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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

yleistietoja
Perustettu  19.4.1617
Perustaja  Kuningas Kustaa II Aadolf
Asukasluku   n. 15 000
Pinta-ala  1932 km²
- maapinta-ala  502 km²
- vesipinta-ala  1430 km²

ukiliFe-Verkkolehti
Uusikaupunkilaiseen omintakeiseen elämäntapaan 
voit tutustua asumista, vapaa-aikaa ja työntekoa 
sekä opiskelua Uudessakaupungissa esittelevillä 
uusilla verkkolehden sivuilla: ukilife.fi

Valitse Uusikaupunki 2023 -esitteen julkaisija 
ja kustantaja: Uudenkaupungin matkailutoimisto. 
Esitteen tiedot on kerätty marras-joulukuussa 2022. Esitteen aineisto on 
pääosin maksullista ilmoitustilaa. Matkailutoimisto ei vastaa mahdollisista 
muutoksista eikä virheellisistä tiedoista. Valitse Uusikaupunki -esite on painettu 
ympäristöystävälliselle materiaalille.
Suunnittelu- ja toimitusvastaava: matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson.
Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki.
Kannen kuva: Tuija Kotka-Ritavuori.
Kirjapaino: Paino-Kaarina Oy.

INFO
uuDeNkauPuNGiN 
matkailuNeuVoNta

Visit uusikauPuNki
Rauhankatu 10
23500 UUSIKAUPUNKI
Puh. 050 420 5333, 050 420 5425
matkailu@uusikaupunki.fi
visituusikaupunki.fi

aVoiNNa
ma ja ke klo 9-16.30
ti, to ja pe klo 9-15

kesällä
ma-pe klo 9-16.30, la klo 9-15
Tarkista aukioloajat: 
visituusikaupunki.fi

Palvelupiste Passari ja 
elinkeinopalveluiden toimisto 
sijaitsevat samassa rakennuksessa 
matkailutoimiston kanssa. 

Tervetuloa toimistollemme!

•	 Matkailuneuvonta 
•	 Esitteet, kartat 
•	 Crusell-viikon liput 
•	 Opasvälitys 
•	 Ryhmien ohjelmapaketit 
•	 Kesäteatteri
•	 Internet asiakkaille
•	 Polkupyörävuokraus kesällä 

(myös sähköpyöriä)
•	 Uusikaupunki-kortteja ja kirjoja

@	visituusikaupunki.fi

Katso aakkosellinen 
hakemisto 

s. 79

Uudenkaupungin palveluita ja 
elämyksiä on ostettavissa Doerzin 

elämyskaupasta. Tutustu elämyksiin 
ja osta omasi: 

doerz.com/visituusikaupunki

http://
mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi?subject=
http://
https://visituusikaupunki.fi/fi
https://fi.doerz.com/visituusikaupunki
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Hurmaava Uusikaupunki
YLLÄTTÄÄ VIERAILIJAN MONIPUOLISUUDELLAAN

yli 400-vuotta vanha, merellinen uusikaupunki, vie 
vierailijan eteläeurooppalaisen rantakaupungin 
tunnelmaan. sympaattiset puutalokorttelit, unii-
kit ja mielenkiintoiset nähtävyydet ja tapahtumat, 
monipuoliset harrastusmahdollisuudet, paikal-
listen herkkujen kahvilat ja ravintolat sekä upeat 
meri- ja luontokohteet houkuttelevat ja tarjoavat 
yksilöllisiä elämyksiä ympäri vuoden. 

PuutaloboNGariN PäiVäuNi

Upean rantabulevardin tarinaseinät ja kivetyksiin 
upotetut merelliset ajatukset muodostavat ikään kuin 
ulkoilmamuseon. Suloisissa, 1800-luvun makasii-
neissa, on joskus varastoitu suolaa, mutta nyt niiden 
ravintoloissa ja terasseilla on varsin makea meininki. 
Uniikkien putiikkien tarjontaa täydentää kesän ajan 
keskustassa avoinna oleva Uki Outlet -myymälä.

Empiretyylinen puutaloalue on yksi maamme 
laajimmista ja parhaiten säilyneistä. Puutalojen 
pihoille pääsee tunnelmoimaan kesän kävelykierrok-
silla. Opastettujen kierrosten teemoina ovat lisäksi 
Uudenkaupungin rauha, Tarinoiden Kaupunginlahti, 
Seitsemän suurta paloa, porvarisrouva Sanni Winter 
sekä uutuutena Myllymäki. ”Dekkarikävelyillä 
Petäjämäen jäljillä” -kierrosten teemaan 
johdattelee itse kirjailija Rake Tähtinen.

hauskoja kohteita ja mukaVia 
taPahtumia

Taidetalo Pilvilinna taidepolkuineen ja rosarioineen 
on valloittava elämys. Historiallisessa Wahlbergin 
museotalossa voi aistia entisajan porvariskodin 

tunnelmaa ja muistella merenkulun kulta-aikoja.  
Merellistä historiaa tarjoilevat myös Luotsimuseo ja 
Merimiehenkotimuseo. Automuseon kolmessa isossa 
näyttelyhallissa riittää nähtävää niin pienille kuin 
isommillekin autofaneille. Mullistavia keksintöjä ja 
toimintavapaita laitteita voi ihmetellä Bonk-
museossa. Bonkin Lasten Keksimössä voivat 
lapset rakentaa oman Bonk-koneen. 

