalla, lähellä keskustan
monipuolisia palveluja. Vieraspaikkoja on 70–80.
Satamatoimisto palvelee Pakkahuoneen Puodissa
7.5.–15.8. klo 10–18, muina aikoina Pakkahuoneen
kahvilassa. Satamamaksu on 20 €/vrk, johon
sisältyy venepaikka, sauna, suihku, pesu- ja
wc-tilojen käyttö, vesi ja jätehuolto. Sähköliitäntä
3 €/vrk. Päivämaksu 6 € (maks. 6 tuntia, ei sis.
saunaa). Säilytysmaksut 40 €/vk ja 90 €/kk (ei
välillä 25.6.–28.8.). Joka toinen yö veloituksetta
sesongin ulkopuolella (ei voimassa 25.6.–28.8).
Palvelut: sauna, suihku, pesu- ja wc-tilat, vesi- ja
jätehuolto. Pakkahuoneella on kahvila, pyykinpesutila, WLAN-verkko, vaihtuvia näyttelyitä, leikkipuisto lapsille, ostoskärryjä, polkupyörien vuokraus.

PURJEALUS

Pakkahuoneen Terassi -ravintola on avoinna 8.5.–
28.8. ja Pakkahuoneen Puoti on avoinna 8.5.–15.8.

Kaljaasi Olga
Olga on vuonna 1885 rakennettu purjealus,
jonka pituus on 24 m, leveys 6,2 m ja syväys 2
m. Maksimimatkustajamäärä on 34 henkilöä.
Kokous, - ruokailu- ja ohjelmapalvelut. A-oikeudet.
Tiedustelut puh. 0400 468 567 tai 020 7597 920.
www.kaljaasiolga.fi

Salmerin Palvelusatama
Veneranta 10, Uusikaupunki
(P60° 47’ 60” I21° 24’ 15”)

VENEVUOKRAUS
Tuulenhauki
2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv Suzukiperämoottorilla, gps/sonar, vapatelineet,
5 henkeä/vene. Lisäksi soutuvene Suomi 520
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-perämoottorilla. Lisätietoja puh. 0440 232 324,
wohde@tuulenhauki.fi www.tuulenhauki.fi

30.6.–7.8. keskiviikkoisin ohjelmalliset
iltatorit klo 16 alkaen. Pakkahuoneella
järjestetään myös monia muita tapahtumia
kesäkauden aikana: www.karilla.fi.

Puh. 02 8423 353, salmeri@salmeri.fi
www.salmeri.fi
Vierasvenepaikkoja ja rauhallinen kotisatama
palveluineen. Alue porttien takana, vesi,
sähkö, suihku, wc, jätehuolto, septin tyhjennys
(syvyys n. 3 m). Alueella monipuolinen venetarvikemyymälä ja pieni kahvio, jäätelöä. Avoinna
kesäaikaan ma-la. Polttoaine A 24 h. Veneiden
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ja moottorien huollot, korjaukset ja telakoinnit.
Kävellen n. 1 km palveluihin, golfkentälle.
Salmerille voit jättää veneesi lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa, alkaen 12 €/vrk sis. sähkön.

KUSTAVI

Pyhämaan Telakanrannan vieraslaituri
Pyhämaanranta 37, puh. 040 688 2605/matkailuyhdistys, 045 6519941/puheenjohtaja. Avoinna kesä–
elokuussa ti–la klo 10–16, usein miten myös sunnuntaisin. Palvelurakennus Rantsali, suihku, wc:t
myös liikuntarajoitteisille, pyykinpesu, keittomahdollisuus, matkailuneuvontaa ja matkamuistoja.

Aallonmurtajan suojaama, syvä satama (1040).
Isonkarin satamamaksu on 10 tai 15 € (yöpyminen).

Isokari (1040)
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi

Frisbee-golf -rata noin 500 m. Pyhämaan
Uhrikirkko noin 200 m. 9 venepaikkaa/peräpoijukiinnitys, sähköpistokkeet, vesiposti, grillikatos,
jätehuolto, lentopallokenttä, uimaranta, matonpesupaikka. Kajakkeja vuokrattavana. Vanhat
ranta-aitat (museo). Satamamaksu 10 €/vrk.

Kaksi laituria, joissa yht. n. 12 venepaikkaa. Kaikki
paikat kylkikiinnityksellä. Ei sähköä, vettä eikä
jätehuoltoa, mutta luonnonkauniin saaren muut
hyvät palvelut: Satamatoimisto Isobaari (kylmiä ja
kuumia juomia, jäätelöä), Kasarmiravintola Mainio
(aamiaista, lounasta, päivällistä), luontopolkuja,
geokätköjä ja 180 ha tilaa retkeillä, lasten uimaranta ja leikkipaikka, tilaussauna (30 € / h) sekä hotellimajoitusta. Sisälle majakkaan pääsee keskikesällä
päivittäin, majakan sisäänpääsymaksu on 10 €
(aikuiset) tai 5 € (lapset 4–12 v), ks. www.isokari.fi.

Purjehdusseuran Paviljongin laituri (UPS)
Pietarinkari, puh. 050 575 6060,
uginpaviljonki@gmail.com. Retkisatama.
Ilmaiset venepaikat. Ravintola SuutarinLohi
ja tilaussauna. Katso lisätiedot ja aukiolot:
www. uudenkaupunginpurjehduseura.fi

Katanpään satama
Suojaisa satama. Poijukiinnitys, septitankin
tyhjennys, vesi ja sähkö, wc, grillikatoksen käyttö.
Captain's table ay, puh. 0400 590 868,
info@captainstable.fi, kapteeninpoyta@gmail.com
www.captainstable.fi, www.katanpaa.fi

Haanperänkarin Karipirtti
60° 46,55` 21° 15,94`
Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran
retkisatama Karipirtissä. Haanperänkariin kuuluu
kolme saarta, jotka ovat kävelysilloin yhdistetty
toisiinsa. Haanperänkarin pohjoisrantaa myötäilee
venelaituri sekä ponttoonilaituri, jossa veden
syvyys riittää isoille purjeveneille. Saaren etelärannalla on rantaa myötäilevä pitkä laituri. Laitureilla
on sekä sähkö, että vesipisteet. Sauna, noin 40
venepaikkaa. Kerhorakennus, ajoittain tansseja.
utmvsry@gmail.com, lisätietoja: www. utmvs.fi
Uudenkaupungin kaupungin venepaikat
Uudessakaupungissa vene- ja talvisäilytyspaikkojen vuokrauksesta ja kunnossapidosta
vastaa Uudenkaupungin Satama Oy. Vuokrattavia
venepaikkoja on yhteensä n. 1300 ja ne sijaitsevat
Kaupunginlahdessa, Suukarissa, Sorvakossa,
Ykskoivussa, Janhualla, Santtiossa, Pyhämaassa
ja Lokalahdella. Talvisäilytyspaikkoja on Veneveistämön alueella, Suukarissa ja Santtiossa.
Vanhojen venepaikkojen uudelleenvaraus alkaa
tammikuun puolivälissä ja uudet varaajat voivat
varata venepaikan maaliskuusta alkaen. Paikat
varataan sähköisestä varausjärjestelmästä:
https://kartta.uki.fi/ePermit/fi/Reservation.
Paikkavaraus tulee ensisijaisesti maksaa verkkomaksuna. Mikäli uusiminen ei verkkopalvelun
kautta ole mahdollista, voi asioida kaupungin
palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10, ma–pe
9–15, keskikesällä ma–pe 9–16.30. Uudenkaupungin Satama Oy, puh. 050 420 5193 ma–pe 8–16.

VENEPOLTTOAINEASEMAT
Gulf Uusikaupunki/Salmeri
Veneranta 10, Uusikaupunki
(P60° 47’ 60” I21° 24’ 15”)
Puh. 02 8423 353, salmeri@salmeri.fi,
www.salmeri.fi
Kesäaikana myymälä palvelee ma–la. Polttoaineautomaatti, septin tyhjennys, kaasut, venetarvikeliike,
pieni kahvio, jäätelöä. Väylän syvyys noin 3 metriä.
MeriTB
Suukarintie 14, puh. 02 841 7231, 0400 993 725.
Avoinna kesäkuusta elokuun puoliväliin joka päivä
klo 8–20. Septi- ja pilssitankin imutyhjennys. Polttoaineautomaatti 24 h, toimii kortilla ja seteleillä.
Väylän syvyys 2,2 m.
www.utmvs.fi

VENEENLASKUPAIKAT
KESKUSTA-ALUEELLA
Kaupunginlahti, Suukarintie, Pakkahuoneen
vierassatamasta noin 400 metriä merelle päin.
Betoniluiska, sopii isommillekin veneille.
Ykskoivun venelaituri
Ykskoivuntie. 200 metriä ennen Salmerin satamaa. Pienille veneille.
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Santtion veneranta
Betoniluiska, pienille veneille.
LEPÄISILLÄ
Aidanpäänniemi
Lepäinen. Uudenkaupungin keskustasta n.
14 km Lepäistentien päässä, betoniluiska.

-Verkkokalastuslupa (6 €/pyydysmerkki).
Yksi henkilö voi lunastaa korkeintaan 8
pyydysmerkkiä. Yli 65-vuotiaat saavat yhden
verkonmerkin ilmaiseksi. Yhdellä pyydysmerkillä saa laskea yhden 3 x 30 m:n verkon.
-Yleiskalastuslupa (6 €/henkilö) oikeuttaa
käyttämään seuraavia pyydyksiä:

Vohdensaaren sulkuportit
Lepäistentie, murskepintainen.

• Pitkäsiima (enintään 100 koukkua/pitkäsiima)

PYHÄMAASSA

• Koukkukalastus 10 kpl koukkuja (täkykoukku, iskukoukku)

Pyhämaan Telakanrannan vierassatama
Pyhämaanranta 37. Betoniluiska. Laiturin kyljessä, sopiva pienveneille.

• Vetouistelu ja siian kelaonginta useammalla kuin yhdellä vavalla (6 €/lisävapa)

Pitkäluodon Kalasatama
Ristikarintie, Pyhämaa. Syvä, sopii
isoille aluksille. Asfaltoitu.

VENEET, VENEHUOLLOT, VENETARVIKKEET JA VENEITTEN SÄILYTYS
Veneilykeskus Uusikaupunki
Suukarintie 10, puh. 020 1278800, 0400 831 198
veneilykeskus@gmail.com Moottorit, veneet,
veneilytarvikkeet ja -tuotteet. Veneiden ja
moottoreiden huollot ja korjaukset. Veneiden
kuljetukset ja säilytykset. veneilykeskus.fi
Salmeri
Veneranta 10, Uusikaupunki
(P60° 47’ 60” I21° 24’ 15”)
Puh. 02 8423 353, salmeri@salmeri.fi
www.salmeri.fi
Veneiden ja moottoreiden huollot ja korjaukset.
Myymälästä vene ja -huoltotarvikkeet, laiturit,
-tarvikkeet, poijut ym. Valtuutettu Volvo-Penta
myynti ja huolto. Yanmar- Vetus-, Tohatsu moottorit ja huollot. Wallas myynti ja huolto. Veneiden
talvisäilytystä kylmässä ja lämpimässä. Telakoinnit
hydraulisella mursutrailerilla (30 t) ja trukilla (18 t).

KALASTUS
Kalastusluvat
Uudenkaupungin kaupungin omistamilla
vesialueilla onkiminen ja pilkkiminen on
sallittua maksutta. Viehekalastukseen yhdellä
vavalla tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu.
Pyydyskalastukseen ja uisteluun enemmän
kuin yhdellä vavalla tarvitaan valtion kalastonhoitomaksu ja vesialueenomistajan lupa.

38

Uudenkaupungin kaupungin vesialueelle
myönnetään seuraavia virkistyskalastuslupia:

• Katiska enintään 5 kpl

-Ravustus ainoastaan omaan käyttöön 35 € / 10 mertaa / henkilö.
Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä tavalla, pyydysmerkillä ja kalastajan nimellä
ja yhteystiedolla. Pyydysmerkki on kiinnitettävä
pyydyksen merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merkkikohoon. Isku- ja syöttikoukkuihin
kiinnitetään yksi merkki viittä koukkua kohden.
Lupien myynti. Kaupungin omistamilla vesialueilla
voi asuinpaikasta riippumatta onkia, pilkkiä ja
litkata silakkaa ilmaiseksi ilman vesialueen
omistajan lupaa sekä heittää uistinta (valtion
kalastonhoitomaksu maksettava). Muunlaisen
kalastuksen harjoittamiseksi on kaupungilta
ostettava kalastuslupa sekä maksettava valtion
kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat).
Verkkokalastuslupia ja muita lupia kaupungin omistamille vesialueille myyvät:
• Uudenkaupungin karttapalvelu (Välskärintie 2C),
Uudenkaupungin matkailutoimisto (Rauhankatu
10) ja palvelupiste Passari (Rauhankatu 10)
• Uudenkaupungin kalastusaluekartta kuuluu samaan hintaan
Huom. Koronatilanteen takia Mörnen virastotalo (Välskärintie 2C) saattaa olla suljettu.
Aukiolon voi tarkistaa: uusikaupunki.fi
Valtion kalastonhoitomaksu
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on
iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai
pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksua
ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa
silakkaa tai on alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 65
vuotta. Maksu on henkilökohtainen ja suoritettava
vaikka kalastaisi vain omilla vesialueillaan.
Kalastonhoitomaksu vuonna 2021: 45 €/
kalenterivuosi, 15 €/7 vrk ja 6 €/vuorokausi.
Kalastonhoitomaksun voi maksaa netissä, puhelimitse tai palvelutiskillä.
Uuden lain mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät
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kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröinnin
yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja
syntymäaika. Tietoa käytetään kalavesien ja
-kantojen hoidossa. Rekisteröitymisen vuoksi ei
maksua voi enää suorittaa suoraan tilisiirtona.
1. Eräluvat-verkkokauppa
Kirjaudu www.eraluvat.fi sivustolla verkkokauppaan, rekisteröidy ja lunasta kalastonhoitomaksusi. Tositteen voi tulostaa tai
tallentaa esimerkiksi mobiililaitteelle.
2. Eräluvat-sovellus
Sovelluksella voit maksaa kalastonhoitomaksun helposti ja nopeasti. Maksuvälineeksi käy debit- tai credit-kortti.
3. Palvelunumero 020 69 2424 (arkisin 9–16)
Soita palvelunumeroon ja rekisteröidy. Saat
postitse maksutositteen, jolla voit maksaa
kalastonhoitomaksun. Säilytä kuitti maksusta.
3. Palvelupiste
Kalastonhoitomaksun ja rekisteröitymisen voi suorittaa Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskissa (+ 3 €). Palvelupisteestä saat heti mukaasi
tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.
Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee
olla aina mukana kalastaessa. Ikään perustuvan
kalastusoikeuden todistamiseksi on suositeltavaa
pitää kalastettaessa mukana henkilöllisyystodistusta. Kalastuksenhoitomaksu koskee kalastusta
koko Suomessa, paitsi ei Ahvenanmaalla.
Kalastuspuisto Ruokolax
Ruokolanjärvi sijaitsee keskustan tuntumassa
(Vakka-Suomenkatu). Ruokolanjärvessä on osittain
istutettua kalakantaa ja järven kalastustoiminnasta vastaa Uudenkaupungin kaupunki. Järven
rannassa on laitureita ja lainattavia soutuveneitä.
Lisätietoja: palvelupiste Passari, Rauhankatu 10,
puh. 050 420 tai Uudenkaupungin matkailutoimisto, puh. 050 420 5333.

KALASTUSRETKET
Kalastuspalvelut Jani Ollikainen
Puh. 045 1269 334, janiollikainen@dnainternet.net
Kalastuspalvelut Jani Ollikainen tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä kalastusmatkoja sekä
kalastusoppaan palveluja asiantuntemuksella.
Kalastusväline-, opas- ja elämyspalvelut. Kalastuskurssit, kalastusasiantuntija- sekä konsulttipalvelut. http://janiollikainen.blogspot.com

KALASTUSKILPAILUJA
Haukikisa 20-vuotisjuhlakilpailu 15.5.2021
Uisteluseura Kalavale ry järjestää yleisen haukikisan la 15.5.2021 klo 10–15. Päätapahtumapaikkana
on Ravintola Zakun piha-alue rannassa, Suukarintie 6. Kilpailijoita saa olla enintään 3 henkilöä/
vene ja vain yksi vapa/kilpailija. Hauet mitataan
ja valokuvataan ja vapautetaan kuvauksen
jälkeen. Parhaat palkitaan. Lisätietoja puheenjohtaja Nina Anderssonilta puh. 040 504 0787.
Street fishing 4.8.2021
Street fishing -kalastuskilpailu rantautuu Uuteenkaupunkiin ke 4.8.2021 klo 17–20. Tapahtumapaikka on Kaupunginlahti ja ainoastaan rannalta
kalastaminen on sallittua. Kilpailussa kalastetaan
kahden hengen joukkueena ja parit pyrkivät
saamaan kasaan mahdollisimman monta senttiä
yhteispituutta neljällä eri lajia olevalla kalayksilöllä. Koska mukaan halutaan myös lapsia ja nuoria,
jokainen v. 2003 tai myöhemmin syntynyt osallistuja saa 5 senttiä hyvitystä joukkueensa eduksi.
Kisan tarkemmat säännöt, kisa-alueet ja ilmoittautumisohjeet http://www.fisuun.fi/tulevia-kalastustapahtumia. Kaikissa Street fishing -kilpailussa palkitaan kolme parasta joukkuetta. Lisäksi
voittajista tulee kyseisen kaupungin Kalakunkku
2021 ja koko kesän kovimman tuloksen tehneet
nimetään syksyllä Vuoden katukalastajiksi 2021.
Lisätietoja: Kalatalousasiantuntija Janne Antila,
045 630 4280, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi.
Pike Fest Hauki SM la 9.10.2021 klo 9.30–16.30
Jigi Cupin Uudenkaupungin osakilpailu. Tapahtumakeskuksena toimii hotelli Aittaranta
ympäristöineen. Jigi Cup on rento, kaikille avoin
viehekalastuskilpailu. Kaudella 2021 järjestetään
kuusi osakilpailua eri puolilla Suomea. Voit
osallistua kaikkiin kuuteen osakilpailuun tai mihin
tahansa haluamaasi yksittäiseen osakilpailuun.
Kilpailuissa sallitaan kaikki vapakalastusmuodot.
Osallistumismaksu 60€/65€ / venekunta. Osallistumisen alaikäraja 12v. Osallistumiseen tarvitaan
vene. Venekunnassa saa olla 1–3 henkilöä. Samaan
aikaan saa olla käytössä max. 3 vapaa / venekunta.
Kaikki keinotekoiset viehetyypit ovat sallittuja.
Lisätietoja: Jigicup2021@gmail.com, www.jigicup.fi

UIMARANNAT
ks. tiedot Voimaannu ja virkisty -osiosta.

Villa Wohde
Vohdensaarentie 92, puh. 0440 232 324,
wohde@tuulenhauki.fi. Kalaretkiä.
www.tuulenhauki.fi
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MONIA MAHDOLLISUUKSIA LIIKKUMISEEN

Uutta puhtia
Uudestakaupungista
Uudessakaupungissa aika kuluu kuin
siivillä yksin, kaksin, perheen kesken tai
vaikka vähän isommallakin porukalla.
Vaihtoehtoja urheiluun, seikkailuun tai rentoutumiseen riittää varmasti jokaiselle. Suurin osa
urheilu- ja liikuntapaikoista sijaitsee aivan kaupungin keskustassa tai vähintäänkin sen tuntumassa.
Keskusta-alueelta löytyvät niin uimahalli,
jäähalli, urheilukenttä kuin erilaiset
liikuntasalit ja -keskuksetkin. Tarjolla on lisäksi
ratsastusta, keilausta, melontaa, kalastusta,
sukellusta sekä uintia niin kesällä kuin
talvellakin. Kaupungin 18-reikäisen golfkentän
pelikausi on yksi maan pisimmistä. Hiihto- ja
kuntoputki Vahterusringin luistavilla laduilla
on aina ihanneolosuhteet liikkumiseen.
Uutuutena putkessa on golfsimulaattori.
Frisbeegolfin ystäville löytyy ratoja keskustan
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lisäksi Kalannista, Lokalahdelta ja Pyhämaasta.
Kalantiin avautuu kesäksi myös uusi 21-väyläinen
kilpatason frisbeegolfrata. Rata on sekoitus
metsä- ja puistoaluetta ja harjoittelupaikan
lisäksi radalta löytyy myös 200-metrinen range.
Uutta ovat myös kesäksi valmistuvat kilpatason
Padel-kentät, Kaupunginlahden rannalla,
Crusell-puistossa. Padelin saloihin voi perehtyä
alkeiskursseilla ja pelivälineitä voi myös vuokrata.
Kaupungin ylläpitämät hiihtoladut
tehdään kuntopoluille ja ne ovat
käytettävissä sääolosuhteiden mukaan.
Urheilullisen päivän jälkeen voit
rentoutua ja virkistäytyä saunassa. Saunoja
on vuokrattavissa niin kaupungista kuin sen
läheisyydestäkin. Uudessakaupungissa voit viettää
myös esimerkiksi täydellisen polttaripäivän,
joka ei varmasti unohdu koskaan!

VOIMAANNU JA VIRKISTY

PITKÄ PELIKAUSI JA UPEA SIJAINTI

Uudenkaupungin Golfklubi
Uudenkaupungin kenttä
tarjoaa sopivasti haastetta
kaikentasoisille pelaajille.
Uudenkaupungin golfkenttä
sijaitsee kätevällä paikalla, vain
kilometrin päässä keskustan
palveluista ja vierasvenesatamasta. Täysimittaisen kentän
leimallisin piirre on moninaisuus.
Väylien joukosta löytyy niin
puistoväyliä kuin metsäväyliä,
ja kentän maastonmuodot
ovat vaihtelevia. Lisäksi alueen
lammet ja läheinen merenlahti
tuovat peliin oman jännityksensä.

Välineet pidempiin swingeihin ja tarkempiin putteihin löytyy
kentän Pro Shopista. Kierroksen
päätteeksi voi nauttia tasokkaan
ravintolan antimista ja poiketa
vaikka saunaan rentoutumaan.
Kauniissa ympäristössä
sijaitsevan golfkentän pelikausi
on meren läheisyyden ansiosta
yksi Suomen pisimpiä, yleensä
huhtikuulta marraskuulle.
Toivotamme tervetulleiksi
kaikki golfista kiinnostuneet
niin aloittelijat kuin ammattilaiset, pienet sekä isommat
peliporukat. Tervetuloa!

UUDENKAUPUNGIN
GOLFKLUBI
Välskärintie 2H
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 3060
ugk@ugk.fi
www.ugk.fi

LAJEJA JOK A LÄHTÖÖN

Vahterusring on
liikkujan valinta
Vahterusring tarjoaa vauhdikkaita ja mielenkiintoisia
elämyksiä. Tule tutustumaan
– yksin tai ryhmässä!
Oli tyylisi perinteinen tai luistelu,
Vahterusringin hiihto-olosuhteet
hakevat vertaistaan. Maastonmuodoiltaan vaihteleva reilun
kilometrin hiihtoputki houkuttelee kuntoilijat ladulle kerta
toisensa jälkeen. Ympärivuotisiin
lajeihin kuuluvat sauvakävely,
juoksu, pyöräily ja rullaluistelu.
Vahterusringin monitoimiareenalta löytyy markkinoiden

paras golfsimulaattori,
Uudenkaupungin Golfklubin
Trackman 4, joka tarjoaa aidon
golfelämyksen 90 golfkentän
valikoimalla ympäri maailman.
TrackManin avulla harjoittelu
on hauskaa ja monipuolista. Voit
pitää hauskaa golfin parissa tai
hioa viimeisen silauksen swingiisi! Meillä onnistuu kaikki!
Urheiluareenan palvelut
on suunnattu kaikenikäisille
kuntoilijoille ja kilpaurheilijoille.
Ja meillä viihtyvät myös lapset.

VAHTERUSRING
Liljalaaksonkatu 27
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 844 3939
info@kuntoputki.fi
www.vahterusring.fi
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VÄSYMYS ON VESILIUKOISTA

Liikunnan iloa
uimahallissa
Uudenkaupungin uimahallissa
aistii liikunnan ilon, hyvän
olon tunteen ja yhdessä
tekemisen meiningin.
Uudenkaupungin uimahalli ei
ole ainoastaan vesiliikunnan
keidas. Saman katon alta löytyvät
allasosaston lisäksi mm. kahvio,
kuntosali, judosali, kokoustila
ja kosmetologin palvelut.
Liikuntaneuvonnasta
kannattaa hakea lisäpuhtia
ja vinkkejä omaehtoiseen

liikuntaan.
Koko nuoriso- ja liikuntapalvelujen henkilöstön tavoitat
uimahallin tiloissa, joten sieltä
saa kätevästi tietoa ajankohtaisista nuorisopalveluista ja paikkakunnan liikuntatarjonnasta.
− Nuoriso- ja liikuntapalvelujen henkilöstö toivottaa
sinulle kivoja liikuntaelämyksiä.
Tulitpa mistä päin tahansa,
olet aina tervetullut viihtyisään
uimahalliimme!

UUDENKAUPUNGIN
UIMAHALLI
Koulupolku 5
23500 Uusikaupunki
Puh. 050 420 5203
uusikaupunki.fi/uimahalli
www.facebook.com/
UudenkaupunginUimahalli
AVOINNA
Ma klo 8.00–21.30
Ti klo 6.00–21.30
Ke klo 11.00–21.30
To klo 6.00–21.30
Pe klo 8.00–21.30
La ja su klo 12.00–17.30
Uintiaika päättyy puoli
tuntia ennen sulkemista.
Kesätauko 17.6.–15.8.2021
(kesäkuun viikonvaihteet suljettu)

42

d

VOIMAANNU JA VIRKISTY

PY

H

Ä

M

A

A

20 21 22
23 24 25

19

KAMMELA

16

17

18

G

7,7 km

29

3,8 km

H

30
PY

F

15

HÄ

6,9 km
MA

A

RA

VELHOVESI

14

33

DA

NS

UU

32

KUKAINEN
KU

A
IV

RA

U

M

I

A

1 km

7,3 km

J

E L K KY I N E N

PYÖR Ä ILE JA RE TK E ILE S A A RIS TOSS A

Velhoveden Rengastie
E

SANNAIN

13

4,7 km

Ö
LY

Kappale Suomen kauneinta
12
saaristoa on ulottuvillasi
ilman
venettä tai huolta11lauttaaikatauluista. Hurauta koko
50 kilometrin mittainen reitti 9
yhtä soittoa tai nautiskele10
saariston tunnelmasta
D
pitkän kaavan mukaan.
KK

I

Velhoveden Rengastie vie sinut
Uudenkaupungin pohjoiseen
a
saaristoon, Makeanvedenaltaan
ympäri. Pituutta pääreitillä on
noin 50 km. Rengastien sivureitit
vievät Lepäistentien ja Lyökintien
kääntöpaikoille, Pyhämaan
kirkonkylään ja Pitkäluodon
niemenkärkeen sekä Männäisten ruukkialueelle. Pääreitti
on viitoitettu myötäpäivään
tienvarren pyöräilyreittimerkeillä. Pääreitti on merkitty
oranssilla ympyrällä, sivureitti
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vihreällä ympyrällä. Reitin
reittejä sekä suojaisella
5
suunta on merkitty nuolella.
Makeanvedenaltaalla
6
Tällä reitilläCpyöräilet saarelta että huikaisevan kauniilla
toiselle vaikkapa sähköpyörällä,
Selkämerellä. Melontareiteillä
jonka voit vuokrata
retkellesi
pääset34 myös helposti siirtymään
7
Matkailutoimistosta
tai Santtio- B mereltä sisävesille ja takaisin.
6 km
2 3 4
rannan leirintäalueelta.
Reitistön
Velhoveden vuosisataiset
8
varrella voit majoittua saaristotarinat
odottavat reitistöllä
2 km
kyliin, pulahtaa uimaan makeaan kulkijaa. Tarinapaikat on merkitty
1
tai suolaiseen veteen, levähtää Aesitteeseen
ja nettisivuille aakkomaisemapaikoilla tai vaikkapa ky- silla ja mastoon aakkosellisin
I
UUSIlöytyy
läkaupalla. Reitin varrelta
Pääreitillä opastaulut
KAUPUNKopastein.
myös kahvila- ja ravintolapalvelu- ovat oranssit, sivureitillä vihreät.
ja. Karttaesitteestä ja nettisivuilta Opastaulut on varustettu ruutulöydät numeroidut maisema- ja
koodeilla, jotka toimivat matkalevähdyspaikat, uimarannat, mie- puhelimen sovelluksella.
lenkiintoiset kohteet ja palvelut.
Ruutukoodista aukeava linkki
Leirintäalueelta voit myös
tuo tarinan puhelimeen. Voit siis
vuokrata kanootin melontaretkeä lukea tarinat joko esitteestä tai
varten. Pyhämaan Telakanrannan suoraan matkapuhelimestasi.
vierassatamassa on vuokrattaMatkailutoimistosta saat
vana 8 kpl uusia, erityyppisiä
mukaasi Rengastien esitteen.
kajakkeja. Valittavanasi on

5 km

VISIT UUSIKAUPUNKI
Rauhankatu 10
Puh. 050 420 5333
matkailu@uusikaupunki.fi
uusikaupunki.fi/
velhovedenreitti
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PADEL UUSIKAUPUNKI
Kullervontie 5,
23500 Uusikaupunki
p. 040 749 8800
info@padeluusikaupunki.fi
www.padeluusikaupunki.fi

VAMOS!
SUOSITTU MAILAPELI PADEL ON RANTAUTUNUT UUTEENKAUPUNKIIN!

Padel Uusikaupunki
Padel Uusikaupunki tarjoaa
upeat puitteet supersuositun
padelin harrastamiseen
aivan keskustassa.
Kaksi kilpatason kenttää
sijaitsevat kaupunginlahden
rannalla Crusell-puistossa, lähellä
kaikkia palveluita. Yksittäisiä
kenttävuoroja voi varata tunniksi

tai pidemmäksi aikaa ja säännölliseen harrastamiseen on
tarjolla vakiovuoroja. Kentillä
voit järjestää myös turnauksia tai
esimerkiksi yritystapahtumia.
Tarjoamme myös alkeiskursseja, joiden tavoitteena
on tutustuttaa ihmisiä padelin
saloihin – sääntöihin, peruslyönteihin ja pelaamiseen – sekä
syventävää valmennusta, jolla

Voimaannu ja virkisty
Tietoja liikuntamahdollisuuksista saa
liikuntapalveluista, Koulupolku 5,
puh. 050 383 5303
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika
tai matkailutoimistosta, Rauhankatu 10,
puh. 050 420 5333, visituusikaupunki.fi

FRISBEEGOLF
FrisbeeGolfPark
Ulkofrisbeerata uimahallin maastossa.
Lisätietoja uimahallista (kesätauko 17.6.—15.8.)
puh. 050 420 5203, liikuntapalveluista puh.
050 383 5303 tai palvelupiste Passarista
puh. 050 420 5260.
Green Disc Golf
Sahantie 193, Kalanti (Uusikaupunki).
ratamestarit@greendiscgolf.fi
21-väyläinen erittäin haastava kilpatason
frisbeegolfrata. Rata on sekoitus metsä- ja
puistoaluetta. Radalla on harjoittelupaikka sekä
200-metrinen range. Radalla pelaaminen sekä
harjoitteleminen on maksullista. Rata avataan
kesällä 2021! Lisätietoja myös puh.
040 596 0622 Teemu Salomaa.
www.greendiscgolf.fi
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viet pelisi seuraavalle tasolle.
Kentän laidalla olevasta kioskista
voit ostaa padel-tarvikkeita
mailoista vaatteisiin ja vuokrata
pelivälineet pelin ajaksi.
Varaa vuoro suoraan Playtomicsovelluksesta tai kotisivujen
kautta.
Nähdään kentillä!

Kalannin frisbeegolfrata
Urheilutie 2, Kalanti. Vuonna 2020 rakennettu
18-väyläinen metsärata Kalannin keskustassa.
Lokalahden frisbeegolfrata
Tuppiluodontie 94, Lokalahti.
18-väyläinen A 1 –luokkainen metsärata.
Ratasuunnittelu Seppo Paju/Prodigy.
Pyhämaa DiscGolfPark
Mäkitarhantie 22, Pyhämaa.
Pyhämaan rata koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Koulun läheisyyteen on tehty 5-väyläinen
lenkki (väylät 1–3 & 17–18), joka on suunniteltu
aloittelijaystävälliseksi. Loput väylät ovat
selvästi haastavampia ja pidempiä. Lisätietoja:
www.pyhamaa.fi tai puh. 045 6519941.

GOLF
Uudenkaupungin Golfklubi
Välskärintie 2 H, puh. 02 841 3060, ugk@ugk.fi.
Mielenkiintoinen 18-reikäinen golfkenttä kävelymatkan päässä Kaupunginlahdelta. Tasoitusvaatimus 54. Range ja lähipelialue. Myös alkeiskursseja.
Kahvila, ravintola ja saunatilat.
www.ugk.fi
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HIIHTOLADUT JA KUNTOPOLUT

KUNTO- JA HIIHTOPUTKI

Kaupungin ylläpitämät hiihtoladut tehdään
kuntopoluille ja ne ovat käytettävissä sääolosuhteiden mukaan. Kuntopolut: Sorvakko, Santtio,
Saarnisto, Itäpuisto, Lasamäki, Kalanti, Lokalahti,
Pyhämaa. Jääladut ajetaan mahdollisuuksien
mukaan Käätyjärvelle ja Hiunaukkoon. Käätyjärven
ympäri kiertää kävelyreitti. Ks. myös Kuntoputki
VahterusRing / hiihto sisätiloissa.
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/ulkoliikunta/kuntopolut-ja-ladut

VahterusRing
Vakka-Suomen Kuntoputki Oy
Liljalaaksonkatu 27, puh. 02 844 3939
info@kuntoputki.fi.
Radan pituus on noin 1 km. Hiihtoputkessa voi hiihtää perinteisellä tai vapaalla hiihtotavalla, kävellä,
juosta, yleisurheilla, rullaluistella ja jopa pyöräillä
ihanneolosuhteissa. Uutuutena Uudenkaupungin
Golfklubin golfsimulaattori Trackman 4.
Aukioloajat ja hintatiedot:
www.vahterusring.fi

JUOKSUPORTAAT
Ykskoivun alueella, Sorvakon pururadan
läheisyydessä sijaitsevilla 62 askelman
juoksuportailla on erilaisilla askelväleillä ja
jyrkkyyksillä olevia osuuksia. Korkeuseroa
noin 9,3 metriä ja pituutta noin 43 metriä.
Lisäksi sivuportailla on 18 askelmaa yhtenäisellä
rytmityksellä, korkeuseron ollessa noin 2,9 metriä
ja pituuden noin 8 metriä. Pysäköinti Venerantatien pysäköintialueelle, lähellä Salmeria.

JÄÄHALLI
Koulupolku 1, puh. 044 522 0003, 044 575 7094.
Jääurheilupaikkana elokuusta huhtikuulle.
Jääurheilukauden ulkopuolella rullakiekkokenttänä. Jääkiekko-, ringette- ja taitoluisteluseura:
Uudenkaupungin Jää-Kotkat (UJK).
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/
sisaliikunta/jaahalli

KUNTOSALIT, LIIKUNTAKESKUKSET
Kuntostudio Naisvoima
Koulukatu 7, puh. 0400 765 789,
laura@naisvoima.com.
Tasokkaita liikuntapalveluja naisille ryhmissä
tai omaan tahtiin laitteilla, ikään, kokoon tai
kuntotasoon katsomatta.
www.naisvoima.com
Total Gym
Vuorikatu 3, puh. 044 545 0749.
Monipuoliset ja nykyaikaiset laitteet kuntosaliharjoitteluun. Tilamme sopivat niin aloittelijoille
kuin kokeneemmillekin treenaajille. Meillä myös
kaupungin ainoa toiminnallinen sali.
www.totalgym.fi

KALASTUS
Tietoja kalastuksesta löydät
Meri ja muu luonto -sivuilta.

KAJAKKIEN VUOKRAUS
Pyhämaan matkailuyhdistys
Pyhämaan Telakanrannan vierassatamassa,
Pyhämaanranta 37, on 8 kpl uusia,
erityyppisiä kajakkeja. Tiedustelut:
puh. 040 688 2605, 045 651 9941.
www.pyhamaa.fi
KEILAILU
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123.
Neljäratainen keilahalli, jossa myös mahdollisuus
hohtokeilaukseen. Tutustu monipuolisiin
keilailupaketteihin.
www.hotelliaquarius.fi
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Uudenkaupungin Urheilukeskus
Mältintie 10, puh. 044 704 7799.
info@ukinurheilukeskus.fi
Kuntosali, ryhmäliikunnat ja palloiluhalli.
ukinurheilukeskus.fi

POLKUPYÖRÄNVUOKRAUS

Uimahallin kuntosali
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203.
Kesätauko 17.6.–15.8.

RATSASTUS, MANEESI

Kalannin kuntosali
Urheilutie 2, Kalanti.
Lokalahden kuntosali
Erkontie 57, Lokalahti
Pohitullin voimailusali
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki
Lisätietoja:
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/sisaliikunta/kuntosalit

LEIKKIPUISTOT
Uudenkaupungin keskustan alueelta löytyy
useita leikkipuistoja. Laajin näistä on Leijona-leikkipuisto, Kaupunginlahden etelärannalla,
Sairaalakatu 12, Uusikaupunki. Vuonna 2020
uudistettiin myös Pietolan leikkipuisto dinosaurusteemaiseksi, Sorolantie 1, Uusikaupunki.

MELONTA
Pyhämaan matkailuyhdistys

Pyhämaan Telakanrannan vierassatamassa,
Pyhämaanranta 37, on 8 kpl uusia, erityyppisiä
kajakkeja. Tiedustelut: puh. 040 688 2605,
045 651 9941.
www.pyhamaa.fi

MELONTALAITURI
Melojille ja pienveneille on oma laituri
Kaupunginlahdella, aivan kaupungin
keskustan tuntumassa. Sijainti Rauhankadun
päässä, lähellä vedenottopistettä.
Haimion yleisen saunan laituri
Haimiontie 351 (yleinen uimaranta).

PADEL UUSIKAUPUNKI
Kullervontie 5, Uusikaupunki. Puh. 040
749 8800. info@padeluusikaupunki.fi
Kaksi kilpatason kenttää Kaupunginlahden
rannalla, Crusell-puistossa. Yksittäisiä vuoroja sekä
vakiovuoroja. Alkeiskursseja. Padel-tarvikkeita
ja pelivälineitä voit myös ostaa tai vuokrata.
Varaa vuoro: www.padeluusikaupunki.fi
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Matkailutoimisto, Rauhankatu 10.
Hinnat: 2 €/tunti, 10 €/päivä, 30 €/viikko.
Sähköpyörät, 5 kpl, 7 €/tunti, 30 €/päivä.

Wasaborgin talli
Lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234,
wasaborgin.talli@luukku.com
Ratsastustunteja, karsinapaikkojen vuokrausta,
ratsastusleirit kesällä, talutusratsastusta ja
kärryajelua tapahtumiin, ponisynttärit, polttarit
ym. Käytössä uusi maneesi, kaksi kenttää ja
maastoesterata. Maksuvälineenä käyvät Smartumliikunta- ja -kulttuurisetelit, Tyky-kuntosetelit,
Edenredin mobiilimaksu sekä E-passi. SRL:n
hyväksymä ratsastuskoulu.
www.wasaborgintalli.fi

SKEITTIPUISTO-PUMPTRACK
Tulossa kesäksi 2021 Suomen suurin skeittiparkki
Kaupunginlahden pohjukkaan, lähelle Sairaalakatua ja Leijona-puistoa. Skeittiparkki on kooltaan
300 m² ja pumptrack -radan kooksi tulee noin 800
m². Alueen pumptrack-rata on asfalttipintainen
ja koostuu maastoon sovitetuista erilaisista
kaarteista ja kummuista sekä hyppyjä mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Skeittiparkista
osa on suunnattu asfalttisena aloittelijatasoisille
käyttäjille temppujen harjoitteluun ja täysbetonien
osio antaa mahdollisuudet harjoitella lajia vaikka
olympiatasolle saakka. Skeittipuisto-pumptrackrataa voivat skeittaajien lisäksi käyttää esimerkiksi
polkupyöräilijät, potkupyöräilijät, rullaluistelijat
ja scoottaajat (potkulautailijat). Lisätietoja:
uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/
ulkoliikunta/skeittipuisto-pumptrack

TILAUSSAUNOJA
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123.
Ravintola Pyhämaan Pirtti
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa, puh. 02 873 100,
050 537 9860, aaltoleena@outlook.com
Tilaussauna sekä kokous- ja juhlatilat
(n. 25 henk.) maalaismiljöössä. Sopii hyvin
myös perheille. www.pyhamaanpirtti.fi
Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, tied. matkailutoimisto
puh. 050 420 5333
Eräinenkari
Eräistenkarintie 31, Lokalahti.
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti–seura ry.
Lisätiedot ja varaukset: Tiia Haltia 045 1650 863,
www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari
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Haiduksen saari
Vanha kalastajatila, isompi ja pienempi sauna
(savusauna), kylpytynnyri sekä ohjelmapalveluihin
sopivaa tarjontaa. Palveluita ja kuljetuksia
Janne Laitinen puh. 0500 223 570.