Koko perheen Minifarmi & Kukkamessut -tapahtuma 
valloittaa jälleen 20.-21.5. Pakkahuoneen kesän 
iltatoriohjelmia eikä lauantaisia Tul toril -teematoreja 
kannata jättää väliin. Uutuutena ovat kesän Toiminta-
torstait keskustassa.  Myllymuorin heinäkuisilla lasten 
kierroksilla etsitään kuninkaan aarretta. Jännittävää 
äänitarinaa ”Mamsellimyllyssä kummittelee” 
kuullaan Myllymäellä 3.-9.7. 

Karjurock-festareilla 21.-22.7. viihdytään 
huippuartistien parissa. Crusell-musiikkiviikon 
22.-29.7. teemana on Unelmia huomisesta ja viikolla 
ovat mukana WWF sekä Ilmastopaneeli. Puupaatteja 
ja harrasteajoneuvoja ihaillaan Pakkahuoneella ja 
Möljällä 12.8. Talvikautena nautitaan Uudenkaupun-
gin Teatterin tasokkaista esityksistä ja kesällä 
viihdytään laadukkaiden kesäteattereiden parissa.  
Lisää tapahtumia ja vinkkejä: visituusikaupunki.fi

meri- ja luontokohteista sekä harrastus-
mahdollisuuksista löydät tietoja meri ja muu 
luonto- sekä Voimaannu ja virkisty -osioista.

tutustu viereisen sivun toP 3 -listojen avulla 
tänne juuri muuttaneen sekä täällä syntyneen 
näkemykset ugin parhaista paloista.

https://visituusikaupunki.fi/fi
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Uusikaupunki lumosi 
lomailijan  

Viihteen ammattilainen 
viihtyy Uudessakaupungissa

johanna ilmoniemi on tuore ukilainen. - Tulin Ukiin 
ensimmäistä kertaa täältä kotoisin olevan ystäväni 
kanssa. Paikka valloitti minut oitis. Siitä lähtien 
yövyin joka kesä hotelli Aittarannassa yön tai kaksi. 
Lopulta oli vastattava Uudenkaupungin lumoavaan 
kutsuun ja muutin tänne viime syksynä, Johanna 
kertoo.

Olen asunut monissa paikoissa. Keski-Suomessa syn-
tyneenä vesistön sekä metsien läheisyys on minulle 
tärkeää. Uudestakaupungista löytyy todella paljon 
tutkittavaa ja uusia energioita, Johanna vakuuttaa.  

1. Uudenkaupungin taiteellinen energia inspiroi. 
Vaikken olekaan taiteilija kuin vain sielultani, täällä 
tuntuu, että kaikki on mahdollista.  Värit ovat vahvasti 
edustettuina, etenkin Taidetalo Pilvilinnassa.

2. Olen tottunut samoilemaan luonnossa koirani 
kanssa, joten puistot, ulkoilualueet sekä luontopolut 
ovat tutkimuksemme kohteina. Historia ja mystiikka 
ovat luonnossa vahvasti läsnä. Olemme jo tutus-
tuneet Pamprinniemen, Hiun ja Kasarminlahden 
luontopolkuihin sekä Käätyjärven lenkkiin. Nyt 
tarkkailemme länsirannikon talvea. Retkistäni teen 
myös videoita Youtubeen kanavalle ”Soul of Jo”.

3. Rakastan elävää musiikkia, tapahtumia ja 
markkinoita! Uki tarjoilee sielunruokaa tälläkin 
saralla. Captain’s Makasiini tarjoaa hyvän valikoiman 
kasvisruokailijalle. Terassilla voi kuunnella live 
musiikkia ja koirakin voi olla mukana. Myös Gasthaus 
Pookin pihan yhteislaulutuokiot ovat mieleeni. 
Joulunavausmarkkinat yllättivät laajalla ja 
kekseliäällä valikoimallaan. Päätimme äitini 
kanssa osallistua omilla käsitöillämme mukaan.

- Uusikaupunki tarjoaa upeassa tasapainossa 
rauhaa, luontoa, kulttuuria, tapahtumia ja 
estetiikkaa, Johanna vinkkaa.

lauri ketonen tunnetaan niin näyttelijänä, laulajana 
kuin ohjaajanakin. Teatterikärpänen puri Lauria jo 
nuoruusvuosina Uudenkaupungin Teatterissa ja 
lukion jälkeen veri veti Teatterikorkeakouluun 
Helsinkiin.  Teatteria Lauri on tehnyt yli 30 vuotta ja 
punaisilla laivoilla viihdyttänyt laivamatkustajia reilu 
10 vuotta. Lauri on vieraillut Uudessakaupungissa 
eri musiikkitapahtumissa, pitänyt konsertteja sekä 
ohjannut harrastajia niin Uudenkaupungin 
Teatterissa kuin Pyhämaassakin.

1. Uudenkaupungin ravintoloissa saa erinomaista 
ruokaa ja valinnanvaraa riittää. Lähellä sydäntä on 
Gasthaus Pooki, jossa olin nuorena kesätöissä. 
Legendaarinen kiviravintola, vehreä sisäpiha, 
saaristolaispöytä, tanssiliiteri sekä olut- ja viinituvat 
luovat hienon ravintolamiljöön. Kaupunginlahden 
makasiiniravintoloiden terasseilla ja ravintoloissa 
viihdytään ja herkutellaan niin kesällä kuin 
talvellakin. Tasokasta tarjontaa löytyy muutakin ja 
ihan uusiakin konsepteja, Lauri listaa ilahtuneesti.

2. Makeanvedenallas ympäristöineen on kaunista 
seutua. Veneretkellä sulkuporttien kautta voi ihastella 
saaria ja kesämökkien rantoja. Autoillen voi katsella 
60-luvulla padotun järven rantaviivaa ja toisella 
puolella tietä merta. Pyöräretkellä eväät voi valmistaa 
grillikodassa. Uimarannoista suosikkini on kallioinen 
Karhuluoto.