Taipaleenjärvi
Saunapolku 8, Kalanti. Taipaleenjärven rannalla.
Saunan omistaa Kalannin Eteläkulman
Metsästysseura. Varattavissa 2.5.–31.8.
Varaukset puh. 045 639 8981.

Isokari (saaressa)
puh. 0440 998 299, www.isokari.fi
Majakkamestarin pihasauna on vuokrattavissa
esim. kokousmatkan tai yksityisen hyljesafarin
yhteyteen. Saunan vieressä majakka sekä
majakkasaaren majoitus-, kokous- ja juhlatilat.
Kulku saareen taksiveneellä tai omalla veneellä;
veneilijöiden saunavuorot 30 €/tunti.

SAUNAT YLEISESSÄ KÄYTÖSSÄ

Hallun koulun sauna
Maxinpolku 15, Kalanti. Täysin uusitut sauna- ja
kokoustilat, tarvittaessa myös majoitusmahdollisuus. Vuokrattavissa Kota (n. 25 henk.) erikseen tai
yhdessä koulun wc- ja keittiötilojen kanssa. Tiloja
hoitaa HAKAVA. Tiedustelut ja varaukset puh. 0400
910 990, kylayhdistyshakava@gmail.com
kylayhdistys-hakava-ry.webnode.fi

Haimio, vapaasauna
Haimiontie 351, Uusikaupunki.
Saunaa hoitaa Kalannin Jokisivun Ns ry.
Auki 1.6.–31.8. klo 9–22 (syyspuolella klo 9–21).

Haimion saunat
Haimiontie 351, Uusikaupunki.
Makeanvedenaltaan rannalla.
Haimio / Metsälehto
Saunaa hoitaa Vakka-Suomen Latu ry.
Varaukset arkisin klo 9–18 puh.
0440 755 789 tai 050 3060775.
http://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/metsalehdon-sauna
Haimio / pikkusauna + aitta
Saunaa hoitaa Kalannin Jokisivun Ns ry.
Varattavissa 1.5.–30.9. Varaukset
puh. 045 132 6524.
Karparanta
Karpankuja 27, Lokalahti.
Järven rannalla. Saunan omistaa Pinipajun
koulupiirin kyläyhdistys. Varattavissa 1.6.–30.9.
Ei yöpymismahdollisuutta. Varaukset puh.
044 343 4422, sami.vuori@gmail.com.
Lautvesi
Paalamäentie 105, Uusikaupunki.
Sundholmassa, meren rannalla. Saunan omistaa
Haapaniemen kyläyhdistys. Varattavissa 2.5.–30.9.
Varaukset puh. 0400 979 601.
Santtis saunamökki
Lintuluoto 158, Pyhämaa, puh. 044 0999 030.
Saunaa hoitaa Pyhämaan VPK. Viihtyisä mökki
kaikilla mukavuuksilla, meren rannalla. Mökissä
iso puulämmitteinen sauna. Vuodepaikat
seitsemälle henkilölle.
www.santtis.fi

Eräinenkari
Eräistenkarintie 31, Lokalahti.
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti–seura ry.
Avoinna kesällä torstaisin klo 17–21. Pieni saunomismaksu. Tarkista aukioloajat:
www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari

Kaukjärvi
Kaukjärvenranta 8, Kalanti. Kaukjärven rannalla.
Saunaa hoitavat HAKAVA ja Sairisten Pvy.
Auki kesä–elokuussa n. klo 16–21, la klo 16–20.
Karparanta
Karpankuja 27, Lokalahti. Järven rannalla.
Pinipajun koulupiirin kyläyhdistys.
Kyläsauna avoinna juhannuksen jälkeen
elokuun lopulle tiistaisin klo 18–21. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan Pinipajun
koulupiirin kyläyhdistyksen FB-sivulla.
Taipaleenjärvi
Saunapolku 8, Kalanti. Taipaleenjärven rannalla.
Saunan omistaa Kalannin Eteläkulman
Metsästysseura. Sauna avoinna kesäkuusta elokuun puoliväliin joka tiistai.

SUKELLUS
Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy
Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi
Sukelluselämyksiä tilauksesta Uudenkaupungin
saaristossa. Laitesukelluskoulutuksia ja
sukelluskokeiluja.
www.divecenter.fi

TENNIS
Pietolan tenniskentät
Kolme asfalttikenttää vapaasti käytettävissä.
Vakka-Suomen sairaalan kentät
Kaksi massakenttää. Varaukset ja avaimet
Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 D.
Yksittäiset vuorot puh. 02 841 3060,
vakiovuorot puh. 0400 720099.

47

VOIMAANNU JA VIRKISTY

UINTI
Uimahalli
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203.
Kesätauko 17.6.–15.8.
uusikaupunki.fi/uimahalli

UIMARANNAT
Uudenkaupungin alueella on 11 kaupungin
ylläpitämää yleistä uimarantaa, joista osa on
meren ja osa järvien rannoilla. Lähimpänä
kaupungin keskustaa sijaitsevat Santtionranta
ja Hiunranta, joista erityisesti Hiunranta on
ihanteellinen pienille lapsille. Uimarantoja
hallinnoi Uudenkaupungin liikuntapalvelut.
Hiu, Hiuntie 214, Uusikaupunki.
Santtionranta, Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki.
Karhuluoto, Lepäistentie 271, Uusikaupunki.
Lautvesi, Paalamäentie 105, Uusikaupunki.
Haimio, Haimiontie 351, Uusikaupunki.
Kaukjärvi, Kaukjärvenranta 8, Kalanti.
Taipaleenjärvi, Saunapolku 8, Kalanti.
Eräinenkari, Eräistenkarintie 31, Lokalahti.
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Raulio, Pyhämaantie 300, Pyhämaa.
Pyhämaa, Pyhämaanranta 37, Pyhämaa
Vintri, Lyökintie 726, Pyhämaa.
Retkeilijöiden käyttöön on rakennettu viihtyisät
grillikatokset Karhuluodon sekä Pyhämaan
uimarannoille. Uimaranta-alueilta löytyy myös
käymälä. Raulion ja Vintrin uimarannoilla
sekä Pitkäluodon kalasatamassa Pyhämaassa
löytyvät grillikodat. Polttopuut kannattaa
varmuuden vuoksi varata mukaansa.
Talviuinti
Talviuintia järjestetään Kalannissa Haimion
Metsälehdon saunalla ja Vapaasaunalla.
Lisätietoja liikuntapalveluista puh. 050 383 5303
tai uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/ulkoliikunta/avantouinti.

VENEVUOKRAUS
Tuulenhauki
2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv Suzuki perämoottorilla, gps/sonar, vapatelineet, 5 hlö/
vene. Lisäksi soutuvene Suomi 520 -perämoottorilla. Lisätietoja puh. 0440 232 324,
wohde@tuulenhauki.fi
www.tuulenhauki.fi

VOIMAANNU JA VIRKISTY

Uimarannat Uudessakaupungissa
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LIFESTYLELIIKE TORIN LAIDALLA

Sisustus Ulpukka
Sisustus Ulpukka on kolmensadan neliön lifestyle-liike
aivan torin kulmalla, joka
kutsuu sisustajia ja vaatemuodin ystäviä ostoksille.

Uutuusmerkkejämme ovat
Samsøe & Samsøe sekä Metsola.
Meiltä löydät lahjaideat
kaikkiin kesän juhliin. Valikoimiamme on täydennetty myös
kotimaisilla brändeillä:
Remontin myötä saimme
Marimekko, Metsola, Aarikka,
lisää tilaa sisustustuotteille ja
Lapuan kankurit ja Puttipaja.
vaatteille. Laajasta vaihtuvasta
Jo entuudestaan löydät meiltä
valikoimastamme löydät
Alessin tuotteet, Kartellin huolaadukkaat kodin sisustustekstiilit ne-kalut ja valaisimet, Karlssonin
sekä vaatteet niin naisille,
kellot sekä Pappelinan matot.
miehille kuin lapsillekin, mm.
Inspiroivasta esillepanosta ja
Gant, Marc O´Polo, Pelle P,
liikkeen kauniista somistuksista
Lexington ja Boomerang.
saat myös hyviä sisustusideoita.

SISUSTUS ULPUKKA
Alinenkatu 30
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 848 4801
ulpukka@ulpukka.eu
AVOINNA
ma–pe 10–17
la 10–13.30
facebook.com/
sisustusulpukka

Kiitos

kun asioit
paikallisesti

LEMMIKKIEN OMA PUOTI

U:gin Lemmikkipuoti ja
Niinan Trimmauskulma
Torin yläkulmasta löydät
paikalliset iloisen palvelun
liikkeet, U:gin Lemmikkipuodin
ja Niinan Trimmauskulman.
U:gin Lemmikkipuodista saat
laadukkaat lemmikinruoat, hoitoja ulkoilutuotteet sekä harrastusvälineet. Jos kaipaat jotain
tuotetta, tilaamme sen sinulle
mielellämme. Puodista löydät
myös uniikkeja kotimaisten

50

käsityöläisten tuotteita.
Niinan Trimmauskulma
tarjoaa niin pesut, trimmaukset
kuin kynsihuollonkin kaikenkarvaisillle koirille, yksilöllisesti ja
rauhallisessa ilmapiirissä.
Meillä on vankka kokemus
lemmikeistä ja niiden hoidosta,
joten meiltä saat parhaat vinkit
lemmikkien ruokintaan, hoitoon
ja käsittelyyn.

UGIN LEMMIKKIPUOTI
p. 040 0244 390
uginlemmikkipuoti@gmail.com
NIINAN TRIMMAUSKULMA
p. 041 3171 361
niinan.trimmauskulma@gmail.com
Ylinenkatu 26 B, Uusikaupunki
U:gin Lemmikkipuoti on auki
ma–pe klo 10–17 ja la 10–14
Niinan Trimmauskulma palvelee
Puodin aukioloaikoina tai
sopimuksen mukaan.

PUOTIEN PARIS

Puotien Paris
Luettelossa ovat mukana ne liikkeet, jotka
ovat osallistuneet vuoden 2021 Valitse
Uusikaupunki -esitteeseen. Useimmat niistä
sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa lähellä
toisiaan. Lisätietoja ostosmahdollisuuksista
saa matkailutoimistosta, puh. 050 420 5333.

ALKOHOLILIIKE
Alko
Ketunkalliontie 1. Samassa rakennuksessa
K-Supermarket Itäpoijun kanssa.

LiisaKo Kirpputori
Alinenkatu 5, puh. 040 509 5497. liisako@liisako.fi
LiisaKo Kirpputori sijaitsee Uudenkaupungin
keskustassa. Avoinna: ma–pe klo 11–17, la klo
10–13. Juhlapyhien aukioloajat tarkistettavissa: www.liisako.fi tai facebook-sivuilta.
Osto- ja myyntiliike Nelly
Tunnelitie 4, Kalanti, puh. 044 938 0411.
Avoinna ti–pe klo 11–18, la aukioloajat nettisivuilta.
Meiltä käytetyt huonekalut ja kodin tavarat. Myös
antiikkia, taidelasia ym. www.ostojamyyntinelly.fi

APTEEKIT

ANTIIKKIA, VANHAA TAVARAA, KIRPPUTORI

Löydät osiosta Tärkeitä palveluita – Hyvä tietää

Antiikki PP
Blasieholmankatu 13, puh. 0400 521 818.
Keräily-, taide- ja koriste-esineet. Huonekalut ym.
irtaimet, kuolin- ja muuttopesät. www.antiikkipp.fi

KALANMYYNTIÄ

Antiikki-Taide Klaara
Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 040 566 9705.
Eri aikakausien antiikkia monipuolisesti. Avoinna
ympäri vuoden. www.antiikkiklaara.fi
Henrikin Tuote
Pienteollisuustie 10, Henrik Helpiö
puh. 0400 813 018. henrik.helpio@gmail.com
Avoinna sopimuksen mukaan.
Ostaa ja myy vanhaa tavaraa.
Kesäkauppa Pikku Putik
Kirkkokatu 1, puh. 040 580 8700.
Kesäkauppa 1800-luvun idyllisessä
puutalomiljöössä. Wanhaa ja uutta tavaraa.
Avoinna "Seilorin" päivystäessä portin edessä
tai varmimmin sopimuksen mukaan.
Kirpputori KAUPPAPAIKKA
Kurjenpolku 3, p. 0400 104 197.
info@kaupanpaikka.fi. Katso ajankohtaiset
aukioloajat: www.kaupanpaikka.fi
Kahdeksansadan neliön itsepalvelukirpputori - yli
100 asiakaspaikkaa! Monipuoliset valikoimat
hyväkuntoista ja siistiä käyttötavaraa. Astioita ja
ruuanlaittovälineitä mm. kotimaisia laatumerkkejä. Vaatteita, kenkiä, laukkuja mm. ulkomaisia
brändituotteita. Vintagea ja nostalgiaa eri
vuosikymmeniltä. Tauluja, mattoja, valaisimia,
huonekaluja mm. antiikkia, retroa ja designia.
Keräily- ja sisustustavaraa. Design- ja taidelasia.
Kirjoja, lehtiä, leluja, pelejä, LP-levyjä, musiikkilaitteita, kodinkoneita ja työkaluja. Tervetuloa
tutustumaan laajaan valikoimaamme!

Rannikon Kalatuote
Avoinna: ti–pe klo 9–17, la klo 9–14. Kesä–elokuussa auki myös maanantaisin. Kalakauppa ja
savustamo. www.rannikonkalatuote.fi

KANKAITA, VERHOJA,
KÄSITYÖLIIKKEITÄ, OMPELIJOITA
Elina ompelu &asuste
Alinenkatu 30, puh. 050 550 7799,
elina.telin@hotmail.com. Mittatilausompelu,
korjauspalvelu. Lisäksi myynnissä naisten vaatteet,
huivit, lakit, korut ym. asusteet. Avoinna ma–pe
klo 10–17 (kesällä 10–17.30) ja la 10–13.30.
Kodin Kangastus
Alinenkatu 19, puh. 044 272 7206,
kodinkangastus@gmail.com
Käsityöihmisen monipuolinen liike.
Verho-, vaate- ja huonekalukankaita sekä
ompelutarvikkeita. Neulelankoja ja -tarvikkeita.
Vahakankaita. Vaahtomuovia mittojen mukaan.
Kodin tekstiilejä. Verhojen ompelupalvelu.
Vaatteiden korjauspalvelu. Tilaukset myös
postitse. Avoinna 9.30–17.30, to 9.30–19, la
9.30–14. facebook.com/KodinKangastus

KENKÄKAUPPA
Alina
Alinenkatu 36, puh. 02 844 3553, 040 7043553.
outi.nurmi@alina.fi
Laatua jaloille! Alinassa on hyviä kenkiä ja kiva
asioida. Avoinna arkisin klo 10-17, la 10—14.
Kesän aukioloajat löytyvät Facebook-sivultamme.
Katso kenkävalikoimamme ja/tai tilaa kenkiämme
myös verkkokaupasta: www.alina.fi
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KIRJAKAUPPA, TOIMISTOTARVIKKEITA
Kirja-Vakka
Alinenkatu 25, puh. 02 842 7400. info@kirja-vakka.fi
Kirja- ja paperikauppa. Askartelutuotteita.
Merikarttoja. Avoinna ma–pe klo 10–17
ja la 10–13.30. www.kirja-vakka.fi

KIERRÄTYSKESKUS
Kierrätyskeskus
Liljalaaksonkatu 10, puh. 044 051 5694.
Käytetyn tavaran vastaanotto, myynti ja
välitys. Pienimuotoiset korjaustyöt.
Avoinna: tiistaisin klo 9–15.30, ke ja to klo 9–15.
Tarkista aukioloajat nettisivulta.
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuminen/jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus

KODINKONELIIKKEET, PUHELIMIA,
TIETOTEKNIIKKAA
Power Uusikaupunki
Alinenkatu 29, puh. 02 841 8766.
Avoinna ma–pe klo 9–17, la 9–13.
Palveleva kodinkoneliike. www.power.fi
Euronics/VSP Shop Uusikaupunki
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900
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Avoinna arkisin klo 9–17, lauantaisin klo 9–13.
www.euronics.fi
Veikon Kone Uusikaupunki
Ketunkalliontie 3, puh. 02 844 3090,
esa.nordqvist@veikonkone.fi.
Avoinna: ma–pe klo 9.30–17.30, la klo 9–15.
Laajat valikoimat kodintekniikan tuotteita mm.
puhelimet, televisiot, pienkoneet, kylmälaitteet
ja pesukoneet. www.veikonkone.fi

KUKKAKAUPPOJA,
PUUTARHAMYYMÄLÄ
Kurjenpolun Taimipalvelu Ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki,
puh. 02 842 2729, 050 557 9114.
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com
Avoinna arkisin klo 9–17 ja lauantaisin klo 9–14.
Tarkemmat sesonkien aukioloajat ja uutiset löydät
Facebookista. Kaikkea pihaan, puutarhaan ja kotiin
ympäri vuoden. www.kurjenpoluntaimipalvelu.com
Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti
Sisustus ja lahjavintti, Alinenkatu 9,
puh. 0440 702110.
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi
Laadukkaat kukat iloon ja suruun.Sisustus- ja lahjatavarat kotiin ja kylään.
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Palvelemme kesäaikaan ma–pe klo 9–16.30,
la klo 9–13. www.siivosenkukkapirtti.fi

KULTASEPÄNLIIKKEITÄ
Järven Kello ja Kulta
Torin kulmalla, Alinenkatu 30, puh. 02 841 2157.
myynti@kellojakultaonline.fi
Hopea- ja kultakorut, kellot, lahjatavarat,
kaiverrus-, kulta- ja kellosepäntyöt. Perheyritys
yli 95 vuotta. Löydät meidät myös Facebookista
ja Instagramista. www.kellojakultaonline.fi
Uudenkaupungin Kultakello
Alinenkatu 29, puh. 02 841 2242.
uudenkaupunginkultakello@gmail.com
Kellot, kulta- ja hopea-korut, lahjatavaraa. Kelloja kultasepän sekä kaivertajan palvelut.
www.ukinkultakello.fi

LAHJATAVAROITA, KÄSITÖITÄ, SISUSTUSTUOTTEITA, TAIDETTA JA TEKSTIILEJÄ
Kesäkauppa Pikku Putik
Kirkkokatu 1, puh. 040 580 8700.
Kesäkauppa idyllisessä 1800-luvun
puutalomiljöössä, aivan Vanhan kirkon
kupeessa. Wanhaa ja uutta tavaraa moneen
makuun, myös valikoima erilaisia Uusikaupunkituotteita. Avoinna "Seilorin" päivystäessä
portin edessä ja sopimuksen mukaan.
Pikkukylän Puoti
Ylinenkatu 38 B, puh. 040 708 4776.
meku@pikkukylanpuoti.fi
Pikkukylän Puodissa on myynnissä hyvä
valikoima suomalaisia käsityö- ja designtuotteita
sekä luonnonkosmetiikkaa. Samassa
rakennuksessa myös Runonkulman Galleria.
Avoinna ke klo 16–19 ja la klo 11–15. Kesäkuussa
vaihtelevia aukioloaikoja. Heinäkuussa
ke–pe klo 11–17 ja la klo 11–15. Muulloin
sopimuksen mukaan, muutokset mahdollisia.
www.korttelinkulmassa.blogspot.fi
Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti
Sisustus ja lahjavintti
Alinenkatu 9, puh. 0440 702 110.
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi
Sisustus- ja lahjatavarat kotiin ja kylään.
www.siivosenkukkapirtti.fi
Sisustus Ulpukka
Alinenkatu 30, puh. 02 848 4801.
ulpukka@ulpukka.eu
Laadukkaan sisustamisen ostopaikka. Valikoimissa: Marimekko, Gant, Bruka, Kartell,
Lexington, Svanefors, Pappelina, Aarikka, Alessi,
Puttipaja, Eva Solo, Nicolas Vahe herkkuja ja
silkkikukkia. facebook.com/sisustusulpukka

Vihreä Lammas Ky/SLAM
Työhuone ja puoti, Alinenkatu 23,
puh. 050 588 6677, kirsti@vihrealammas.fi
Irtoteetä ja kahvia papuina tai jauhettuna.
Noin 60 eri teelaadun valikoima. Veneily-,
sisustus-, terveys- ja hemmottelutuotteita
kotiin, merelle, mökille ja lahjaksi. Yksilölliset
lampaanturkisasusteet ja –tuotteet. SLAMtuotteiden varastoloppuunmyynti jatkuu.
www.vihrealammas.fi

LEIPOMOITA JA
LEIPOMOMYYMÄLÖITÄ
Askondi Oy leipomo-konditoria
Uusikaupunki, Alinenkatu 27,
puh. 02 841 6450, kahvio.
Avoinna ma–pe klo 7.30–16
Vinkkilä, Koivukuja 2, puh. 02 433 2500.
Myymälä-kahvio leipomorakennuksessa. Avoinna
ma–pe klo 6–17, la 8–13. www.askondi.fi
Kotileipomo Ukin Pullapirjoti
Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400.
info@pullapirjot.com
Avoinna toistaiseksi ma–pe klo 7–12. Pullat,
leivät, täytetyt sämpylät ym. Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut. www.pullapirjot.com
Ugin Marenki
Asemiehentie 5, puh. 050 300 5713.
marenki@uginmarenki.fi
Leipomosta maankuulua Uudenkaupungin
marenkia tilauksesta. Myyntipisteet Uudessakaupungissa: K-Supermarket Itäpoiju,
K-market Kaunisranta, K-market Pikkuherkku,
Lounas-kahvila Rosamunda, Sale Koulukatu ja S-market Vakka-Suomenkatu.

LEMMIKKIELÄIMIÄ JA -TARVIKKEITA,
TRIMMAUSPALVELU
Kurjenpolun Taimipalvelu Ky
Kurjenpolku 8, Uusikaupunki,
puh. 02 842 2729, 050 557 9114.
harri.saarikko.taimipalvelu@gmail.com
Avoinna ma–pe klo 9−17, la klo 9−14. Tarkemmat
sesonkien aukioloajat ja uutiset löydät
Facebookista. Lemmikit, lemmikkieläintarvikkeet
sekä ruoat. www.kurjenpoluntaimipalvelu.com
Ugin Lemmikkipuoti Oy
Ylinenkatu 26 B, puh. 0400 244 390,
uginlemmikkipuoti@gmail.com
Kaikki mitä lemmikkisi tarvitsee. Löydät
meidät myös Facebookista. Avoinna: ma–pe
klo 10–17, la 10–14. www.lemmikkipuoti.fi
Niinan Trimmauskulma
Ylinenkatu 26 B, puh. 041 3171 361,
niinan.trimmauskulma@gmail.com
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Turkinhoidon ammattilainen, lemmikkiäsi
kunnioittanen. Samassa rakennuksessa
Ugin lemmikkipuodin kanssa.

LUONTAIS- JA HYVINVOINTITUOTTEITA
AITO Hyvän Olon kauppa
Koulukatu 2, puh. 044 988 9864,
uusikaupunki@aitokauppa.fi
Luontaistuotteet, ravintolisät. Hyvän olon
hoitotuotteita. Löydät meidät myös
Facebookista ja Instagramista.
Avoinna: ma–pe klo 10–17 ja la klo 10–14.

MARKETIT JA ELINTARVIKEKAUPAT
K-Market Kalanti
Pankkitie 2, Kalanti. Puh. 044 2377 271.
K-Market Kaunisranta
Hiuntie 120, Uusikaupunki. Puh. 044 972 0325.

PANIMO
Stadin Panimo Oy / Vakka-Suomen Panimo
Välttitie 2, Uusikaupunki. Prykmestar-tuotemerkistä tunnettu pienpanimo. Laadukkaat kausi- ja
erikoisoluet, myös siidereitä. Panimon myymälästä
voi ostaa mietoja juomia, mm. Uudenkaupungin
rauhan 300-vuotisjuhlavuoden olutta. Avoinna
ma–pe klo 10–17, la klo 12–14. www.vasp.fi

PESULA
Kempika Nordman Oy
Liljalaaksonkatu 5, Uusikaupunki.
Puh. 02 842 4203. pesula.kempika@hotmail.com
Pesulapalvelut. Avoinna arkisin klo 9–17.
www.kempika.fi

K-Market Lokalahti
Varanpääntie 10, Lokalahti. Puh. 044 243 3120.

NETTILIITTYMÄT, TV JA VIIHDE

Kalanti, Kaunisranta ja Lokalahti ovat avoinna:
ma–pe klo 8–21, la klo 9–21 ja su klo 10–18.
www.k-market.fi

Euronics/VSP Shop Uusikaupunki
Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900
Meiltä saat käyttöösi huipputehokkaan valokuituliittymän, kaapeli-TV:n sekä kattavat
kanavapalvelut. www.vsp.fi

K-Market Pikkuherkku
Koulukatu 2, puh. 044 766 1231
Aukioloajat ma–la klo 7–21 ja su klo 9–21. Meil on
kaup iha rannas! Torin laidalla palveleva K-Market. Verkkokauppa ja kotiinkuljetus, myös mökille
tai veneelle. Posti, veikkaus. Kaikki hyvä on lähellä.
Laituripaikka veneilijöille Kaupunginlahden sillan
kupeessa. k-ruoka.fi/kauppa/k-market-pikkuherkku
K-Supermarket Itäpoiju
Plussakortti. Avoinna ma–la klo 5.30–24,
su klo 9–23. Laajasta valikoimastamme
löydät kaiken tarvitsemasi niin arkeen kuin
juhlaankin ja varmasti edulliseen hintaan.
Saatavilla lisäksi paljon paikallisia ja
lähiseudun tuotteita. Herkkutorilla myynnissä
joka päivä tuoretta kalaa, lihaa, salaatteja,
leikkeleitä ja valmisruokia ystävällisen ja
ammattitaitoisen henkilökunnan tarjoamana.
Etumyymälässä sijaitsee Alko. Verkkokauppa
avoinna 24/7. www.k-supermarket.fi
Sale Koulukatu
Koulukatu 1, puh. 010 764 4520.
Avoinna: ma–la klo 6–22, su 8–22.
S-Market
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 010 764 4470.
Päivittäistavaramyymälä. S-pankin
asiakaspalvelupiste. Avoinna: 24/7.

54

Pakkahuoneen Puoti
Pakkahuoneentori 1. Avoinna 7.5.–15.8.2021.
Kattava valikoima tuoreita kasviksia lähituottajien
tiloilta. Paikallisten yrittäjien tuotteita.

PYÖRÄLIIKE
Ugin Pyörä
Sepänkatu 4, puh. 02 842 1110.
Polkupyörät, varaosat, huollot. Moottorisahat,
ruohonleikkurit, varaosia, tarvikkeita.

SISUSTUS JA KUNNOSTUS,
RAKENTAMINEN, UUNIT
Karmiini
Kullervontie 16 B, puh. 050 569 7495 /
Jussi Zenger. info@karmiini.fi
Täyden palvelun kaihdinliike. Mittaus-, asennus- ja
suunnittelupalvelu. Sälekaihtimet, rullaverhot,
markiisit. Kaikki toimittamamme kaihdinalan
tuotteet ovat 100% suomalaista työtä. Meiltä
myös taite- ja paljeovet. www.karmiini.fi
K-Rauta Uusikaupunki
Ketunkalliontie 6, puh. 02 842 7100.
Plussakortti. Vuokrauspiste Ramirent,
laitteiden ja koneiden vuokrausta.
Kahvila. www.k-rauta.fi/uusikaupunki
PK-Puu Uusikaupunki
Poraajantie 5 B, Uusikaupunki.
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Puh. 050 308 5900, uusikaupunki@pk-puu.fi
Täyden palvelun puutuotteiden erikoisliike
ja rautakauppa. Liikkeet myös Vehmaalla,
Taivassalossa ja Raisiossa. Avoinna: arkisin
klo 7–18 ja la klo 8–14. www.pk-puu.fi
Warma-Uunit Oy
Tehtaanmyymälä, Lokalahdentie 1,
puh. 02 844 1576.
Myymme ja valmistamme Uudessakaupungissa
korkealaatuisia varaavia takkoja ja puuhelloja.
Valikoimassamme ovat myös kamiinat, kiertoilmatakat, pihatulisijat, hormit ja tarvikkeet. Myös
asennuspalvelu. Toimitamme ja asennamme
koko maahan! www.warmauunit.com
Väriuki Oy
Alinenkatu 19, puh. 02 841 3228.
uusikaupunki@varisilma.fi
Tervetuloa - Värisilmä auttaa! Valikoimassamme
pintamateriaalit kaikkiin kodin pintoihin, mm.
tapetit, maalit, kaakelit, parketit, vinyylilankut
ja -matot, käytävä- ja kuramatot, keskilattiamatot, listat, pinkopahvit tarvikkeineen,
kylpyhuonekalusteet, venemaalit, kiinnitysaineet,
työvälineet ja tarvikkeet. Tunnetila-suunnittelupalvelu ja asennuspalvelu. Avoinna ma–ke ja
pe klo 7.30–17, to klo 7.30–19 ja la klo 9–14.

SILMÄLASILIIKE, OPTIKKO
Uusi-Optiikka
Alinenkatu 22, puh. 02 842 2888, 050 528 1500,
uusioptiikka@fennooptiikka.fi
Tervetuloa hyvän näön kaupoille. Avoinna:
ma–pe klo 9–17, la klo 10–13, sunnuntaisin ja
kesälauantaisin suljettu. www.uusioptiikka.fi

SUUTARI
Suutari ja avainpaja Väärti Oy
Linja-autoasema (torin reunalla),
puh. 041 502 2426. Valikoimiimme kuuluvat
monipuoliset suutaripalvelut, avainten valmistus,
kaiverrukset, teroituspalvelu sekä tarvikemyynti.

TORIT
Kauppatori
Avoinna ma–la alkaen klo 7.
Torivalvoja puh. 050 523 2759.
3.7.–4.9. Tul toril -teematorit lauantaisin
klo 10–14. Teematorien koordinaattori puh,
044 7005 719, tultoril@uusikaupunki.fi
Torikauppa Lundelin
Kauppatori, puh. 0500 717 150. Myynnissä kesällä
vihanneksia, marjoja, hedelmiä, kukkia.
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Iltatori
Pakkahuoneen vierassataman rannassa, puh.
044 712 3500/Pakkahuoneen kahvio. Ohjelmalliset
iltatorit keskiviikkoisin 30.6.–4.8. klo 16–19.

URHEILU- JA VAPAA-AJANLIIKE

KARMIINISTA ASENNETTUNA
LAADUKKAAT & KOTIMAISET
Sälekaihtimet

Rullaverhot

Markiisit

Kesport Uusikaupunki
Alinenkatu 23, puh. 02 848 8000.
kesportuki@kesportuki.fi
Täyden palvelun urheiluliike Uudenkaupungin keskustassa. Myös kalastustarvikkeet
ja metsästyspatruunat. Avoinna ma–pe
klo 9–17.30 ja la klo 9–14. Plussakortti.

VAATETUSLIIKKEITÄ
Elina ompelu & asuste
Alinenkatu 30, puh. 050 550 7799,
elina.telin@hotmail.com.
Myynnissä naisten vaatteet, huivit, lakit, korut ym.
asusteet. Mittatilaus- ja korjausompelu.
Avoinna ma–pe klo 10–17 (kesällä klo 10–17.30)
ja la klo 10–13.30.
Putiikki Sik-Sak
Alinenkatu 26, puh. 02 841 2409,
mekkeputiikkisiksak@gmail.com
Avoinna ark. klo 10–17, la klo 10–13.30. Naisten ja miesten palveleva vaatetusliike. Mm.
Modelia, Signature, Nanso, Fransa, Micha,
farkkuja Mac, Very Nice ja Anna Montana. Reilulla mitoituksella Ciso, Dny, Pont Neuf. Buzo,
Hattrick ja Mac housuja miehille sekä Hajo,
Casamoda ja Venti -paitoja ja neuleita. Poikkea
putiikkiin! Löydät meidät myös Facebookista!
Reinholm
Sepänkatu 1, puh. 044 307 3917,
reinholm@gmail.com
Palveleva vaateliike tarjoaa joka menoon
sopivaa yksilöllistä rentoa meininkiä ja laatua
aikuiseen makuun. Korjaus- ja ompelupalvelu.
Mm. Costamani, Mix, Niccolei, Masai, Fransa ja
kookkaille Zhenzi ja Zoey. www.reinholm.fi
Sisustus Ulpukka
Alinenkatu 30, puh. 02 848 4801,
ulpukka@ulpukka.eu
Laadukkaat vapaa-ajan vaatteet naisille,
miehille ja lapsille: Marimekko, Boomerang, Gant, Lexington, Marc O´ Polo, Pelle
P ja Samsoe & Samsoe ja Metsola.
Studio 25
Alinenkatu 30, puh. 050 462 3789. anne@studio25.fi
Laadukkaita muotivaatteita naisille ja miehille.
Your personal stylist. Löydät meidät
myös facebookista ja Instagramista.
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Meiltä myös taiteovet & paljeovet!
050 569 7495,
info@karmiini.fi
www.karmiini.fi

VALOKUVAUSLIIKKEITÄ
Kuvaamo Erja
Koulukatu 7, puh. 02 841 3747,
0500 925 675. info@kuvaamoerja.com
Palveleva valokuvaamo torin laidalla. Kuvausten
ja kuvien valmistuksen lisäksi meiltä löytyy laaja
valikoima erilaisia kehyksiä. Kuvasta kuvat ja
videoiden digitointi paikan päältä nopeasti ja
edullisesti. Passikuvat lähtevät suoraan poliisille
ja mikäli tarvitset albumeja ja filmejä, niin nekin
löytyvät valikoimasta. Omia kuvia voit tilata
verkkokaupastamme: kuvaamoerja.kuvatilaus.
fi/tilaa. Käy tutustumassa! Olemme avoinna
ma–pe klo 9-17 ja lauantaisin klo 9–13. Muina
aikoina ajanvaraus. www.kuvaamoerja.com
Kuvamestarit Studio FotoMika
Alinenkatu 25, puh. 02 842 1690, 0400 999 441.
fotomika@fotomika.fi
Kaiken kattavaa kuvapalvelua. Passikuvat. Yksilöidyt lahjat omista kuvista, mm. sisustustaulut,
pyyhkeet, mukit, tuopit, hupparit.
www.fotomika.fi
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SUORAMYYNTITILAT SEKÄ
REKO SUORAMYYNTIKANAVA
REKO on lähiruoan suoramyyntikanava netissä.
Mukaan pääset liittymällä REKO Uusikaupunki
Facebook-ryhmään osoitteessa https://www.
facebook.com/groups/687060364771544
Ryhmän tarkoitus on saada lähiruoka liikkumaan
jouhevasti ilman välikäsiä tuottajalta kuluttajalle,
ennalta sovittuna aikana ja ennalta tehtyjen
sitovien tilausten mukaan. Tilatut tuotteet toimitetaan kerran viikossa, aina torstaisin klo 18–18.30.
Tuotteiden jakopaikka on Uudenkaupungin torilla,
linja-autoaseman puoleisella reunalla. Mikäli et
jostain syystä pysty liittymään Facebook-ryhmään, voit myös tulla jakoaikana paikan päälle
tutustumaan tuottajiin ja heidän tarjontaansa ja
tekemään tilauksia seuraavaan jakokertaan.
Ketolan tila
Taivassalontie 565, Lokalahti,
puh. 041 466 2493, 050 549 5840.
Saaristolaisleipää tilauksesta. Polttopuut ja halot.
Punaherukkaa itse poimien kesällä. Hunajaa.
Laivo Olli ja Satu
Elkkyistentie 302, Uusikaupunki, puh.
050 5976 326. olli.laivo@gmail.com
Herukat ja varhaisperunat kesällä.
Polttopuita klapeina ympäri vuoden.
Luotosen marjatila
Jokisivuntie 567, Uusikaupunki.
Puh. 0400 834 104/Hanna, 0400 933 566/Juhana.
Palkoherneet satokautena. Mansikat ja vadelmat
ympäri vuoden. www.luotosenmarjatila.com

Mty Heinonen ja Pihapuoti Heinonen
Peteksentie 155, Kalanti as. Mari
(korit ja vihannekset) puh. 050 360 8171. Toni
(kananmunat) 050 5434070
MTY Heinonen vapaan kanan munat ympäri
vuoden. Pihapuoti Heinonen perunat, salaatit,
kurkut, tomaatit ym. juurekset ja vihannekset
satokautena. Muovipäreiset puu- ja kauppakorit
ympäri vuoden. Itsepalvelu joka päivä klo 8–21.
Tyykilä Oy
Häähänraitti 31, Kalanti.
Naudanliha, täys- ja purkkiliha sekä makkara
ympäri vuoden. Naudanlihaa saatavilla myös
itsepalvelukioskista päivittäin. Puh. 0400 922
662/Kirsi. Heinän kaato ja paalaus, lannan levitys
ja naudanlanta puh. 040 7012 888/Paavo.
Tapiolan tila, ”Lokalahden kauppahalli”
Palomäentie 79, Lokalahti, puh. 0400 822 238 Isto
Laaksonen. isto.ktlaaksonen@gmail.com
Perunat, avomaankurkut, sipulit,
herneet satokautena.
Makuvakka Osuuskunta
Viikaistenkatu 1 (Ammattiopisto Novidan tilat),
Uusikaupunki, tarjoaa elintarvikealan yrittäjille
ja alkutuotannon tuottajille tiloja ja vertaistukea
elintarvikkeiden jalostuksen aloittamisessa.
Osuuskunta vuokraa tilaa, koneita ja laitteita
tarvittavaksi ajaksi ja neuvoo niiden käyttöön.
Tilojen käyttö ei edellytä jäsenyyttä osuuskunnassa
mutta jäsenille palvelu on edullisemmin hinnoiteltu. Soita ja kysy lisää puh. 044 7653241 / Paul-Erik
Hakkarainen tai 040 7308033 / Heidi Jaakkola.
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Alinenkatu 22, 23500 Uusikaupunki
Puh. (02) 8422 888, 050 528 1500

T E RV E T U L O A
t äyde n pa l ve lun ur heiluliikkeeseen!

Alinenkatu 23, 23500 UUSIKAUPUNKI
02 848 8000 - kesportuki@kesportuki.fi
Avoinna: ma-pe 9.00-17.30, la 9.00-14.00
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VIIHTYISÄ JA VALOISA, ENEMMÄN KUIN HOTELLI

Hotelli Aquarius
Loma- ja perhehotelli Aquarius
toivottaa sinut tervetulleeksi
Uuteenkaupunkiin.
Hotelli Aquarius sijaitsee aivan
meren rannalla, kävelymatkan
päässä Uudenkaupungin
vilkkaasta torielämästä.
Kaupungin keskustasta löydät
hyvin palvelevia pikkuputiikkeja
sekä erikoisliikkeitä. Vilkkaan
vierasvenesataman äärellä
kaupunginlahden rannalla näet
paatteja ja purjeveneitä sekä
kauniita makasiinirakennuksia.
Hotellin palveluihin kuuluvat
mm. leikkipaikka perheen
pienimmille, upouusi kuntosali
sekä keilahalli, jossa on mahdollisuus myös hohtokeilaukseen.

Hyvinvoinnistasi huolehtivat hotellin tiloista löytyvät Hoitopiste
Kastanja sekä hierojan, personal
trainerin, lymfaterapeutin ja
ravintoneuvojan palvelut.
Perheravintola Castellossa
saat nauttia maukkaita lounaita
ja á la carte -annoksia. Hotellissa
on myös nuorempaan menoon
yökerho Night Club Reeina.
Hotelli Aquariuksen kesäisin
avoinna oleva Makasiini
Ravintola 1617 sijaitsee
idyllisessä makasiinirivistössä
Kaupunginlahden rannalla. Sen
nimi muistuttaa Uudenkaupungin
perustamisesta, josta on
kulunut jo reilut 400 vuotta.
Tule hyvän unen hotelliin –
toivotamme sinulle hyvää yötä!