3. Isonkarin majakkasaari on henkeäsalpaavan kaunis 
ja itselleni rakas. Isoisäni toimi saarella luotsina 
ja suvullamme on siellä kesäpaikka. Päiväretkellä 
Uudestakaupungista saa jo maistiaisen ulkosaariston 
olosuhteista. Opastetuilla kierroksilla voi tutustua 
majakkaan, historiaan, kasvistoon sekä linnustoon. 
Saaren toisella puolella näyttäytyy jylhä ulkosaaristo 
ja kaukainen horisontti. Rakkain maisema on ”maan 
takana”, jylhien kalliomaisemien keskellä, alati 
muuttuvaa merta ihaillen. Pimeällä kannattaa käydä 
ihailemassa tähtitaivasta, majakan valon halkoessa 
maisemaa.
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Uuteenkaupunkiin 
on helppo tulla

auto 
Uusikaupunki sijaitsee noin tunnin ajomatkan 

päässä Turusta. Autolla voi ajaa Turusta ja Porin 
suunnalta E8-tietä, Laitilassa tielle 43. Turun 

suunnalta myös tietä 192, kääntymällä tielle 194. 
Tampereelta kätevimmin tietä nro 12 ja 

kääntymällä Eurassa tielle 43. Pysäköinti on 
Uudessakaupungissa ilmaista. Mahdolliset 

aikarajoitukset kannattaa huomioida.

bussi 
Bussit lähtevät Turusta päivittäin, arkisin 

jopa tunnin välein. Helsingistä ensin Turkuun, 
josta jatkoyhteys Ukiin. Busseja tulee myös 

Raumalta, joko Laitilan tai Pyhärannan kautta. 
Onnibussit tulevat Laitilaan (18 km Ugista), 

josta jatkoyhteys Uuteenkaupunkiin. Linja-au-
toasema sijaitsee Rauhankadulla, torin laidalla, 

kaupungin keskustassa. 
Liput kuljettajalta tai www.matkahuolto.fi.
Palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10 voit 
ostaa tai ladata Matkahuollon matkakortin.

leNtoasema turussa 
Paikallisliikenteen linja 1 kuljettaa 
lentoasemalta Turun keskustaan, 

matkaa n. 7 km, josta voi jatkaa bussilla 
Uuteenkaupunkiin. www.föli.fi 

leNtoasema helsiNGissä 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta tulee vajaa 

20 linja-autovuoroa Turkuun. Turusta 
jatkoyhteyksillä Uuteenkaupunkiin. 

www.matkahuolto.fi

PolkuPyörä
Uudessakaupungissa ovat lyhyet välimatkat 
ja hyvät pyörätiet. Velhoveden rengastie on 
merellinen pyöräilyreitti Uudenkaupungin 

pohjoiseen saaristoon, jonka pituus on reilu 
50 km. Visit Uusikaupunki ja Santtioranta 
Camping vuokraavat polkupyöriä kesällä.

matkustajasatama turussa 
Turun satamaan pääset Ruotsista Tukholmasta ja 
Ahvenanmaan Maarianhaminasta Viking Linella ja 

Tallink Siljalla. Paikallisliikenteen linja numero 
1 kuljettaa satamasta Turun linja-autoasemalle.

taksi 
Lounais-Suomen Taxidata, 
Rauhankatu 10, p. 0210041.

Tori Taksi, linja-autoasema. Puh. 02 841 2100 
(puh. hinta 0,10 €/puhelu + 0,01 €/min).

käVely 
Uudenkaupungin keskustassa voit myös 

mainiosti liikkua kävellen paikasta toiseen, 
välimatkat ovat lyhyitä.

rautatieasema turussa 
Turun rautatieasemalle pääsee mukavasti 

kaikkialta Suomesta. 
Etäisyys rautatieaseman ja bussiaseman välillä 

Turussa on vajaa 1 km. www.vr.fi

https://www.matkahuolto.fi/
https://www.foli.fi/fi
https://www.matkahuolto.fi/
https://www.vr.fi/
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Uusikaupunki tutuiksi 
opastetuilla teemakierroksilla

OTA OPAS – KOET, NÄET JA TIEDÄT ENEMMÄN 

opastettu kaupunginosakierros 
ke 19.4. klo 18-19.30
Tutustutaan eri kaupunginosiin 
oppaan johdolla.  
Lähtö linja-autoasemalta. Hinta 
15 €. Käteismaksu paikan päällä. 
Ilmoittautumiset ennakkoon:  
visituusikaupunki.fi/opastukset

opastettu historiapainotteinen 
kävelykierros 
la 22.7. ja pe 28.7. klo 11-13. 
Kierroksilla pysähdytään torille 
kuuntelemaan Crusell-viikon 
Päivän Puhallus -konsertti. Lähtö 
Pakkahuoneen vierassatamasta. 
Hinta 10 €/henkilö. 

tie uudenkaupungin rauhaan 
-opastetut teemakierrokset
ke 12.7. klo 14-15 ja ke 30.8. 
klo 18-19.
Lähtö Pakkahuoneen 
vierassatama ja päättyy 
Rauhanpuistoon, Alinenkatu 34.  
Pieni kävelykierros suurten 
asioiden tapahtumapaikoilla. 
Missä asuivatkaan rauhanneuvot-
telijat ja missä sijaitsivat heidän 
kansliansa? Kävelykierroksella 
käydään läpi suuren Pohjan 
sodan, isovihan ja Uudenkaupun-
gin rauhan aikaisia tapahtumia 
kaupungissamme ja myös muualla 
Suomessa. Hinta 10 €/henkilö. 