HOTELLI AQUARIUS
Kullervontie 11
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 3123
www.hotelliaquarius.fi
TIEDUSTELUT
JA VARAUKSET:
hotelli@hotelliaquarius.fi
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ASUNTOVAUNULLA TAI -AUTOLLA LIIKKUVA MATKAILIJA

Tule viihtymään Rairantaan
Rairanta kutsuu karavaanareita
Uudenkaupungin eteläpuolelle
kauniin merenlahden rantaan.
Taitavan talkooporukan
ylläpitämä Rairanta on
saanut vuosien varrella
monenlaista tunnustusta.
Rairanta on viihtyisä 14 hehtaarin
karavaanarialue, joka sijaitsee
kauniin merenlahden rannalla
noin 7 km Uudestakaupungista
etelään. Taivassalon ja Uudenkaupungin väliseltä tieltä löytyy
Rairantaan selkeät opasteet.
Aktiivisen ja taitavan
talkooporukan ylläpitämä
Rairanta on saanut leirintäalueiden laatujärjestelmän mukaisen
Vankkurihymiön, joka kertoo
alueen korkeasta laadusta ja
turvallisuudesta. Rairanta onkin
valittu vuoden karavaanarialueeksi kaikkiaan kolme kertaa,
vuosina 1994, 1997 ja 2008.
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Rairanta on avoinna ympäri vuoden, ja alueella on jatkuva isäntäpäivystys. Toimiston yhteydessä
on kioski, josta voi ostaa mm.
kahvia, jäätelöä, makeisia ja joitakin matkailijan perustarvikkeita.
Matkailijoiden käytössä on myös
uusi, tilava keittiö/ruokailutila,
jossa on runsaasti pöytätilaa
ja istumapaikkoja.
Rairannassa on 270
matkailuajoneuvopaikkaa, ja
jokainen niistä on sähköistetty.
Telttaan ei Rairannassa ole
mahdollista majoittua.
Rairannassa on yleiset
saunat miehille ja naisille sekä
kolme hyvätasoista tilaussaunaa.
Rairannassa on lisäksi matala
hiekkaranta, joka on turvallinen
myös lapsille. Rannalla on
käytettävissä myös useita
veneitä esim. kalastamiseen.
Ylempänä Rainkallioilla on
10-väyläinen frisbeegolf-rata.

Rata on monipuolista ja vaihtelevaa kalliomaastoa, ja siksi
mielenkiintoinen ja haastava.
Kiekkoja saa lainata toimistosta.
Kesäviikonloppuisin monitoimihalli Railakassa on orkesteritansseja ja karaokea – oikeaa
rantalavatunnelmaa. Tervetuloa!
RAIRANTA
Vanhakartanontie 216
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 7400
toimisto@rairanta.fi
www.rairanta.fi
HINNAT
Yöpymishinta vaunukunnalta
22 € /vrk SFC:n jäseniltä ja
muilta 30 €, ei henkilömaksuja.
Rairanta kuuluu caravanhuippuihin, joten joka
kuudes vrk on ilmainen.
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HOTELLI AITTARANTA
Aittaranta 2
23500 Uusikaupunki
info@hotelliaittaranta.fi
Puh. 044 982 1720
Onlinevaraus:
hotelliaittaranta.fi

KOE HOTELLIELÄMYS RANTAMAK ASIINIEN MILJÖÖSSÄ

Hotelli Aittaranta
Sillan kupeessa sijaitseva
Hotelli Aittaranta tarjoaa
viehättävän vaihtoehdon
tavanomaiselle hotellimajoitukselle. Upeista huoneista
avautuu näköala suoraan
Kaupunginlahdelle.
Hotellin sijainti on loistava, sillä
keskustan palvelut ja tori ovat
vain muutaman sadan metrin
päässä. Samassa rakennuksessa
toimii kahvila ja lounasravintola
Café Aitta. Kaupunginlahden
varrelta löytyy monipuolinen

valikoima ruokaravintoloita.
Aittarantaan pääset myös
veneellä, sillä hotellilla on
omat venepaikat.
Kesällä 2018 valmistuneessa
hotellirakennuksessa on 16
laadukasta kahden hengen
huonetta, joissa osassa myös
sauna. Kaksi hyvin varusteltua
sviittiä sijaitsee Café Aitan
yläkerrassa. Kaikki huoneet
ovat ilmastoituja. Varauksen
voit tehdä helposti myös
hotellin omilta verkkosivuilta.

Majoitus
HOTELLIT
Hotelli Aittaranta
Aittaranta 2, puh. 044 9821720,
info@hotelliaittaranta.fi
Aittaranta sijaitsee sillan kupeessa,
kaupunginlahden rannalla, idyllisten
rantamakasiinien miljöössä. 2 sviittiä (á 4 henkilöä)
Cafe Aitan yläkerrassa. 16 kpl kahden hengen
huoneita (osassa sauna). llmastoidut huoneet.
Lisätietoja ja online-varaus: hotelliaittaranta.fi
Hotelli Aquarius
Kullervontie 11 B
Puh. 02 841 3123
hotelli@hotelliaquarius.fi
www.hotelliaquarius.fi
Finlandia Hotelli FH
Superior ja standard huoneita, sviitit, huoneistoja myös pitkäaikaismajoittujille. Huoneissa TV,
minibaari, langaton nettiyhteys ja tallelokero.
Merenrantahotelli. Kulttuurikeskus Crusellin
kokous-, koulutus- ja teatteritilat samassa
rakennuksessa. Huonehinta sis. aamiaisen ja
asukassaunan. Saunaosasto porealtaineen.

Golf- ja hiihtoputkipaketteja. Hotellin yhteydessä
keilahalli, jossa mahdollisuus hohtokeilaukseen.
Uusi kuntosali, itsepalvelupesula, hoitopiste
Kastanja sekä hierojan, Personal trainerin,
lymfaterapeutin ja ravintoneuvojan palvelut.
Gasthaus Pooki
Ylinenkatu 21 Uusikaupunki
puh. 02 8477 100, info@gasthauspooki.fi
www.gasthauspooki.fi
Kiinteistö Oy Riva
Levysepänkatu 17533835.
Hotelli- ja motellihuoneita edullisesti.
Hintatiedot, varaukset ja lisätietoja:
jussi.salin@majoitus.net tai puh. 0400 468 558.

LOMAMÖKIT, BED & BREAKFAST,
MUU MAJOITUS
Hiidentupa Bed and Breakfast
Levanteentie 36, Kalanti
Puh. 050 306 0871
mervi.h.lalla@gmail.com
Etäisyys keskustasta n. 12 km Laitilan
suuntaan (opasteet tieltä nro 43). Kallelan
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tienhaarasta 3 km Levanteentielle.
2 kpl 2 hh, 1 kpl 4 hh.
Majoitus 2 henkilöä 50 €/huone, 1
henkilön huone 35 €. Lisävuode 15 €.
Aamiainen mahdollista tilata lisämaksusta.
Liinavaatteet ja pyyhkeet 5 €/hlö. Keittiö
vapaasti käytettävissä. Sauna yhteiskäytössä.
Avoinna ympäri vuoden. Pidempiaikainen majoitus sopimuksen mukaan.
Kalastuskeskus ja lomakylä Merikoivula
Koivulantie 198, Lokalahti, Uusikaupunki.
Puh. 0440 872 875, info@merikoivula.fi
Etäisyys kaupungista autolla 17 km, meritse 7 km.
7 vuonna 2020 rakennettua villaa 8:lle hengelle.
Villoissa on takka, nykyaikainen keittiö (sähköliesi,
paistinuuni, mikroaaltouuni, jääkaappi, astianpesukone, kaikki keittiötarvikkeet, kahvikone Jura
sekä kahvinkeitin). Lisäksi TV, maksuton WiFi,
sauna ja iso terassi, jossa hiiligrilli Kamado Joe.
Kokoussali 60 hengelle ja tilaussauna 15 hengelle.
Perkauspöydät, savustusuunit ja 8 moottorivenettä
sekä 6 soutuvenettä, moottoriveneen vuokraan
sisältyy tankillinen polttoainetta. Villan hintaan
sisältyy takkapuut, grillihiilet, liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous. Löytyy myös 6 leirintämökkiä,
leikkialue ja palloilukentät. Avoinna ympäri
vuoden, online-varauskanava:
www.merikoivula.fi
Majatalo Pirtin kammari
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa
Puh. 02 873 100, 050 537 9860
aaltoleena@outlook.com
www.pyhamaanpirtti.fi
Aamiainen tilattavissa. Majatalo sijaitsee samassa pihapiirissä Pyhämaan Pirtin ravintolan
kanssa. Majatalostamme löydät tilaussaunan,
kokoustilat sekä nukkumapaikat noin 15-20
hengelle. Yläkerrassa 3 erillistä huonetta.
Kahdessa huoneessa makuupaikat 4 henkilölle
ja yhdessä kahdelle henkilölle. Alakerran kokoustilaa voidaan myös käyttää majoitustilana.
Pekka Siuttilan Lomamökit
Radansuuntie 60 (Raumantietä 10 km, Sannainen
600 m) Pyhäranta
Puh. 050 526 9612
pekka@siuttila.fi
www.siuttila.fi
80−95 €/vuorokausi
160−190 €/viikonloppu
470−500 €/viikko
Vuokrattavana 9 siistiä hirsimökkiä, joissa
kaikki mukavuudet. Viisi mökkiä talvikäytössä.
Mökeissä puulämmitteinen sauna ja suihku.
Uintimahdollisuus lammessa/järvessä, soutuvene
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käytettävissä. Hirsilaavu järven rannalla. Avoinna
ympäri vuoden. Etäisyys kaupungin keskustasta
n. 10 km Raumantietä nro 196, Sannainen 600
m (opasteet Raumantieltä). Mökkejä vuokrataan
myös pidemmäksi ajaksi sopimuksen mukaan.
Pirkholma
Pirkholmantie 137
Viestit: 044 313 8804
info@pirkholma.fi
www.pirkholma.fi
Etäisyys kaupungista n. 10 km
Hiuntietä – Lepäistentietä (opasteet ennen
Pirkholmantien risteystä).
290–340 € /viikonloppu
740–920 € /kesäviikko
Hotellitasoisia siistejä lomamökkejä rannalla
saaristomiljöössä. 6 mökkiä á 2–6 vuodetta.
Jokaisessa mökissä oma sauna, takka, TV, pedatut
vuoteet, pyyheliinat, soutuvene, ulkogrilli, keittiö,
liesi uunilla, jääkaappi pakastimella, astianpesukone, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin ja astiat
kuudelle. Lisäksi kaikissa mökeissä myös lämmin
ja kylmä vesijohtovesi, suihku, wc ja ilmalämpöpumppu. Autotie perille kaikkiin mökkeihin.
Avoinna ympäri vuoden. Tarkemmat hinnat,
varaustilanne ja lisätiedot: www.pirkholma.fi
Santtis lomamökki
Lintuluoto 158, Pyhämaa,
puh. 0440 999 030. info@santtis.fi
www.santtis.fi
Kesä-, heinä- ja elokuussa:
Viikko 700 €, viikonloppu 300 €.
Muina aikoina aika (1.9.−31.5.):
Viikko 550 €, viikonloppu 230 €.
Viihtyisä mökki kaikilla mukavuuksilla meren
rannalla. Vuodepaikat seitsemälle henkilölle. Iso
puulämmitteinen sauna. Loivasti syvenevä hiekkaja kivipohjainen ranta. Soutuvene käytettävissä.
Villa Wohde
Vohdensaarentie 92, puh. 0440 232 324.
wohde@tuulenhauki.fi
Keskustasta 7 km Lepäistentietä
Vohdensaarelle, autotie perille. Majoitusta,
venevuokrausta ja kalastusta meren äärellä.
Meren ja makeanvedenaltaan tuntumassa
vuokrattavana Villa Wohde. 12 vuodepaikkaa
(3 per huone yläkerrassa, 3 alakerrassa).
Kaikki mukavuudet, sauna, soutuvene.
Viikko- ja viikonloppuvuokrauksia. Rauhallinen
sijainti vanhassa perinteikkäässä miljöössä.
Kalastusretkiä. Venevuokrausta: 2 kpl Suomi
475Cat -veneitä 15 hv perämoottorilla, gps/sonar.
Hinnat, varaustilanne ja lisätiedot
puh. 0440 232 324, wohde@tuulenhauki.fi
www.tuulenhauki.fi
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KALUSTETUT HUONEISTOT

uimaranta, kioski ja pyykinpesumahdollisuus.

Huoneisto Ruustinna ja Villa Ruustinna
Alinenkatu 11, puh. 044 271 2696,
esa.pirkola@gmail.com

Mökkien varustelu:
Mökeissä jääkaappi, kahvinkeitin, mikroaaltouuni,
kerrossängyt, sähkölämmitys. Vuoteissa on
patja, peitto ja tyyny. Hintaan ei sis. liinavaatteita
eikä pyyhkeitä. Liinavaatteet ovat pakolliset
mökeissä hygienian takia, myös jos yövyt omassa
makuupussissa, tarvitset lakanan ja tyynyliinan.
Vastaanotosta voi vuokrata liinavaatteita.

Huoneisto Ruustinna ja Villa Ruustinna tarjoavat
yöpymistä idyllisessä puutalomiljöössä aivan
keskustan ja Kaupunginlahden läheisyydessä.
Tarjoamme tilavat, viihtyisät ja vanhan ajan
henkeen remontoidut huoneistot mukavuuksin.
Huoneistot Ruustinna 2 henkilö ja Villa Ruustinna
4 henkilöä. Paikoitustilaa on runsaasti kadun
varressa ja helppo sisäänkirjautuminen koodilla.
www.airbnb.fi/rooms/26351916?s=51
www.facebook.com/huoneistoruustinna
Kirkkokadun Amanda ja Olga
Kirkkokatu 14 B, puh. 0400 698 366
katja.laine@pikkuvilla.fi
www.pikkuvilla.fi
Keskustan puutaloalueella idylliset asunnot yli
100-vuotiaassa puutalossa, omalla pihalla.
Romanttinen Amanda: 55 m2, k + huone,
kuisti. Majoitusmahdollisuus 2+2.
Merellinen Olga: 45 m2, huone keittiöllä, parvi
ja sauna, kuisti. Majoitusmahdollisuus parvella
1 + 1 + 1. Alakerrassa vuodesohva kahdelle.
Asuntojen hinnat:
1 vieras 90 €/yö, 2 vierasta 120 €/
yö, lisähenkilöt 30 €/vrk.
Molemmat asunnot ovat täysin kalustettuja
ja varusteltuja. Hintaan sis. lakanat,
pyyhkeet ja loppusiivous. Tarjoamme
myös pitkäaikaismajoitusta. Viikko- ja
kuukausihinnat erillissopimuksen mukaisesti.
Varauskalenteri: Booking.com, Airbnb
Kiinteistö Oy Riva
Edullista majoitusta. Kalustettuja rivi- ja kerrostaloasuntoja sopimuksen mukaan Uudenkaupungin
keskustan alueella. Hintatiedot, varaukset ja lisätietoja: jussi.salin@majoitus.net tai puh. 0400 468 558.

LEIRINTÄ- JA
ASUNTOVAUNUALUEET
Santtiorannan leirintäalue
Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki.
Katso aukiolo, hinnat ja varaustiedot:
visituusikaupunki.fi/majoitus/
santtiorannan-leirintaalue
Santtiorannassa on 7 leirintämökkiä
merinäköalalla. Asuntoauton tai teltan kanssa
kulkeville matkalaisille on tarjolla tilavat
asuntovaunu- ja leirintäpaikat. Yhteisessä käytössä
ovat saniteettitilat sekä keittiö, ruokailuhuone ja
oleskelutila. Leirintäalueelta löytyvät myös sauna,

Ihala Camping
Lepäistentie 825, Uusikaupunki
Puh. 050 464 6800, info@ihalacamping.com
www.ihalacamping.com
Tilaa ja luonnonrauhaa yli 22 hehtaarin alueella,
joka tunnetaan mm. kauneudestaan sekä mainioista kalavesistään. Alueella on 12 kpl neljän
hengen mökkejä, asuinrakennuksissa on neljän
hengen huoneita ja yksi kahdeksan hengen huone.
Sähköistettyjä vaunupaikkoja on 64. Ihalassa voit
leiriytyä myös omalla teltalla. Alueella majoittuville
lauantaisin ilmainen yleinen saunavuoro.
Majoitushinnat:
Mökit ja 8 hengen huone 79 €/vrk
4 hengen huoneet 64 €/vrk
Sähköistetyt vaunupaikat ajalle 1.5.–31.8.
Perusmaksu 20 €/vrk (SFC kortilla 18 €/vrk), sisältää
sähkön 2 kw/h.

K A K S I I D Y L L I S T Ä
P U U T A L O A S U N T O A
K E S K U S T A S S A : :

Kirkkokadun
Amanda ja Olga

Hyvinvarustellut
huoneistot 45m ja
55m alkaen
90 €/yö/hlö
Kirkkokatu 14 b
0400 698 366
www.pikkuvilla.fi

Aamiainen tilattessa!
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Aikuiset 4,50 €/vrk, lapset 0–17 v 1,50 €/vrk.
Matkailuajoneuvon kesäpaketti ajalle 1.5.–31.8.
250 €/kk, ei sis. sähköä. Sisältää kyseisellä aikavälillä samassa taloudessa asuvien yöpymismaksut.
Rairanta SF-Caravan
Vakka-Suomi ry matkailuvaunualue
Vanhakartanontie 216
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899
toimisto@rairanta.fi
www.rairanta.fi
Avoinna ympäri vuoden.
Vuorokausimaksu 22 €/vrk, sis. valosähkön,
suihkut, WC:t, sauna yleisellä vuorolla. Kuukausipaikka kesä−elokuu 250 €/kk (ei sis. valosähköä),
syys–toukokuu 200 €/kk. Kausipaikka omalle
jäsenistölle syys–huhtikuu 320 € ja touko–
elokuu 340 €. Vuosipaikka oman yhdistyksen
jäsenelle 525 € /vuosi. Saunat 15 €/tunti.
Alueella 270 sähköistettyä vaunupaikkaa.
Meren rannalla, matkaa kaupungin keskustaan
n. 8 km. Kolme tilaussaunaa, pyykinhuoltotilat,
keittiö ja ruokailutila matkailijoille, uimaranta,
iso auringonottoterassi, kaasunmyynti, soutu- ja
polkuveneitä, kalastusmahdollisuus, frisbeegolf,
sisäoleskelutiloja. Vastaanotossa kahvio ja
kioski. Vuoden 1994, 1997 ja 2008 Caravan-alue.
Kuuluu Caravan-huippuihin. Koko alueen kattava
Wlan-verkko ja osalla aluetta yhteisantenni.

Majoitustietoja Kustavi, Taivassalo ja
Vehmaa
Juuvannin merenrantamökit
Vartsala, Viliskerintie 27, Kustavi
Puh. 0400 539 916, 040 744 5916
juuvanni@juuvanni.fi
Hintatiedot omistajalta. Hirsimökkejä meren
rannalla lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön, kalastusja retkeilymahdollisuus, veneenlaskupaikka,
kanoottivuokrausta.
www.juuvanni.fi
Isokari
Isonkarin majakkasaari, www.isokari.fi,
info@isokari.fi, puh. 040 1866 350
Isokari on yksi Suomen harvoista majakkasaarista,
missä on tarjolla hotellitasoista majoitusta.
Isonkarin hotellipaketit sisältävät majoituksen
lisäksi edestakaiset kuljetukset saareen.
Isonkarin kesähotellissa on yhteensä kuusi
huoneistoa. Huoneistot ovat 2 hlön sviitit (2 kpl)
Majakkamestarin talossa ja 1-2 hh huoneistot
(4 kpl) Majakkamestarin talon piha-aitassa.
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Huoneistojen kuvaukset, ajantasainen varaustilanne ja matkapakettien hinnat löytyvät
Isonkarin online-varausjärjestelmästä, ks.
www.isokari.fi. Lisätietoa ja varaukset myös
info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.
Isonkarin vanha luotsitupa
Isonkarin majakkasaari
Isonkarin vanha luotsitupa on vuodelta 1858 ja se
on yksi Suomen parhaiten säilyneitä luotsitupia.
Luotsituvan palvelusaika päättyi vuonna 1965
kun saaren uusi luotsiasema valmistui.
7.5.–21.5. ja 27.8.–3.10.2021 luotsitupaa vuokrataan
omatoimimajoittujille viikko tai viikonloppu
kerrallaan, vaihtopäivät perjantai ja sunnuntai.
Tupaan voi majoittua maks. neljä henkilöä.
21.5.–27.8. tupa on lammaspaimenten käytössä.
Luotsituvan hinnat, sis. kuljetukset saareen:
500 € / viikonloppu pe–su, 650 € / viikko pe–pe tai
su–su. Muut ajat ja hinnat sopimuksen mukaan.
Lisätietoa ja varaukset:
www.isokari.fi, info@isokari.fi ja puh. 040 1866 350.
Katanpään linnakesaari, Kustavi
Historiallisessa Upseerintalossa kaksi huoneistoa,
joiden tiloihin voi majoittua pienemmällä tai
isommalla ryhmällä. Kasarmilla 2-16 hengen
huoneita.
Tiedustelut ja varaukset: Merja Siekkinen
puh. 045 128 3508, info@captainstable.fi,
www.captainstable.fi, www.katanpaa.fi.
Kiinteistö Oy Lahtivuo
Vehmaa ja Taivassalo. Loma-asuntoja kaikilla
mukavuuksilla meren ja järven rannalla.
Majoitushuoneet ja mökit 2-12 henkilöä. Sopii sekä matkailijoille että
työryhmille. Viikko-vuosivuokraus.
Lisätiedot, hinnat ja varaukset:
0400 224 793, 040 551 2415,
lahtivuo@lahtivuo.fi
www.lahtivuo.fi
Lomatorpat Oy
Tuomoistentie 170, Taivassalo.
Puh. 0400 820 601, info@lomatorpat.com
www.lomatorpat.com
Mökki- ja rivitalomajoitusta vuorokausi ja viikkovuokralla, vuosivuokramökkejä. Tilattavissa
savusauna ja palju. Asiakkaiden käytössä mm.
saunoja, hyvät uimarannat, grillikota ja pelikenttä.
Kalastusmatkailukohde, majoittuville
kalastajille veneitä vuokrattavana.
Vuokrattavana juhlatila (80 henk.) upealla merimaisemalla, sopii myös pienempiin tilaisuuksiin.