tarinoiden kaupunginlahti – 
kävelykierros
ke 28.6. ja to 7.9. klo 18-19.30.
lähtö hotelli aittarannan 
edustalta, aittaranta 2.
Tarinoiden Kaupunginlahti 
-kierros johdattaa kulkijan uusi-
kaupunkilaisten merkkimiesten 
jäljille ja kertoo paljon kaupungis-
ta, sen historiasta ja nykypäivästä. 
Matkan varrella kuullaan myös 
purjelaivojen tarinoita. Kierros on 
esteetön. Oppaana matkailuopas 
riitta kilkku. Hinta: 10 €/henkilö.

opastettu myllymäki-kierros
ke 5.7. ja ke 19.7. klo 14-15. 
Tutustutaan historialliseen 
Myllymäen puistoon, sen 
istutuksiin ja rakennuksiin. Lähtö 
Myllymäen Vuorikadun puoleisilta 
portailta, Vuorikatu 1. Oppaana 
matkailuopas raija herrala-
Nurmi. Hinta 10 €/henkilö. 

sanni Winterin 
rooliopastuskierros
ke 26.7. 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.

uudenkaupungin seitsemän 
suurta paloa -kävelykierros 
ke 2.8. klo 18-19 ja la 26.8. 
klo 13-14 
Palojen kierros johdattaa aika-
matkalle vuodesta 1685 vuoteen 
1855. Noin 1,5 kilometrin mittai-
sella kierroksella nähdään tuli-
palojen syttymispaikat ja kuullaan 
paloihin liittyviä tarinoita. Lähtö 
Ruokolanjärven rannalta ns. ”Ping-
viinipuistosta”, Vakka-Suomenkatu 
ja päättyy torille. Oppaana 
matkailuopas merikki jäntti. 
Hinta: 10 €/henkilö. 

Oppaat järjestävät myös 
kotiseutukierroksia Lokalahdelle 
4.5., Pyhämaahan 5.6., 
Taivassaloon 3.7. ja Kalantiin 9.8. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: 
visituusikaupunki.fi/opastukset

liput kävelykierroksille: 
doerz.com/visituusikaupunki 

opastuksia järjestetään muina 
aikoina tilauksesta. 

tied. matkailutoimisto 
puh. 050 420 5333 tai 

matkailu@uusikaupunki.fi. 
opastuskierroksia tilauksesta 

myös pyöräillen. 

opastusmaksu 
arkisin 60 €/tunti, seur. 30 €/tunti. 

sunnuntaisin 70 €/tunti, 
seur. 35 €/tunti. 

järjestelypalkkio 25 €/ryhmä.

Näkemistä ja tekemistä

https://visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/uusikaupunki-tutuksi-opastetuilla-teemakierroksilla-2023
https://visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/uusikaupunki-tutuksi-opastetuilla-teemakierroksilla-2023
https://www.doerz.com/visituusikaupunki
mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi?subject=
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Näkemistä ja tekemistä

Wahlbergin museotalo

PORVARISKODIN LOISTOKKUUTTA 
JA MERENKULUN KULTA-AIKAA

uudenkaupungin museon 
Wahlbergin talo esittelee por-
variskodin elämää merenkul-
kukaupungin kulta-aikoina ja 
tutustuttaa samalla kaupungin 
merelliseen historiaan. 

Museorakennus on Uudenkaupun-
gin tupakkatehtaan perustajan 
Fredrik Wahlbergin 1870-luvun 
alussa rakennuttama komea, 
entinen asuinrakennus. Talon huo-
neissa ovat säilyneet vanhat koris-
teelliset kaakeliuunit ja taidokkaat 
kattomaalaukset, salongissa jopa 
käsinmaalatut alkuperäiset tapetit 
jo yli 150 vuoden takaa. Alakerran 
huoneissa voi aistia uusikaupun-
kilaisen porvariskodin elämää 
1800-1900 –lukujen vaihteessa. 
Alakerran näyttelytiloissa järjeste-

WahlberGiN museotalo
ylinenkatu 11, uusikaupunki
puh. 044 351 5447 (toimisto)

museo@uusikaupunki.fi

avoinna 12.6.-27.8.2023 
ma-pe 10-17 ja la-su 12-15 

(suljettu 23.-25.6.). 

muina aikoina ti-pe 12-15 tai 
sopimuksen mukaan (ryhmät aina). 

yleisöopastukset kesäaikana 
tiistaisin klo 10.30 ja 
torstaisin klo 15.30.

Pääsymaksu: 5 €, 
alle 18-v. ilmaiseksi. 

museokortti, smartum, ePassi ja 
edenred käyvät maksuvälineenä.

ryhmälippu 3 €/henk. 
(väh. 10 h/ryhmä). 

opastus 40 €/ryhmä, 
toimistoaikojen ulkopuolella 
60 €/ryhmä. yhden ryhmän 
maksimikoko 25 henkilöä. 

www.uudenkaupunginmuseo.fi

tään vaihtuvia näyttelyitä. 

Purjelaivat työllistivät kaupunkilai-
sia vuosisatojen ajan. Merenkulun 
kulta-aikaa esitellään museotalon 
yläkerrassa. Merimieskirstut, mat-
kamuistot, laivataulut sekä kaptee-
nin navigointivälineet kertovat 
mielenkiintoisesti tästä historiasta. 

Wahlbergin talossa myös lapsivie-
raat on huomioitu. Museotiloissa 
voi leikkiä salapoliisia ja tehdä 
erilaisia näyttelyyn liittyviä tehtä-
viä. Kesäaikana lapsille avautuu 
piharakennukseen oma leikki-
paikka. Piharakennuksesta löytyy 
myös suutarinverstas. Wahlbergin 
talon museopuodista löydät uniikit 
matkamuistot ja tuliaiset.

mailto:museo%40uusikaupunki.fi?subject=
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo


9

Näkemistä ja tekemistä

Merimiehenkotimuseo 
ja Luotsimuseo

PALA MERIHISTORIAA UUDENKAUPUNGIN 
MUSEON KESÄMUSEOISSA

Vastapainona tupakkatehtailijan 
komealle kodille, voi Myllymäen 
laidalla sijaitsevassa Merimiehen-
kotimuseossa tutustua tavalli-
sen merimiesperheen elämään 
1900-luvun alun Uudessakaupun-
gissa. Museon rakennus on yksi 
kaupungin vanhimpia säilyneitä 
asuinrakennuksia ja peräisin 
1700-luvun lopulta. 

Vallimäen rinteessä, komean 
merinäköalan ääressä, sijait-
si aikanaan Uudenkaupungin 
luotsiasema. Luotsien tehtävänä 
oli vastata laivojen turvallisesta 
kulusta satamasta ulos avarammil-
le vesille ja päinvastoin. Vuonne 
1857 rakennettu luotsitupa on nyt 
museo, joka alkuperäisesineis-
tönsä ja sijaintinsa avulla kertoo 
tämän vaarallisen ja usein suvussa 
kulkeneen ammatin historiaa. 

luotsimuseo
mäyhälänkatu 2 b, Vallimäki, 

uusikaupunki.
puh. 044 351 5450 

tai 044 351 5447 (toimisto)
avoinna: 19.6.-6.8.2023 päivittäin 

klo 12-15 (suljettu 23.-25.6.).

merimieheNkotimuseo
myllykatu 20, uusikaupunki.

puh. 044 351 5413 
tai 044 351 5447 (toimisto).

avoinna: 19.6.-6.8.2023 päivittäin 
klo 12-15 (suljettu 23.-25.6.).

molempiin museoihin on vapaa 
pääsy. ryhmät aina sopimuksesta, 

opastusmaksu 30/40€.

kalaNNiN 
kotiseutumuseo
kuriirinkuja 1, kalanti. 

kotiseutumuseo sijaitsee 
männäisten vanhan ruukin ja 

ikivanhan kauppaväylän, 
sirppujoen äärellä. museo ei ole 

säännöllisesti avoinna. 
tiedustelut museon 

toimisto 044 351 5447.

Dekkarikävely Petäjämäen jäljillä
VIERAILE RIKOSPAIKOILLA DEKKARIKIERROKSELLA

rikoskomisario Petri Petäjämä-
ki kollegoineen on selvittänyt 
rikoksia idyllisessä uudessa-
kaupungissa yhdeksän jän-
nityskirjan verran. Viimeisin 
rikoskomisario Petäjämäki-
jännitysromaani ”Viimeinen 
kuvaus” ilmestyi viime syksynä 
ja tänä syksynä tulossa 
”menneisyyden arvet”.

Lähde mukaan noin puolentoista 
tunnin mittaiselle rikospaikkakä-
velylle, jossa Petäjämäen luonut 

Dekkarikävelyt heinäkuussa 
torstaisin 13.7., 20.7. ja 27.7. 

klo 17.30-19.00

lähtö kirjaston edustalta, 
rauhanpuisto, 

alinenkatu 34, uusikaupunki.
liput 15 €/henkilö. 

maks. 12 osallistujaa/kierros.

liput: 
doerz.com/visituusikaupunki

kirjailija rake tähtinen esittelee 
niin kirjoissa esiintyneitä murha-
paikkoja kuin muitakin kirjasarjan 
keskeisiä paikkoja.

Rake Tähtinen (s. 1969) on Göte-
borgissa syntynyt uusikaupunki-
lainen	kirjailija,	mainosgraafikko,	
toimittaja ja valokuvaaja, joka 
viimeiset vuodet on työskennellyt 
lastensuojelun parissa. Jännitysro-
maanien lisäksi hän on julkaissut 
novelleja eri kokoelmissa ja paki-
noita paikallisissa lehdissä. 

https://www.doerz.com/visituusikaupunki


10

Crusell-viikko 
22.-29.7.2023

UNELMIA HUOMISESTA

Puupuhaltimet, unelmat ja 
luontoaiheinen musiikki soivat 
uudenkaupungin historiallisissa 
miljöissä.
 
Crusell-viikolla juhlimme tänä 
vuonna upean ja kauniin planeet-
tamme luontoa! Tutkimme puupu-
hallinmusiikin silmin maapallon 
eri ekosysteemejä. Oman kon-
serttinsa saavat Meri, Arktis, sekä 
eksoottinen Amazon, jotka kaikki 
ovat ihmiselämälle korvaamatto-
man tärkeitä. 
Nuo ekosysteemit ovat myös her-
kimpiä kohtaamaan ihmisen toi-
minnan aiheuttamat muutokset, 
kuten ilmaston lämpenemisen. 