RAVINTOLAT, RUOKAPAIKAT JA KAHVILAT

R AVINTOLAELÄMYKSIÄ K AIKILLE UPEISSA PUITTEISSA

Uudenkaupungin
Golfravintola & Catering
Golfkentän tuntumassa
toimivasta ravintolasta saat
maittavat a la carte -annokset,
juhlakausien erikoismenut,
sekä ammattitaitoisia
catering- ja tilauspalveluita.
Uudenkaupungin Golfravintola
& Catering tarjoaa ravintolaelämyksiä upeissa puitteissa
golfkentän laidalla, vain parin
draivin päässä kaupungin torilta.
Ammattitaitoinen henkilökunta
hoitaa tyylikkäästi sekä arki-, että
juhlatilaisuudet ravintolassa tai
asiakkaan omissa tiloissa. Käytettävissä on kabinettitilat kokouksille, tilavat saunaosastot naisille
ja miehille, sekä katettu, lasitettu
terassi, jolta avautuu idyllinen
näkymä golfkentän viheriölle.
−Toimintamme lähtökohtana on herkullinen ruoka ja
iloinen palvelu. Raaka-aineiden

valinnassa panostamme laatuun
ja tuoreuteen, ja kasvikset
hankimme lähitiloilta, Tapio
Pääkkö ravintolasta kertoo.
Osaavat caddiemasterit
palvelevat golfkentän pelaajia
aina aamukahdeksasta lähtien.
Caddiemasterien toimiston
puolella on myös tarjolla
kahvilapalveluita ja pientä
suolaista ja makeaa purtavaa.
Ravintolan keittiöstä saa
maistuvat a la carte -annokset
joka päivä iltaan asti.
−Valoa tunnetusti Suomen
kesässä riittää. Meille voi siis
poiketa iltapalalle kierroksen
jälkeen tai ihan muuten vaan.
Kaikki ovat tervetulleita!
Golfravintola järjestää
myös vaihtuvia teemapäiviä
läpi vuoden. Lisätietoa löytyy
osoitteessa www.karilla.fi.

UUDENKAUPUNGIN
GOLFRAVINTOLA & CATERING
Välskärintie 2H,
23500 Uusikaupunki
p. 050 571 8803 / Ravintola
p. 040 526 3116 / Myyntipalvelu
p. 02 841 3060 / Caddiemaster
golfravintola@karilla.fi
KEITTIÖ AVOINNA KESÄAIKAAN
ma−la 11−20
su 12−18
muina aikoina tilauksesta
Lisätiedot
www.karilla.fi
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RANTAK AHVILA K AIKILLA HERKUILLA

Cafe Aitta
Hetki aikaa itselle tai ystäville.
Tuoreen sämpylän tuoksua ja
vasta keitetyn kahvin kutsuvia
kiehkuroita. Cafe Aitta saa
asiakkaansa nauttimaan
elämästä kupposen äärellä.
Kaupunginlahden rannalla
sijaitsevassa kodikkaassa
Cafe Aitassa kaikki herkut
valmistetaan itse paikan
päällä. Tarjoamme perinteisten
kahvilaherkkujen lisäksi
tuoretta aamiaista ja raikkaan salaattibaarin sekä

CAFE AITTA

lounaalla itse valmistettua
maittavaa kotiruokaa.
Kun haluat nauttia kiireettömästä aamuhetkestä, istahda
kahvilan runsaalle aamiaiselle.
Monipuolinen aamiaisbuffet
aloittaa päivän onnistuneesti.
Kesäisin ehdit nauttia kahvilan antimista pidempään, sillä
Cafe Aitta palvelee iltaan saakka.
Voit saapua helposti veneellä,
autolla tai kävellen.
Tule katetulle terassille
juomaan lasillinen viilentävää ja
nauttimaan saaristomiljööstä!

Aittaranta 2, Hotelli
Aittarannan yhteydessä
Puh. 044 9821720
info@hotelliaittaranta.fi
Aamiainen ma–pe
klo 7–10, la–su klo 8–11
Lounas noutopöydästä
arkisin klo 11–15 ja
kesäviikonloppuisin
la–su klo 12-16
Avoinna ympäri vuoden
www.cafeaitta.fi

RAVINTOLA SUUTARINLOHI
uginpaviljonki@gmail.com
Puh. 050 575 6060
uudenkaupunginpurjehdusseura.fi

HY VÄT LAITURIT, PALJON VENEPAIKKOJA

Pietarinkarin paviljongin
ravintola SuutarinLohi
Monissa liemissä keitetty ja
maailman tuulissa ahavoitunut
Chef Risto tarjoilee historiallisessa paviljonkimiljöössä
makuja lähisaaristosta ja kaukomailta, unohtamatta juomia
joka aterialle ja joka janoon.
Järjestämme myös juhlia toiveittesi mukaan: häät, synttärit,
polttarit, varpajaiset, tyttöjen/
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naisten illat, karaoke, jooga ym.
Rantasauna terasseineen
ja tarjoiluineen tilauksesta.
Tapahtumia, musiikkia, tansseja
ja paljon muuta kaikkia kunnioittavaan tyyliin sekä saariston
hyviä tapoja kunnioittaen.
Lisätietoja kesän toiminnasta sekä aukioloajat:
Facebook SuutarinLohi
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AITOA KIINALAISTA RUOKAA UUDESTAKAUPUNGISTA

Kiinalainen ravintola
Pilvi ja Järvi
Pidätkö kiinalaisesta ruoasta?
Tuomme makuterveiset
kotimaastamme Kiinasta.
Tule nauttimaan yksin,
yhdessä tai perheen kanssa!
Ruokalistaltamme löydät
laajan valikoiman erilaisia
annoksia ja arkisin tarjoilemme
herkullisen buffet-lounaan,

johon sisältyy myös salaatti,
hedelmäpöytä sekä kahvi tai tee.
Lounasbuffet vaihtelee
päivittäin, mutta tarjolla on aina
8–10 tuoretta lämmintä annosta.
Päivällisvaihtoehdot voit tilata à
la carte -listaltamme joko paikan
päällä syötäväksi tai mukaan.
Tervetuloa Pilveen ja Järveen!

KIINALAINEN
RAVINTOLA PILVI JA JÄRVI
Sepänkatu 8
23500 Uusikaupunki
Puh. 044 551 9855
pilvijajarvi@gmail.com
BUFFET-LOUNAS
ma–pe 11–14
AVOINNA
ma–pe 11–21
la–su 12–21

75v
1945 - 2020
KAUPUNGIN SUURIN TERASSI HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Ravintola Kirsta
Ympäri vuoden toimiva Kirsta
on yksi Suomen vanhimmista
ravintoloista. Perinteisen
keittiön lisäksi tuomme itse
ruokalistallemme etelän
makuja Euroopasta.
Historiallisen rakennuksemme
terassi avautuu rantaan. Meille
voit siis tulla vaikka ravintolan
omaan vieraslaituriin.
Kattavalta listaltamme
löytyy jokaiselle jotain. Terassilla

tapahtuu kaikkina vuodenaikoina
ja kesällä voit terassilla poimia
kokkiemme valmistamat
herkut suoraan grillistä.
Ravintola Kirsta on koko
kaupungin yhteinen kohtaamispaikka Uudenkaupungin
Aittarannassa. Meillä onnistuvat
kaikenkokoiset tilaisuudet!
#alkuruokia #tapaksia
#vegeä #kalaruokia #pihvejä
#pizzaa #lämpimiävoileipiä

#hampurilaisia #grilliruokaa
#lounaspöytää #jälkiruokia
#jääteloannoksia #takeaway

RAVINTOLA KIRSTA
Aittaranta 4–6
Puh. 040 779 8889
varaa@kirsta.fi
www.kirsta.fi
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HUIPPURUOK A A, JUOMA A JA ELÄVÄ Ä MUSIIKKIA

Captain’s Makasiini
Kaupunginlahden merellinen
tunnelma ja mahtava aurinkoinen terassi kutsuvat sinut viihtymään Captain´s Makasiiniin.
Captain´s Makasiinissa ruokailet
180-paikkaisella, osittain lämmitetyllä terassillamme, joka
tarjoaa loistavat edellytykset
ruokailuun niin aikaisin keväällä
kuin myöhään syksylläkin. Sisällä paikkoja on kahdessa kerroksessa. Yläkerran kabinetissa voi
rauhassa pitää niin juhlat
kuin kokouksetkin.
Captain´s Makasiini on
yhdistelmä uutta ja vanhaa
historiallisessa miljöössä.

Rento tunnelma ja hyvä ruoka
yhdistettynä loistavaan asiakaspalveluun ovat ravintolan
kulmakiviä.
Live-musiikkia on tarjolla
heinäkuussa keskiviikosta sunnuntaihin, muulloin viikonloppuisin. Kokkabaarimme tarjoaa
virkistävät juomat aina aukiolon
puitteissa. Ravintola on avoinna
vapusta pitkälle syksyyn.
Keittiössä toimintaa ohjaavat paikalliset, tuoreet raaka-aineet, joista valmistuu mutkattomasti niin artesaani pizzat
kuin kalaherkutkin. - Haluamme
jatkossakin olla se paikka, johon
on helppo tulla tietäen, ettei

Ravintolat,
ruokapaikat ja
kahvilat
RAVINTOLAT
Bistro Bay
Aittaranta 10. puh. 044 770 8888
bistrobay@bistrobay.fi
Olohuone, nautiskelu- ja seurustelupaikka
ihan kaikille. Muuttuva ruokalista, laaja
juomavalikoima, hyvää fiilistä ja huikea palvelu.
Nähdään!
www.bistrobay.fi
Cafe Aitta / Hotelli Aittaranta
Aittaranta 2, puh. 044 982 1720. info@
hotelliaittaranta.fi
Kahvila Kaupunginlahden rannalla. Aamiainen mape klo 7-10, la-su klo 8-11. Lounas noutopöydästä
arkisin klo 11-15 ja kesällä myös la-su klo 12-16.
Avoinna ympäri vuoden.
www.cafeaitta.fi
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kokonaisuuteen tarvitse pettyä.
Mottomme on tarjota elämyksiä
kaikille aisteille, ravintoloitsija
Rainer Nyman toteaa.
CAPTAIN’S MAKASIINI
Aittaranta 12
p. 02 841 3600
info@captainsmakasiini.fi
www.captainsmakasiini.fi
Aukioloista ja live-esiintyjistä
löytyvät parhaat tiedot Facebook-sivultamme.
facebook.com/
RavintolaCaptainsMakasiini

Captain’s Makasiini
Aittaranta 12, puh. 02 841 3600.
info@captainsmakasiini.fi
Ruokaravintola upean Kaupunginlahden rannalla.
Monipuolinen Á la carte lista. Kokkabaarissa tarjolla Live musiikkia! Iso lasitettu terassi. Palvelemme
teitä aina äitienpäivästä syyskuun puoleen väliin
asti.
www.captainsmakasiini.fi
www.facebook.com/RavintolaCaptainsMakasiini
Gastgaus Pooki
Ylinenkatu 21, Uusikaupunki
puh. 02 8477 100, info@gasthauspooki.fi
Tänään Pookiin.
www.gasthauspooki.fi
Hotelli Aquariuksen ravintolat
Kullervontie 11 B, puh. 02 8413 123. Tanssia,
nimekkäitä esiintyjiä ympäri vuoden. Ravintola
Meritähti, ruokaravintola Castello. Night Club
Reeina. Keilahalli.
www.hotelliaquarius.fi
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Kahvila-ravintola Vihreä valo/Tepen Tupa
Erkontie 8, Lokalahti, puh. 02 872 869,
044 551 0876. teija.vuorinen@vihreavalo.fi
Arkisin lounasruokaa, pizzauuni,
pitopalvelu, juhlatila.
www.vihreavalo.fi
Kiinalainen ravintola Pilvi ja Järvi
Sepänkatu 8, puh. 044 551 9855,
pilvijajarvi@gmail.com
Buffetpöytä maanantaista perjantaihin klo 11–14.
Avoinna ma–pe klo 11–21, la–su klo 12–21.
Makasiini Ravintola 1617
Aittaranta 8, puh. 02 8413 124. ravintola@1617.fi
Viihtyisä ruoka- ja seurusteluravintola Kaupunginlahden rannalla. Venepaikkoja asiakkaille. Kesäterassi. Ajoittain ohjelmallisia iltoja. Avoinna kesällä.
www.1617.fi
Night Club Reeina
Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123
Yökerhoravintola samassa rakennuksessa
Hotelli Aquariuksen kanssa. Artisteja,
karaokea, teemabileitä ja kilpailuja.
Ravintola Hania
Alinenkatu 36, puh. 0400 481 181,
dahenis.uki@gmail.com
Lounas arkisin klo 10.30–14.30. Listalta löytyvät

mm. pizzat, kebab- ja kanadöner annokset,
hampurilaisia, hot wingsejä ja salaatteja.
Avoinna: ma–pe klo 10.30–21. La klo 11–21
ja su klo 11.30–21.
www.ravintolahania.fi
Ravintola Kirsta
Aittaranta 4–6, puh. 040 779 8889, varaa@kirsta.fi
Kaupungin suurin kesäterassi Kaupunginlahden
rannalla, historiallisessa miljöössä. Avoinna ympäri
vuoden. Oma vieraslaituri veneilijöille. kirsta.fi
Ravintola Luode
Sepänkatu 1, puh. 040 158 0815,
info@ravintolaluode.fi
Ravintola luode tarjoaa á la carte -annoksia
sekä valmiiksi räätälöityjä maistelumenuja ja viinipaketteja Uudenkaupungin keskustassa syyskuusta
kesäkuuhun. Tiistai–perjantai lounas klo 11–14 ja
illallinen klo 15–22. Lauantaisin avoinna klo 15–22.
Tervetuloa herkuttelemaan!
ravintolaluode.fi
Ravintola Pyhämaan Pirtti
Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa, puh. 02 873 100,
050 537 9860. aaltoleena@outlook.com
Rento ruoka- ja seurusteluravintola. Arkisin
lounasruokaa, pizzaa ym. Sunnuntaisin suosittu
Saaristolaispöytä. Tammi-helmikuussa suljettu.
Ravintolamme toimii myös tilausravintolana.
Lisäksi majatalossa tilaussauna sekä kokous- ja
juhlatilat (maks. 25 henkilöä). Kesäterassi.
www.pyhamaanpirtti.fi
Uudenkaupungin golfravintola & Catering
Välskärintie 2 H, ravintola 050 571 8803,
myyntipalvelu 040 526 3116, caddiemaster
02 841 3060 golfravintola@karilla.fi
Keittiö avoinna kesäaikaan ma–la klo 11–20, su
klo 12–18. Muina aikoina tilauksesta. Meillä
järjestät myös juhlat, kokoukset ja saunaillat
ravintolassa tai asiakkaan omissa tiloissa.
Vaihtelevia teemapäiviä ympäri vuoden.
www.karilla.fi

MUUT RUOKAPAIKAT
Kotipizza
Linja-autoasema, puh. 02 462 8180.
Meiltä herkulliset pizzat. Avoinna ma–to
klo 10.30–21, pe klo 10.30–22, la klo 11–22,
su klo 11–21.
www.kotipizza.fi
Tura-Kebab Pizzeria
Liljalaaksonkatu 3, puh. 02 8422800
Avoinna ma–pe klo 11–22, la–su klo 12–22.
Lounastarjous arkisin klo 11–15 kebabit nrot 1–9
ja pizzat nrot 1–25 hinta 7,50 € ja sis. juoman
8,50–9,50 €. Myös kotiinkuljetus.
www.turakebab.com
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KESÄRAVINTOLAT
Pakkahuoneen terassi
Pakkahuoneentori 1. Avoinna 7.5.–28.8.
joka päivä klo 11–21. Terassilta suositut
lankkupizzat ja muut terassiruoat.
Ravintola Odine
Iso-Haiduksen saaressa, laituriravintola.
Puh. 040 158 0815, ravintolaodine@haidus.fi
Ravintola Odine tarjoaa á la carte annoksia
sekä kylmiä virvokkeita kesäkuusta elokuun
loppuun. Avoinna ma–la klo 11–22 ja su klo 11–20.
Tervetuloa, nähdään terassilla!
haidus.fi/ravintola-odine
Ravintola SuutarinLohi, Pietarinkarin paviljonki
Pietarinkarin saaressa, puh. 050 575 6060,
uginpaviljonki@gmail.com
Ravintola tarjoaa makuja niin lähisaaristosta
kuin kaukomailta historiallisessa Pursiseuran
paviljonkimiljöössä. Tilauksesta häät, synttärit,
polttarit ym. Tilaussauna. Lisätietoja ja aukioloajat:
www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi
Isonkarin Kasarmiravintola
Mainio (saaressa)
Ravintola palvelee risteilymatkustajia, saaren
kesähotellissa majoittuvia sekä omalla
veneellä saareen saapuvia. Aamiaista,

Maittava

KOTILOUNAS
ma-la klo 11-15

Myös
mukaan

7
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Meiltä myös
makeat ja
suolaiset KAKUT
tilauksesta
Muista
myös
lahjakorttimme!
Koulukatu 5
Uusikaupunki
P. 02 842 4833

www.lounaskahvilarosamunda.fi
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lounasta ja päivällistä tarjoillaan heinäkuussa.
Alku- ja loppukesästä ravintola on avoinna
ennakkovarausten ja kysynnän mukaan.
Lisätietoa: www.isokari.fi, Varaukset
ja tiedustelut puh. 0440 998 299.

KAHVILAT JA
LOUNASKAHVILAT
Askondi Oy leipomo-konditoria
Alinenkatu 27, puh. 02 841 6450.
Avoinna ma–pe klo 7.30–16
www.askondi.fi
Lounas-Kahvila Rosamunda
Koulukatu 5, puh. 02 842 4833. Torin laidalla.
Kotiruokalounas, myös mukaan. Lounas ma–la
klo 11–15. Tilauksesta kakkuja ja ruokia kotiin.
Myynnissä oman keittiön Saaristolaislimppua,
herkullista Ugin marenkia ja Esa Kankaan ruishapankorppua. Avoinna ark. klo 8–17, la klo 8–15.
www.lounaskahvilarosamunda.fi
Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000.
Avoinna ark. klo 5.30–19, la klo 8–16, su klo 9–16.
www.tbuki.fi
Uimahallin kahvio
Koulupolku 5, puh. 050 420 5203.
Kesätauko 17.6.–15.8.
Ukin Pullapirjot
Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400.
info@pullapirjot.com
Leipomo samassa rakennuksessa.
Avoinna toistaiseksi ma–pe klo 7–12.
www.pullapirjot.com

KESÄKAHVILAT
Pakkahuoneen vierassataman kahvila
Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500,
pakkahuone@karilla.fi. Avoinna 9.4.–3.10. joka
päivä. Huhti–toukokuu klo 8–20, kesä–elokuu
klo 8–22 ja syys–lokakuu klo 8–20. Iltatorit
30.6.–4.8. keskiviikkoisin alkaen klo 16.