Vuoden 2023 Crusell-viikko soi 
otsikolla “Unelmia huomisesta”, ja 
ohjelmistossa onkin luontoaihei-
sen musiikin lisäksi myös unel-
mointiin ja uniin liittyviä teoksia. 
Unelmointi tässä yhteydessä liittyy 
tulevaisuuden uskoon; unelmaan, 
että onnistumme säilyttämään 
upean planeettamme jälkipolvil-
le! Tietoisuuden lisääntyminen, 
teknologian kehitys sekä konk-
reettiset teot luovat mahdolli-
suuden paremmasta huomisesta. 
Crusell-viikko haluaa olla osana 

Näkemistä ja tekemistä

tätä positiivista kehitystä! Musiikki-
viikolla ovat tänä vuonna mukana 
WWF sekä Ilmastopaneeli. Heidän 
kauttaan on viikon aikana mahdol-
lista saada lisätietoa aiheesta, sekä 
tehdä lahjoituksia konserttien yh-
teydessä. Unelmoinnin ja tekojen 
kautta kohti huomispäivää!

Kesän 2023 musiikillisia huippu-
hetkiä Crusell-viikolla tarjoilevat 
taas huippumuusikot, mm. Emma-
palkittu Kamus-kvartetti, Crusell-
voittaja 2020, klarinetisti jonat-
han leibovitz, huilisti Christina 
Fassbender, oboisti juri Vallentin 
ja fagotisti mor biron. Tapah-
tuman pääkonserttia Uudessa 
kirkossa tähdittää hienoa kansain-
välistä uraa tekevä bassobaritoni 
Nicholaus söderlund. timo lassy 
-jazztrio viihdyttää jazzillassa ja 
lastenmusiikkiorkesteri loiskik-
sen Eläimellistä menoa -elokuva-
konsertti tarjoaa koko perheelle 
iloisen musiikkihetken. Perintei-
sessä Lyhtyjen yössä nautitaan 
taas hyvästä musiikista ja ystävien 
seurasta Vallimäen piknikillä.
Crusell-viikon taiteellisesta suun-
nittelusta vastaa klarinetisti olli 
leppäniemi.

Crusell-Viikko 2023
ohjelma julkaistaan ja 
liput tulevat myyntiin

 maaliskuussa 2023.

lippuja konsertteihin myyvät 
www.lippu.fi toimipisteet kautta 

maan ja uudenkaupungin mat-
kailutoimisto, rauhankatu 10.

Viikon ohjelman löydät 
osoitteesta www.crusell.fi.

Kuva: Kaupo Kikkas Kuva: Vilja Välimäki Kuva: Maarit Kytöharju 

Uudessakaupungissa syntyneen, 
kansainvälisen uran luoneen 

klarinetistin ja säveltäjän, 
Bernhard Henrik Crusellin nimeä 
kantava Crusell-viikko on maail-

manlaajuisestikin uniikki, 
puupuhallinmusiikkiin 

erikoistunut festivaali. Sen 
konserteissa soi niin klassinen 

kuin jazzmusiikki, folk ja lasten-
musiikki kotimaisten ja kansain-

välisten huippumuusikoiden 
esityksinä. Yhdeksi kesäiseksi 
viikoksi myös soitonopiskelijat 
ympäri maailman kokoontuvat 

puupuhaltimien mestarikursseille 
Uudenkaupungin viehättäviin 

miljöisiin.

https://crusell.fi/
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Taidetalo Pilvilinna

KESÄN SUOSITUIN MATKAILUKOHDE 
UUDESSAKAUPUNGISSA

kahviterassi, 100 ruusulajia, 
korttipuoti, 100 veistosta, 
myyntinäyttelyt, teemapäiviä!
 
Huumoria, iloisia värejä, naivis-
tista 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 myynti-
näyttelyt ja humoristiset veistok-
set päärakennuksessa, taide- 
polulla ja kolmessa piha-
rakennuksessa tuovat katsojilleen 
iloa ja hyvää mieltä.

Puutarhaan on talon isännän toi-
mesta noussut yli sadan ruusulajin 
rosario. Kesän aikana vuorotellen 
kukoistavat ruusulajit tuovat 
väriloistoa ja kukkien tuoksua 
puutarhaan. Pitsimökki ja 
vuosittain vaihtuvat taide- 
näyttelyt, tunnelmalliset taide- 
polut metsässä, kahviterassi 
meren rannassa, herkkupöytä ja 

Pilvilinnan omia tuotteita esit-
televä korttipuoti takaavat, että 
Pilvilinna jää matkailijan mieleen 
harvinaislaatuisena elämyksenä.

Pilvilinna sijaitsee noin kolmen 
kilometrin päässä Uudenkaupun-
gin keskustasta Hiun-Lepäisten 
suunnassa, kaupungin uima-
rannan vieressä. Se sopii myös 
mainiosti koko perheen taide-
kohteeksi. Meren rannalla omassa 
kalustetussa kaksiossaan asuste-
lee Paplo-pupu. Herkutteluhetki 
kahviterassilla merinäkymiä 
ihaillen kruunaa päivän 
ainutlaatuisessa Pilvilinnassa.

taiDetalo PilViliNNa

hiuntie 212
23500 uusikaupunki

www.taidetalopilvilinna.fi

aVoiNNa  21.6.- 12.8.2023  
ti, ke, to ja la klo 14–18  

(juhannuksena 24.6.suljettu)
Pääsymaksu yleisinä 

aukioloaikoina 5 €/henkilö, 
3 €/lapsi 2–10 v.

ViP-kortti
yleisinä aukioloaikoina voi 
ostaa myös 10 € ViP-kortin,

jolla pääsee Pilvilinnaan 
vapaasti kesän kaikkina 
yleisinä aukioloaikoina.

ryhmäajat
ruuhkien välttämiseksi yli 

10 h ryhmien toivotaan varaavan 
oman vierailuajan yleisten 

aukioloaikojen ulkopuolella 
15.5.-31.8. 2023.

ryhmähinta 8 €/hlö opastuksi-
neen tai 7 €/hlö ilman opastusta,

minimi 140 €/ryhmä.

ryhmätiedustelut ja varaukset: 
uudenkaupungin matkailu-
toimisto, puh. 050 420 5333 

matkailu@uusikaupunki.fi tai 
raija@nokkala.net

https://taidetalopilvilinna.fi/
mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi%20?subject=
mailto:raija%40nokkala.net?subject=
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Uudenkaupungin kirkot 
ja seurakunta

Vanha kirkko
Alinenkatu 44, Uusikaupunki.
Holvikattoinen harmaakivikirkko
vuodelta 1629 on keskustaalueen
vanhin rakennus. Vanha
hautausmaa ja sankarihaudat.

avoinna: 7.6.-6.8. ke-la klo 11-17, 
su klo 12-16 (ei 24.-25.6.).

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: 7.6.-6.8. ke-la klo 11-17, 
su klo 12-16.

kalannin kirkko
Pyhän Olavin tie 6, Kalanti. Pyhän 
Olavin harmaakivikirkko on
rakennettu 1300-luvun lopulla.

avoinna: 7.6.-6.8. ke-la klo 11-17, 
su klo 12-16 (ei 24.-25.6.).

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

uusi kirkko
Rauhankatu 3, Uusikaupunki.
Arkkitehti Georg Theodor von
Chiewitzin suunnittelema
goottilaistyylinen punatiilikirkko.
Rakennettu vuosina 1858–1863.
Urkuvartit kirkossa torstaisin 1.6., 
8.6., 15.6., 22.6., 29.6. ja 6.7. klo 12. 
Vapaa pääsy. Avoinna muulloin 
sopimuksen mukaan ke-la 
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 osoitteesta

www.uudenkaupunginseurakunta.fi

uudenkaupungin seurakunnassa on neljä kappeliseurakuntaa; 
uusikaupunki, kalanti, lokalahti ja Pyhämaa. Vanha kirkko, kalannin ja 
Pyhämaan kirkot ovat tiekirkkoja ja avoinna kesällä vierailijoille.

https://www.uudenkaupunginseurakunta.fi/
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Automuseo on Uudenkaupungin
suosituin nähtävyyskohde

ERIKOISNÄYTTELYT LUOVAT MONIPUOLISEN 
JA VIIHTYISÄN TUNNELMAN MUSEOON!

AUTOMUSEOSSA VOIT NÄHDÄ MAAILMAN KAUNEIMMAN AUTON, KURKISTAA 
VIEHÄTTÄVIIN MINIMAAILMOIHIN JA TUTKIA SUOMALAISEN AUTOILUN HISTORIAA!

uudenkaupungin automuseo on 
suomen merkittävin automuseo.
monipuolisuutensa ansiosta se 
on kaupungin suosituin
ympärivuotinen kohde.
 
Museon kolmessa näyttelyhallissa
on laaja valikoima autoklassikkoja
ja paljon muuta nähtävää autoilun 
ja autourheilun eri osa-alueita. 
Kaksipyöräisiä ei ole unohdettu, ja 
museossa on myös kaksi lentoko-
netta.

Autojen merkki- ja mallivalikoima
on monipuolinen; tarunhohtoi-
sesta T-Fordista tulevaisuuden 
vetyautoihin. Kunniapaikalla on 
ensimmäinen suomalaisauto, Kor-
vensuu vuodelta 1913. Museossa
on oma osasto suomalaisittain tär-
keälle Saab-merkille sekä muille 
suomalaismerkeille. Erillinen ns. 
konseptiautokokoelma esittelee 
suomalaisten autosuunnittelijoi-
den futuristisia luomuksia 1980-lu-

vulta tähän päivään asti. Niitä et 
voi nähdä missään muualla!

Kotimaisen autoteollisuuden 
voimakas kehittyminen alkoi Uu-
dessakaupungissa vuonna 1969. 
Tänään Uudessakaupungissa
valmistetut Mercedes-Benz autot 
löytävät tiensä kaikille maailman 
teille. Alan huikea kehityskaari on 
taltioitu osaksi museon kokoel-
maa. 

Museon yhteydessä toimii kokeile-
va entisöintityöpaja ja museomyy-
mälä. Tuotteiden kotimaisuusaste
on korkea ja valikoima monipuo-
linen. Tiedonhaluisille on tarjolla 
mm. Panu Kailan ja Pentti Virtasen 
verraton tietoteos Lyskan pojat ja 
limusiinit.

museomyymälästä voit
myös hankkia uNiCeF-nuken ja
auttaa näin maailman hädässä
olevia lapsia. kiitos avustasi!

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 sopimuksen mukaan.
Covid 19 -pandemian vuoksi

tarkista aukioloajat nettisivulta.

Pääsymaksut
12 €/aikuiset, 6 €/lapset

10 €/eläkeläiset ja ryhmät 
(väh. 15 henk.).

opastus alk. 70 €/ryhmä.
opastukset, tarjoilut ja
muut lisäpalvelut vain
ennakkovarauksella.

mailto:automuseoinfo%40gmail.com?subject=
https://visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo
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Myllytonttu ja 
kuninkaan aarre

MYLLYMUORIN JA MYLLYTONTUN 
JOHDOLLA AARTEEN ETSINTÄÄN 

myllytonttu on kuullut, että 
uudenkaupungin perustaja, 
kuningas kustaa ii adolf on ka-
dottanut kallisarvoisen jalokiven 
hienoimmasta kruunustaan.

Hoviväki on etsinyt aarretta linnan 
sisältä ja ulkoa monta päivää ja 
yötä - mutta tuloksetta. Kunin-
gas on menettänyt yöunensa ja 
paikalle on kutsuttu valtakunnan 
parhaat asiantuntijat. Voisiko 
Myllytonttu ratkaista pulman?