KOKOUS- JA JUHLAPAIKKOJA,
TILAUSRAVINTOLOITA
Ystävyystalo
Orivontie 10, Uusikaupunki. Suomi-Venäjä
Seuran Uudenkaupungin osasto ry.
järjestää Ystävyystalossa kansojenvälistä
ystävyystoimintaa. Lisätietoa puheenjohtaja
Lasse Myllyseltä puh. 040 584 0456 tai sihteeri
Pertti Haveriselta puh. 040 5845765. Taloa
vuokrataan juhla- ja kokoustilaisuuksiin.

RAVINTOLAT, RUOKAPAIKAT JA KAHVILAT

Talossa on hyvä keittiö ja kokous- juhlatilat
noin 100 henkilölle. Rauhallinen sijainti ja
iso pysäköintialue. Varaukset ja tiedustelut
Irmeli Kangas puh. 050 593 5940.
Wallilan kartano
Alinenkatu 41, Uusikaupunki.
info@wallila.fi
Upea tilausravintola ja laadukas
pitopalvelu kaupungin keskustassa.
Huikeat juhla- ja kokoustilat jopa 150
henkilölle ympäri vuoden.
www.wallilankartano.fi

VAKKA-SUOMEN MAKUREITTI
Vakka-Suomen alueelle on hankittu uusi
ruokaan keskittyvä Citynomadi-sovellus, joka
toimii nimellä Vakka-Suomen Makureitti.
Reitti esittelee paikalliseen ruokaan liittyviä
kohteita, tilapuoteja, tehtaanmyymälöitä,
kahviloita ja ravintoloita. Alkuvaiheessa
mukana on noin parikymmentä kohdetta,

mutta sovellusta on mahdollista
laajentaa. Osa kohteista on avoinna
vain kesäsesongin, osa ympäri vuoden.
Kesäkohteet on merkitty reittiin eri värillä.
Niin matkailijat kuin paikallisetkin asukkaat
voivat löytää reitiltä itseään sillä hetkellä
lähimpänä sijaitsevat kiinnostavimmat
kohteet, tai suunnitella pidempää kierrosta
koko Vakka-Suomeen. Kohteet sijaitsevat
Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon,
Uudenkaupungin ja Vehmaan alueella.
Lataamalla mobiililaitteelle Citynomadi
-sovelluksen, pääset tutustumaan niin
tähän kuin muihinkin sovelluksen reitteihin.
Osoitteesta www.citynomadi.fi löytyy
myös työpöytäversiot reitistöistä.
Sovelluksen hankinnan ja reittikohteiden
tiedonkeruun on hoitanut Ukipolis Oy:n
”Kuluttajat ruokatalouden keskiössä”
-hanke, jota rahoitetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmasta.
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TÄYDEN PALVELUN HUOLTOASEMA KESKUSTASSA

Teboil Uusikaupunki
Teboil Uusikaupunki kaupungin
keskustassa on perinteinen,
täyden palvelun huoltoasema
ja autokorjaamo.
Huoltamolta löydät polttoaineiden ja perinteisten autotarvikkeiden lisäksi nestekaasut,
akut sekä voiteluaineet kaikkiin
koneisiin ja kohteisiin. Kahviosta
saat matkaasi tuoretta kahvia
ja maukkaita herkkuja.

Korjaamomme kuuluu
Autoasi-korjaamoketjuun ja
tarjoaa luotettavaa autokorjauspalvelua vuosien kokemuksella.
Meiltä saat vaivatta autollesi
huollot, korjaukset, renkaat ja
autopesut. Pikapesumme on
avoinna 24h. Hinauspalvelumme
auttaa pulaan joutuneita autoilijoita ja olemme vakuutusyhtiöiden korjaamokumppani myös
kolarikorjauksissa. Nähdään
hymyssä suin.

TEBOIL UUSIKAUPUNKI
Autoasi-autokorjaamo
Ylinenkatu 6, Uusikaupunki
puh. 02-8426000
AVOINNA:
ma–pe klo 5.30–19
la klo 8–16
su klo 9–16
www.tbuki.fi

HY VÄN PALVELUN APTEEKKI

Uudenkaupungin 1. apteekki
Uudenkaupungin 1. apteekki
eli vanha apteekki on palvellut
asiakkaitaan jo vuodesta
1779. Meidät löydät tutulta
paikalta läheltä toria aivan
kaupungin keskustasta, jossa
olemme toimineet samassa
rakennuksessa vuodesta 1901.
Palvelemme myös digitaalisesti
verkossa osoitteessa
www.apteekkipalvelu.fi.
Toimintamme kivijalka on
ammattitaitoinen, innostunut ja
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iloinen henkilökunta. Olemme
hyvän palvelun apteekki,
johon on aina helppo poiketa
asioimaan ja kysymään neuvoja.
Lääkkeiden lisäksi löydät meiltä
monia terveyteen ja hyvinvointiin
liittyviä tuotteita sekä lääkkeiden
käyttöä tukevia palveluita.
Tervetuloa apteekkiimme
ja verkkopalveluumme!

UUDENKAUPUNGIN
1. APTEEKKI
Alinenkatu 28
23500 Uusikaupunki
Puh. 02 842 6200
uginvanha@apteekit.net
Avoinna arkisin klo 8.30–18.00
lauantaisin klo 9.00–15.00
Parittomien viikkojen
sunnuntait ja pyhäpäivät
klo 11.00–15.00
www.uginvanhaapteekki.fi
www.apteekkipalvelu.fi
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Tärkeitä palveluita –
hyvä tietää
APTEEKIT
Uudenkaupungin I Apteekki
Alinenkatu 28, puh. 02 842 6200.
uginvanha@apteekit.net
Avoinna: ma–pe klo 8.30–18, la klo 9–15.
Parittomina viikkoina sunnuntaisin ja
pyhäpäivisin klo 11–15.
www.uginvanhaapteekki.fi
www.apteekkipalvelu.fi
Uudenkaupungin Uusi Apteekki
Vakka-Suomenkatu 18, puh. 02 842 6100.
Avoinna: ma–pe klo 8.30–20 ja la klo 9–16.
Parillisina viikkoina myös sunnuntaisin ja
pyhäpäivisin klo 11–15. Avainapteekit. S-bonus
(ei resepti- eikä itsehoitolääkkeistä)
www.uginuusiapteekki.fi
Kalannin sivuapteekki
Pankkitie 3, Kalanti, puh. 02 874 102.
kalannin.sivuapteekki@apteekit.net
Avoinna ma–pe klo 9–16.30.

ASUNNON- JA
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIÄ
Kiinteistövälitys Kari Toivonen Oy
Oinaankuja 1, Uusikaupunki. Puh. 0400 502 700,
toimisto@kiinteistovalityskaritoivonen.fi
Hyvää paikallistuntemusta ja osaavaa välittämistä
vuosien kokemuksella. Paikallinen välittäjä, joka
tuntee alueet ja toimintatavat. Meiltä myös arviot
ja vuokranvälityspalvelut joustavalla toiminnalla.
www.kiinteistovalityskaritoivonen.fi
OP Koti Lounaisrannikko Oy LKV
Palveluverkosto:
Uusikaupunki, Rantakatu 27, puh. 010 253 9807.
Laitila, Keskuskatu 20, puh. 045 170 6656.
Masku, Keskuskaari 5, puh. 050 342 4514.
Taivassalo, Kustavi, Ihattulantie 5, puh. 040 571
5727.
Ammattitaitoista kiinteistönvälityspalvelua
alueen suurimmalta välitysliikkeeltä. Meiltä myös
arvioinnit ja vuokravälityspalvelut.
www.op-koti.fi
RE/MAX OmaanKotiin
Yliopistonkatu 16, Turku.
Salla Kaarakainen, kiinteistönvälittäjä, LKV, VN
puh. 044 026 2590, salla.kaarakainen@remax.fi
Liisa Vuola, myyntineuvottelija, visualisti,
puh. 050 367 9426, liisa.vuola@remax.fi
Meiltä saat yksilöllisen kodinmyyntisuunnitelman,

laadukkaat kuvat nettiin, tyylikkäät esitteet,
maailmanlaajuisen näkyvyyden sekä erinomaisen
palvelun. Ei ole sama, kuka myy arvokkainta
omaisuuttasi. Välittäjällä on väliä!
www.remax-omaankotiin.fi
Sp-Koti Uusikaupunki
Kiinteistönvälittäjä Miia Elo LKV, LVV, KiAT, MyAT
puh. 044 342 6022, miia.elo@spkoti.fi
www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta
Vakka-Suomen Kiinteistöspesialisti Oy
Alinenkatu 22, puh. 050 3508343,
info@kiinteistospesialisti.fi
Täyden palvelun ammattitaitoista
kiinteistönvälityspalvelua. Haluamme
turvata ostajan ja myyjän tyytyväisyyden
elämän tärkeimmässä kaupassa.
www.kiinteistospesialisti.fi
Asunnonvälityksen nettipäivystäjät
www.etuovi.com, www.oikotie.fi

AUTOKORJAAMO, HUOLTO,
MYYNTI JA VARAOSAT
Huolto Rengas Laiho (Neste)
Autotehtaankatu 9, puh. 02 842 4500.
Huolto, kaasut, Euromaster-rengasmyyntipiste.
Pikapesu. AD autokorjaamo. Plussakortti. Avoinna:
ma–pe klo 7–17, la klo 8–14. www.nesteuki.fi
Kanervan Autoliike Ky
Kumputie 1, puh. 02 841 2556.
Autokorjaamo, varaosat.
Lomalla 12.–23.7.2021.
KS-Autohuoltokorjaamo Tmi
Timo Koskensalo, Peteksentie 348, 23660 Kalanti
as, puh. 040 354 7098,
posti@ks-autohuoltokorjaamo.fi
Auton huollot ja korjaukset.
Avoinna ma–pe klo 8.30–12 ja 13–17.
www.ks-autohuoltokorjaamo.fi
Teboil Uusikaupunki
Täyden palvelun Autoasi-autokorjaamo. Ylinenkatu
6, puh. 02 842 6000. Avoinna arkisin klo 5.30–19,
la klo 8–16, su klo 9–16. Varaosat, akut, renkaat,
tarvikkeet. Pikapesu 24H, polttonesteet, voiteluaineet, nestekaasut. Hinauspalvelu. www.tbuki.fi

AUTOVUOKRAUS JA -MYYNTI
Auto-Jusa
Sorvarintie 4 B, puh. 0400 468 558,
info@autojusa.fi
Vuokrattavana henkilöautoja, pakettiautoja,
pikkubussit ja matkailuautot
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ELOKUVATEATTERI
Kuvala
Alinenkatu 16, puh. 0400 821 752. Kuvala on digitaalinen ja nykyaikainen ensi-iltaelokuvateatteri.
Noin 70 paikkaa. Lisätietoja ja ohjelmisto:
www.kuvatahti.fi

ELÄINLÄÄKÄRIT
Eläinlääkäriasema Kalanti
Yrittäjäntie 1, Kalanti. Puh. 020 1800790.
kalanti@evidensia.fi.
Eläinlääkäriasema Kalannissa. Tallikäynneillä
hoidetaan myös hevosia. Klinikalla on myynnissä
laaja valikoima erikoisruokavalioita sekä
lemmikkien hoitototuotteita.
Avoinna ma–to klo 8–18, pe klo 8–16.
www.evidensia.fi

PALVELEMME

Parillisina viikkoina
MA – PE 8.30 – 20
LA 9 – 16
SU ja pyhäpäivisin 11 – 15
Parittomina viikkoina
MA – PE 8.30 – 20
LA 9 – 16

VakkaVet
Vakka-Suomenkatu 7, puh. 020 732 0020,
vakkavet@vakkavet.fi
Eläinlääkintäpalveluja Uudenkaupungin keskustassa ja kotikäynnein lähikunnissa. Myynnissä myös
lemmikkien erikoisruokavaliot ja hoitotarvikkeita.

www.uginuusiapteekki.fi

HÄTÄ- JA PÄIVYSTYSNUMEROT JA
TERVEYSKESKUSTEN AJANVARAUS
Yleinen hätänumero 112
Ambulanssi, palokunta, poliisi 112
TYKS Vakka-Suomen sairaala
Terveystie 2, 02 314 1000
Yhteispäivystys
Terveystie 2, joka päivä klo 08–20
puh. 02 313 8800 (soita ennen käyntiä)
Yöpäivystys (klo 16–8.00)
TYKS T-sairaala, Savitehtaankatu 1, 20520 Turku,
puh. 02 313 8800 (soita ennen käyntiä)
Terveysasemien ajanvarausnumerot
Puhelut ohjautuvat vastaajaan. Jätä asiastasi
lyhyt viesti, nimesi ja puhelinnumerosi. Kaikki
puhelut käsitellään ja soitetaan takaisin
saman päivän aikana. Puhelinnumerot
ovat käytössä arkisin klo 8–15.
Uudenkaupungin (myös Kalanti) pääterveysasema,
Terveystie 4 puh. 02 8451 2400.
Vehmaa, Margareetantie 15, Taivassalo,
Apulanpolku 1 ja Kustavi,Kaljaasikuja 4
terveysasemat puh. 02 8451 2401.
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Pyhärannan terveysasema,
Retkentie 6, puh. 02 8451 2403.
Uusikaupunki laboratoriovastaukset ja reseptit,
klo 13–15 välisenä aikana puh. 02 8451 2500.
Mielenterveys- ja päihdeasiat, Välskärintie 2, A-rak,
puh. 044 700 2333 auki klo 8–15.15
Fysioterapia, Välskärintie 2, A-rak. 3. krs.
puh. 02 8451 2402 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–14).
Apuvälinelainaamo, Välskärintie 2, A-rak. P-kerros.
Puh. 02 8451 2402 (takaisinsoitto). Avoinna: ma–ti
klo 14.30–15.30, to klo 15–16.30 ja pe klo 8.15–9.
Jos epäilet koronavirustartuntaa
(2019-nCoV), ota yhteyttä:
arkisin klo 8.00–15.00 puh. 02 4612 516
muina aikoina puh. 02 313 8800
Hengitysinfektiopotilaille on avattu
infektiovastaanotto Uudenkaupungin
pääterveysaseman neuvolatiloihin,
jonne on erillinen sisääntulo, ei kulkua
pääovesta. Kaikkia flunssa- ja muita
hengitystieinfektiopotilaita pyydetään ottamaan
aina ennen tuloa yhteyttä puhelimitse.
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HAUTAUSTOIMISTO
Siivosen Hautaustoimisto ja Kukkapirtti
Alinenkatu 9, puh. 0440 702 110.
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi.
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut.
Laadukkaat kukat iloon ja suruun.
www.siivosenkukkapirtti.fi

HEVOS- JA PONIAJELUT, HEVOSTALLI
Wasaborgin talli
Lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234.
wasaborgin.talli@luukku.com.
Ratsastustunteja, karsinapaikkojen vuokrausta,
ratsastusleirit kesällä, talutusratsastusta ja
kärryajelua tapahtumiin, ponisynttärit, polttarit
ym. Käytössä uusi maneesi, kaksi kenttää ja
maastoesterata. Maksuvälineenä käyvät Smartumliikunta- ja -kulttuurisetelit, Tyky-kuntosetelit,
Edenredin mobiilimaksu sekä E-passi. SRL:n
hyväksymä ratsastuskoulu.
www.wasaborgintalli.fi

HUOLTOASEMAT, TANKKAUSPISTEET,
LÄMMITYSÖLJYT
Huolto Rengas Laiho (Neste)
Autotehtaankatu 9, puh. 02 842 4500.
Huolto, kaasut, Euromaster-rengasmyyntipiste.
Pikapesu. Plussakortti. Avoinna: ma–pe
klo 7–17, la klo 8–14. www.nesteuki.fi
ST 1 Uusikaupunki
Betorantie 2. Lämmitysöljyt
edullisesti puh. 040 419 6678.
Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Varaosat, akut,
renkaat, tarvikkeet. Pikapesu, polttonesteet,
voiteluaineet, nestekaasut, veikkaus.
www.tbuki.fi

INTERNET
Uudenkaupungin kotisivu: uusikaupunki.fi
Uudenkaupungin matkailu: visituusikaupunki.fi
Uusikaupunkilaisen elämäntavan oma
verkkolehti: ukilife.fi
Uudenkaupungin kaupungin sosiaalisen median kanavat: uki.fi/some
Internet asiakkaille:
- Matkailutoimisto ja palvelupiste Passari,
Rauhankatu 10, asiakaskone ja WLAN-verkko.
- Uudenkaupungin kirjasto, Alinenkatu 34,

asiakaskoneita ja langaton WLAN-verkko.
- Pakkahuoneen vierassatama, Pakkahuoneentori,
langaton WLAN-verkko.
- Hotelli Aquarius, Kullervontie 11 B,
asiakaskone ja langaton WLAN-verkko.
- Ravintola Kirsta,
Aittaranta 4–6, WLAN-verkko.
- Kalannin kirjasto, Pankkitie 2,
asiakaskone ja langaton WLAN-verkko.
- Santtiorannan leirintäalue, Kalalokkikuja 14.
WLAN-verkko
ISÄNNÖINTIPALVELUT
Lounaisrannikon OP–Isännöinti Oy
Uusikaupunki, Rantakatu 27 puh. 010 253 9904
Laitila Keskuskatu 20 puh. 010 253 9986
Isannointi.lounaisrannikko@op.fi
ISA-auktorisoitu isännöintiyritys.
Laatua yli 40 vuoden kokemuksella

JÄTEHUOLTO- JA KIERTOTALOUSPALVELUT
Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus L & T
Kaatopaikantie 1, puh. 050 385 9545.
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi.
www.lt.fi
Remeo Oy
Kierrätyspiste, Orinkuja 1, Uusikaupunki.
puh. 044 769 9957,
tuotanto.uusikaupunki@remeo.fi
Kotitalouksien ja yrityksien jätehuolto- ja kiertotalouspalvelut. Avoinna ma–pe klo 8–16. Tutustu
kattavaan palveluvalikoimaamme.
www.remeo.fi

KAASULAITEASENNUKSET
Hyytiät & Hotanen Oy, Vakka-Kaasu
Kaasutie 7, Uusikaupunki.
Puh. 0400 534 150, info@vakka-kaasu.fi
Kaasulaiteasennukset, -huollot ja -katsastukset
matkailuvaunuihin, -autoihin ja veneisiin.
www.vakka-kaasu.fi

KAIVUUTYÖT
Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti,
puh. 0400 822 816, tapio.puonti@kudila.fi.
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SE PAIKALLINEN,
TUTTU JA TURVALLINEN

Lounais-Suomen Taxidata Oy

Rauhankatu 10. Uusikaupunki Puh. 02 10041. keskus@taxidata.fi
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KIERRÄTYSKESKUS
Kierrätyskeskus/Aktivointikeskus Puusti
Liljalaaksonkatu 10, puh. 044 051 5694.
Käytetyn tavaran myynti ja välitys.
Pienimuotoiset korjaustyöt.
Avoinna: tiistaisin klo 9–15.30, ke ja to klo 9–15.
Tarkista aukioloajat nettisivulta.
uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/
jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus
Samassa rakennuksessa toimivat myös
kuntouttava ryhmätoiminta Puustin tupa,
työpaja Väiski sekä Moniosaajat –yhdistys.

KIRJASTOT
Uudenkaupungin kirjasto
Alinenkatu 34. Puh. 044 700 5382. kirjasto@
uusikaupunki.fi
Pääkirjaston kirjastorakennusta korjataan ja
kirjasto on muuttanut väliaikaisesti osoitteeseen
Alinenkatu 36. Tarkista aukioloajat:
uusikaupunki.fi/kirjasto, vaskikirjasto.fi
Kalannin kirjasto
Pankkitie 2. Puh. 050 420 5378.
Toimii osittain omatoimikirjastona.
Katso aukioloajat:
uusikaupunki.fi/kirjasto
Kirjastoauto
Puh. 0500 946 166. Aikataulu kirjastoissa
ja kotisivulla: uusikaupunki.fi/kirjasto

KULJETUKSIA SAARISTOSSA
Tmi Tapio Puonti
Kudilankuja 6, Kalanti,
puh. 0400 822 816, tapio.puonti@kudila.fi
Tarjoamme mökkiläisille saaristoon tarvikkeiden, mökkipakettien, murskan ja mullan
toimituksia proomulla. Pienemmät määrät
menevät hinaajan kannella. Tyhjennämme
jätevedet. Puiden hakkuut ja kuljetukset mantereelle metsänomistajille. Käytössä traktori
ja peräkärryt, kaivinkoneet ja metsäkoneet.
KULTTUURIKESKUS CRUSELLI
Kullervontie 11 A. Kokous-, konsertti- ja näyttelytilat sekä Uudenkaupungin teatteri. Sijainti
samassa rakennuksessa hotelli Aquariuksen
kanssa.
Liput: Lippuja Crusellin tilaisuuksiin kulttuuripalveluiden toimistosta puh. 050 420 5401
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi ja lippu.fi:n
myyntikanavista.
Tilojen varaukset ja tiedustelut:
Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden

toimisto puh. 050 420 5401, kulttuuritoimisto@
uusikaupunki.fi
Kulttuuripalvelujen vastaava Petri Hatakka puh.
0500 743 073, petri.hatakka@uusikaupunki.fi
tai Joni Pietiläinen puh. 040 848 6404,
joni.pietilainen@uusikaupunki.fi
Liljelund-hallin näyttelytilojen tiedustelut:
Kulttuurituottaja Joni Pietiläinen: puh.
040 848 6404 joni.pietilainen@uusikaupunki.fi
KULTTUURIPALVELUT
Toimisto kulttuurikeskus Crusellissa,
Kullervontie 11 A, Uusikaupunki.
Puh. 050 420 5401,
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi

Crusell-viikon toimisto
(avoinna festivaalin aikana)
Rauhankatu 10, puh. 050 420 5401
KYLPYPALJUN VUOKRAUSTA
Vuokrattavissa iso kylpypalju saunailtoihin tai
perheen iloksi. Tarvittaessa siirto erikseen sovitusti. Hinta 220 €/arkiviikonloppu. Tiedustelut
puh. 0440 906 371 Sauli Lalla.
LIIKENNE
Bussiliikenne
Bussit Turkuun/Turusta kulkevat lähes tunnin
välein. Turussa on jatkoyhteys Helsinkiin/
Helsingistä. Bussiyhteys Raumalle ajetaan
joko Laitilan tai Pyhärannan kautta.
Rautatieasema
Uuteenkaupunkiin ei ole henkilöjunaliikennettä.
Lähin rautatieasema on Turussa.
Lentokenttä
Lähin lentokenttä on Turussa (80 km).

LEMMIKKIEN TRIMMAUSPALVELU
Niinan Trimmauskulma
Ylinenkatu 26 B, puh. 041 3171 361,
niinan.trimmauskulma@gmail.com
Turkinhoidon ammattilainen, lemmikkiäsi
kunnioittanen. Samassa rakennuksessa Ugin
lemmikkipuodin kanssa.

LÖYTÖELÄIMET
Tmi Terve Tassu
Päivystävä numero 044 245 0332.
Tmi Terve Tassuun voi toimittaa löydetyt lemmikkipieneläimet Uudestakaupungista, Laitilasta ja
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Pyhärannasta. Tarkista aukioloajat:
www.tervetassu.fi
Kadonneiden koirien etsintäpalvelu
www.etsijakoiraliitto.fi

LÖYTÖTAVARAT
Poliisilaitos
Välskärintie 2 C, puh.
029 541 7300 ma–to klo 8–16.00.

MATKAHUOLTO, PAKETIT

OP Lounaisrannikko
Puhelinpalvelu 0100 0500. lounaisrannikon@op.fi
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Koulukatu 1.
Lokalahti, Erkontie 16. Laitila, Keskuskatu 20.
Kustavi, Kivimaantie 20. Taivassalo, Ihattulantie 5.
Masku, Keskuskaari 5.
www.op.fi/lounaisrannikko

OTTO-AUTOMAATIT

R-kioski, Koulukatu 5, Uusikaupunki. Matkakortin lataus, paketin nouto ja lähettäminen.

Ketunkalliontie 1, K-Supermarket Itäpoiju ja
Rauhankatu 4.

R-kioski, Ketunkalliontie 3, Uusikaupunki.
Matkakortin lataus, paketin nouto ja lähettäminen. Dhl express lähettäminen ja nouto.

TALLETUSOTTO-AUTOMAATTI

Vakka-Suomen Varaosakeskus, Ketunkalliontie 3, Uusikaupunki. Paketin nouto,
pikapaketit, paketin lähettäminen (kaikki
paketit), dhl express lähettäminen ja nouto.

PARTURI-KAMPAAMOJA

S-market, Vakka-Suomenkatu 18,
Uusikaupunki. Pakettiautomaatti.
www.matkahuolto.fi

NUOHOUSPALVELUT
Uudenkaupungin Nuohous E. Hurme Tmi
Ruokolantie 7, Uusikaupunki. Puh. 040 082 3744.
Nuohoukset koko Uudenkaupungin alueella
ja saaristossa. Keskuslämmityskattilat
ja puhdistukset. Hormitarkastukset.

PAIKALLISLEHDET
Uudenkaupungin Sanomat
Alinenkatu 29, puh. 02 588 8300.
Ilmestyy tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin.
www.uudenkaupunginsanomat.fi
Vakka-Suomen Sanomat
Rauhankatu 8, puh. 02 842 6313.
asiakaspalvelu@vakka.fi
Ilmestyy tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin.
Toimisto auki arkisin klo 8–16.
www.vakka.fi

PANKIT
Säästöpankki Kalanti–Pyhäranta
Puh. 010 841 5900. Alinenkatu 26, Uusikaupunki.
Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta on itsenäinen
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vuonna 1896 perustettu kasvava ja vakavarainen
paikallinen pankki. Toteutamme asiakkaidemme
unelmat elämän eri vaiheissa ja luomme edellytykset hyvälle elämälle. Varaa aika osoitteesta
saastopankki.fi/varaa-aika.
www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta

Koulukatu 1

Parturi-Kampaamo RosAnja
Anja Poskiparta
Liljalaaksonkatu 5, puh. 02 8423788,
posti@rosanja.fi
Ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu Sinulle
ja hiuksillesi. Aukioloajat: ti–pe klo 9–17 ja la
klo 8–14. Myynnissä olevat tuotesarjat:
mm. SEBASTIAN ja Cutrin.
www.rosanja.fi
Hiushuone Wilhelmiina
Koulukatu 5, puh. 02 230 1100.
Avoinna sopimuksen mukaan.
www.hiushuonewilhelmiina.fi

PESULA
Kempika Nordman Oy
Liljalaaksonkatu 5, Uusikaupunki.
Puh. 02 842 4203. pesula.kempika@hotmail.com
Pesulapalvelut. Avoinna arkisin klo 9–17.
www.kempika.fi

PIHA- JA
MAANRAKENNUSTYÖT
V-S Pihakivi Oy

Hiuntie 329. Puh. 040 503 3718/Sauli Suvitie,
posti@kiviasennus.com
Betoni- ja graniittikiviasennukset, piha- ja
vihertyöt, salaojat ym. maanrakennustyöt.
Talvikunnossapito, auraus.
www.kiviasennus.com
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POLKUPYÖRÄ- JA KONEHUOLTO

TAKSIT

Ugin Pyörä

Lounais-Suomen Taxidata Oy

Sepänkatu 4, puh. 02 842 1110.
Polkupyörät, varaosat, huollot. Moottorisahat, ruohonleikkurit, varaosia, tarvikkeita.

PYSÄKÖINTI
Uudessakaupungissa pysäköinti on maksutonta,
eikä käytössä ole pysäköintikiekkoa. Aikarajoitukset kannattaa huomioida.
RAKENTAMINEN, UUNIT
Finn Beam Building Oy
Perkiöntie 414, puh. 0400 535 506,
info@finnbeambuilding.fi.
Riskitöntä rakentamista. Asuinrakennukset,
loma-asunnot, perustaminen, muuraus ja
laatoitus, korjausrakentaminen.
Rakennamme myös saaristoon.
www.finnbeambuilding.fi

Rauhankatu 10. Puh. 02 10041. keskus@taxidata.fi
Se paikallinen, tuttu ja turvallinen. Soita numeroon
02 10041 tai käytä book a taxi -sovellusta.
www.taxidata.fi
Tori Taksi Uusikaupunki
Linja-autoasema, torin laidalla. Puh. 02 841 2100
(puh. hinta 0,10 €/puhelu + 0,01 €/min.
Teitä palvelevat paikalliset autoilijat.
Ukitaxi Oy
Puh. 0400 535 424 Matti Leivo, matti@ukitaxi.fi
Paikallinen kuljettaa turvallisesti 1+4 sekä
1+8 kalustolla.
www.ukitaxi.fi

TIEISÄNNÖITSIJÄ
Tieisännöitsija Mervi Puonti

Warma-Uunit
Lokalahdentie 1, puh. 02 844 1576.
Uusikaupunkilaiset, korkealaatuiset varaavat
takat, kaakeliuunit ja puuhellat. Myymme myös
kamiinat, kiukaat ja kiertoilmatakat ym.
tulisijatarvikkeet. Myös asennuspalvelu.
www.warmauunit.com

Kudilankuja 6, Kalanti. Puh. 0400 922 816,
mervi.puonti@kudila.fi
Yksityisteiden palveluita tiekunnille ja
osakkaille. Tiekunnille hallintopalveluita,
toimitsijamiehen tehtäviä sekä neuvontaa
asioiden hoitoon ja osakkaille neuvontaa
tiekuntien asioihin sekä tarvittaessa edustusta
tiekunnan kokouksiin. Yksiköintejä ja
pienimuotoista perusparannusten suunnittelua.

SÄHKÖAUTOJEN LATAUS

UKI APP –KAUPUNKISOVELLUS

Koulukatu 2, Hesburgerin viereinen pysäköintialue, 2 pistoketta. Toimii Virta-sovelluksella.
Laturit 22 kW Type 2. FI*001*E3589 0.16 EUR/
kWh. FI*001*E3591 0.16 EUR/kWh.

Uki App -sovelluksella saat Uudenkaupungin
seudun yritykset, palvelut, tapahtumat ja nähtävyydet puhelimeesi sekä tablettiisi. Sovelluksen
käyttö on ilmaista eikä vaadi rekisteröitymistä.
Etusivulta löydät yritysten tarjoukset, ajankohtaiset tapahtumat sekä nähtävyydet yhteys- ja
karttatietoineen. Voit ladata sovelluksen mobiililaitteeseesi sovelluskaupasta. iPhone ja iPad
laitteisiin Apple Storesta haulla Uki app . ja
Android laitteisiin Google Play kaupasta. Uki App
-sovellus on Uudenkaupungin Yrittäjät ry:n hallinnoima applikaatio, jota kehitetään koko ajan.

K-supermarket Itäpoijun pysäköintialue, Ketunkalliontie 1. Lataus onnistuu
K-lataus sovelluksella tai erikseen tilattavalla K-lataus tunnisteella. 2-tyypin liitin.
Nopeutettu /22KW/AC-kolme vaihetta.
Hotelli Aquariuksen pysäköintialue, Kullervontie
11. 2 pistoketta. Toimii Virta-sovelluksella. 22 kW
Type 2.

SUUTARI
Suutari ja avainpaja Väärti Oy
Linja-autoasema (torin reunalla),
puh. 041 502 2426. Valikoimiimme kuuluvat
monipuoliset suutaripalvelut, avainten valmistus,
kaiverrukset, teroituspalvelu sekä tarvikemyynti

VAKUUTUSYHTIÖ
OP-ryhmä
Puhelinpalvelu 0100 0500.
Vahinko- ja korvausasiat 0303 0303.
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Koulukatu 1.
Lokalahti, Erkontie 16. Laitila, Keskuskatu 20.
Kustavi, Kivimaantie 20. Taivassalo, Ihattulantie 5.
Masku, Keskuskaari 5.
www.op.fi
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VESIPISTEET
Uudenkaupungin Veden ja Uudenkaupungin
Satama Oy:n ylläpitämiä yleisiä vesiposteja on
kaupunkilaisten, mökkiläisten ja veneilijöiden
käytössä eri puolilla kaupunkia yhteensä 18 kpl.
Keskustassa
- Hiuntien ja Hiunniityntien risteys, ympärivuotinen
- Vesilaitos, Nervanderinkatu 9,
ympärivuotinen
- Kauppatori, kesällä
- Pohitullin tekonurmikenttä,
Koulupolku, kesällä
- Sorvakon pienvenesatama,
Kullervontie, kesällä
- Santtion pienvenesatama,
Merimetsopolku, kesällä
- Länsilaiturin pienvenesatama,
Pakkahuoneenkuja, kesällä

- Veneveistämön pienvenesatama,
Suukarintie 4, kesällä
- Suukarin pienvenesatama,
Suukarintie, kesällä
- Janhuan pienvenesatama,
Takilatie, kesällä
- Ykskoivun pienvenesatama,
Veneranta 10, kesällä
Lokalahdella
- Lokalahden matonpesupaikka,
Erkontie, ympärivuotinen.
Pyhämaassa
- Pyhämaan Vpk:n paloasema,
Lyökintie 7, ympärivuotinen
- Pyhämaan Telakanranta, Pyhämaanranta 37,
kesällä

- Kaupunginlahden pienvenesatama,
itä, Rantakatu, kesällä

VIRASTOJA JA VIRANOMAISIA

- Kaupunginlahden pienvenesatama,
itä, Sorvakon rantatie, kesällä

Kaupungin virastotalo Mörne
Välskärintie 2 C, puh. 02 845 151.

- Kaupunginlahden pienvenesatama,
länsi, Sorvakon rantatie, kesällä
- Sirkuskenttä, Sorvakon rantatie, kesällä

Edunvalvonta
Rantakatu 25, puh. 029 565 2483.
Asiointi ajanvarauksella.

UUsikaUpUnki

mobiilissa
ASUNNON OSTO TAI
MYYNTI MIELESSÄ?
Meiltä saat lainapäätöksen nopeasti
ja Sp-Koti-kiinteistönvälittäjämme
hoitaa asuntokaupat puolestasi.
lataa ilmainen Ukiapp-sovellUs
pUhelimeesi ja löydä UUdenkaUpUngin palvelUt ja yritykset.

Kiinteistönvälittäjämme apunasi:

Miia Elo | 044 342 6022 | miia.elo@spkoti.fi

Tahdo pankiltasi enemmän.

saatavana:

www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta
Vihtorinkatu 14, 23800 LAITILA
Alinenkatu 26, 23500 UUSIKAUPUNKI
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Kela
Vakka-Suomenkatu 7.
www.kela.fi
Kirkkoherranvirasto/Seurakuntakeskus
Koulukatu 6, puh. 02 840 4100.
Avoinna ma–to klo 9–13.
Käräjäoikeus
Turun oikeustalo, Sairashuoneenkatu
2-4, Turku, puh. 02956 46200.
Maistraatti
Lähimmät maistraatit sijaitsevat Raumalla ja Turussa.
Lounais-Suomen maistraatti, Rauman yksikkö, Aittakarinkatu 21. Katso
asiointiohjeet: www.maistraatti.fi
Lounais-Suomen maistraatti, Turun
yksikkö, Itsenäisyydenaukio 2 (Valtion
virastotalo), puh. 029 553 9441.
Palvelupiste Passarista, Rauhankatu 10,
saa joitakin maistraatin lomakkeita ja
yhteystietoja, puh. 050 420 5260.
Oikeusaputoimisto
Rauman oikeusaputoimisto, Uudenkaupungin toimipaikka, Rantakatu 25. Asiointi
vain ajanvarauksella puh. 029 566 0510.
Pelastuslaitos
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, Uudenkaupungin
Paloasema, Liljalaaksonkatu 25, puh. 02 263 3111.
Hätänumero 112
(poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi)
Poliisi
Välskärintie 2 C. Löytötavarat puh. 0295 417 300
ma–to klo 8.00–16.00.
Poliisipäivystys puh. 0295 417 300
ma–to klo 8.00–16.00.
Vaihde puh. 0295 440 501 ma–pe klo 8.00–16.15.
Valtakunnallinen neuvonta ja ajanvaraus
puh. 0295 419 800 ma–pe klo 8.00–16.15.
Ajanvaraus puhelimitse tai poliisi.fi
Posti (K-Market Pikkuherkku)
Koulukatu 2–4. www.posti.fi
Rakennusluvat ja –valvonta
Välskärintie 2 C. Rakennusvalvonnassa
tarkastaja on tavattavissa pääsääntöisesti
ajanvarauksen kautta puh. 040 775 3789
tai 044 551 5313 tai 050 402 4787.

kaikkia rakentamisen lupia ja hoitaa niihin
liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti, sekä
kysyä neuvoa myös ennakkoon, ennen
rakennushankkeen alkamista.
www.lupapiste.fi
Satamatoimisto
Hepokarintie 2, puh. 050 420 5193.
satama@ukiport.fi
Työ- ja elinkeinotoimisto
Rantakatu 25, Uusikaupunki.
Asiointi pääasiassa aikavarauksella.
Yhteydenottopyynnön voi lähettää
verkkopalvelun kautta:
http://toimistot.te-palvelut.fi/
varsinais-suomi/asioi-meilla
Ulosotto
Varsinais-Suomen ulosottovirasto,
Uudenkaupungin toimipaikka Välskärintie 2 C,
puh. vaihde 029 56 26400.
ulosottolaitos.fi
Verohallinto
Valtakunnallinen puhelinvaihde 020 512 000.
www.vero.fi
Lähimmät verotoimistot sijaitsevat Raumalla
ja Turussa.
Rauman verotoimisto, Valtakatu 6 A, Rauma.
Turun verotoimisto, Lemminkäisenkatu
14–18 (katutaso), DataCity, Turku.

PALVELUPISTE PASSARI
Rauhankatu 10, puh. 050 420 5260 tai 044 751 5292
/ vuokra-asunnot, passari@uusikaupunki.fi
Avoinna ma–pe klo 9–15, kesällä
ma–pe klo 9–16.30.
- Kaupunkilaisten monipuolinen neuvontapiste
- Kaupungin vuokra-asuntojen välitys
- Kaupungin eri viranomaisten lomakkeita
- Kopiointipalvelu
- Saatavilla verohallinnon ja maistraatin
lomakkeita ja yhteystietoja
- Löytötavarat
- Koirapuiston avaimet sekä Ugin
Sataman venelaiturien avaimet
- Myynnissä mm. kalastuslupia kaupungin
vesille ja Ugin historiaan liittyviä kirjoja

YLEISÖ-WC
Kauppatorilla Hesburger-rakennuksessa. Sisäänkäynti Koulukadun puolelta. Maksu 0,20 €.

Lupapiste.fi -palvelussa voidaan hakea
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AAKKOSELLINEN
HAKEMISTO
Aluekartta
Antiikkia
Apteekki
Asuntovaunualueet
Crusell-viikko
Ensiapu
Etäisyyksiä
Frisbeegolf
Golf
Harrastukset
Hotellit
Huoltoasemat
Hätänumerot
Internet
Kahvilat
Kalastus
Kartta, keskusta-alue
Kesäteatterit
Kirjasto
Kirkot
Kirpputori
Kiinteistönvälitys
Kävelykierrokset
Leirintäalueet
Leipomot
Liikenne
Liikuntapalvelut
Lomamökit
Lääkäri
Löytöeläimet
Majoitus
Matkahuolto
Matkailuneuvonta
Melonta
Meri ja muu luonto
Merikuljetukset
Mökkivuokraus
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Keskiaukeama
51
73
63
12
74
3
44
44
40
61
75
74
75
70
38
Keskiaukeama
25
77
20
51
73
7
63
53
77
44
61
74
77
61
78
3
46
28
36
61

Neuvonta
Nukketeatteri
Näkemistä, tekemistä
Näyttelyt
Opasvälitys
Ostosmahdollisuuksia
Padel
Pankit
Poliisi
Polkupyörävuokraus
Puotien Paris
Pyhämaa
Pysäköinti
Ravintolat
Risteilyt
Ruokailu
Saunat
Suoramyyntitilat
Sähköautonlataus
Taidenäyttelyt
Taksi
Teatteri
Tori
Tärkeitä palveluita
Uinti
Ulkoilu
Vapaa-aika
Vedenottopisteet
Veneet, veneilytarvikkeet
Venekuljetukset
Venepolttoaineasemat
Veneenlaskupaikat
Venevuokraus
Vierassatamat
Virastoja
Voimaannu ja virkisty
Yleisö-WC

3
22
6–26
24
22
50
44
78
81
46
51
17
79
65
36
65
46
57
79
24
79
25
55
73
48
40
40
80
38
36
37
37
36
32, 36
80
40
81

MAKASIINI RAVINTOLA 1617
tarjoaa herkulliset à la carte -annokset

Aittaranta 8, 23500 UUSIKAUPUNKI
P. 02 841 3124 - ravintola@1617.fi - www.1617.fi