Myllytonttu pitää saunomisesta. 
Saunan lauteilla Kehämyllyn 
kätköissä hänelle herää kuningas-
ajatus! Kas, hän kun tuntee Nukku-
matin ja omaa salapoliisin taitoja, 
niin kuninkaallinen pulma on 
hoidettavissa. Nukkumatin lisäksi 
tarvitaan taskulamppu, kartta 
ja muistikirja. Saunan lämmössä 
kiukaan kihistessä syntyy 
timantinkova suunnitelma.

Hauska, uusi, toiminnallinen 
seikkailuretki vie tarinasta toiseen 
musiikin, leikin ja pienten tehtä-
vien avulla. Reitti kuljetaan jalan 
Uudenkaupungin keskustan näh-
tävyyksiä katsellen Myllytontun ja 
Myllymuorin iloisessa seurueessa.

Koko perheen seikkailuretket to-

myllymuoriN 
seikkailuretket 

4.–27.7.2023 tiistaisin 
ja torstaisin klo 11-12

lähtöpaikka Vaakahuoneelta, 
matkailutoimiston sisäpiha, 

rauhankatu 10.

liPut
10 €/hlö, perhelippu 35 € (sis. 4 

henk. samasta taloudesta)

osta liput verkosta: 
doerz.com/visituusikaupunki

tiedustelut myös matkailu-
toimisto puh. 050 420 5333 tai 

matkailu@uusikaupunki.fi.

retkiä järjestetään lapsiryhmille 
tilauksesta toukokuussa 2023.

tulossa ke 26.7. ja 
Pe 28.7. klo 10-11

myllymuori lähtee 
piknikille

koko perheen ohjelmallinen 
kesäpiknik myllymäellä, jossa 
kahden tuulimyllyn kiehtovat 

satumaailmat avautuvat 
tarinoineen yleisölle. Vapaa 

pääsy. omat piknik-eväät 
mukaan. yhteistyössä 

uudenkaupungin suomalaisen 
seuran säätiö.

kerttu aaltosen perustama 
Nukketeatteri Piironginlaatikko 
on ammattinukketeatteri, joka 

on toiminut jo 50 vuotta. 

ohjelmistossa on lapsille, 
aikuisille ja ikäihmisille suunnat-
tuja näytelmiä, musiikkihetkiä, 
työpajoja sekä seikkailutuksia. 
teatteria voi tilata tapahtumiin, 

päiväkoteihin, kirjastoihin, 
palvelutaloihin ja muualle. 

lisätietoa löydät: 
www.piironginlaatikko.com.

teutetaan yhdessä matkailutoimis-
ton ja Uudenkaupungin Suomalai-
sen Seuran säätiön kanssa.

Alle kouluikäisten on hyvä liikkua 
oman aikuisen seurassa, ja pienim-
mille kannattaa ottaa mukaan 
rattaat. Retki soveltuu mainiosti 
myös päiväkoti- ja alakoululais-
ryhmille.

https://www.doerz.com/visituusikaupunki
mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi?subject=
http://www.piironginlaatikko.com/
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Bonk-museo ja 
Lasten Keksimö

HUIKEA MIELIKUVITUSMATKA

Bonk-museoon on keräilty 
huolella entisöityjä Bonk-laitteita 
ja tuotteita 1800-luvun puolivä-
listä aina 1950-luvulle. Bonk on 
hullunkurinen fantasiatuote, joka 
juontaa juurensa kuvataiteilija Al-
var Gullichsenin ideasta. Oy Bonk 
AB on kuvitteellinen perheyhtiö, 
jonka ympärille on kehittynyt ko-
konainen historia ja jonka nimissä 

siltakatu 2, uusikaupunki
Puh. 050 3399 094

bonk@bonkcentre.fi
www.bonkcentre.fi

aVoiNNa 2023
6.-22.6. ti-la klo 11-15

juhannuksena suljettu.
26.6.-7.8. joka päivä klo 10-18

12.-27.8. la ja su klo 11-15
muina aikoina sopimuksen mukaan.

ryhmät vain ennakkovarauksella.

hiNNat
aikuiset 10 €.

eläkeläiset, opiskelijat,  
ryhmät (väh. 12 hlö) 8 €.

lapset 4-12 v. 5 €.
yksittäisen lipun hintaan yleisinä 

aukioloaikoina kuuluu 
n. 20 minuutin opastus.

opastus 30 €/ryhmä (ryhmät aina 
ja sesongin ulkopuolella kaikki).

opastuksen kesto ryhmille n. 45 min.

minimiveloitus sesongin 
ulkopuolella 130 €.

on tehty jos jonkinlaisia keksintö-
jä. Bonkin perhe tunnetaan mm. 
”piristävästä anjovispohjaisesta 
höysteestä” ja ”jättiläisanjovisten 
liikehtiessä syntyneestä dynamo-
efektistä”. Piharakennuksen Lasten 
Keksimössä voivat lapset rakentaa 
oman Bonk-koneen.

et löydä lumovoimaisempaa 
tutustumiskohdetta kuin 
bonk-museo, joka tarjoaa 
mahdollisuuden tutkia valtavan 
bonk business inc. teollisuus-
imperiumin taustoja. avaa siis 
ovi hämmästyttävään ja villiin 
bonkin maailmaan. esillä mm. 
toiminta-vapaita koneita, 
kosmisen terapian sovellutuksia, 
disinformaatiojärjestelmiä sekä 
paikallistettuja mustia aukkoja.

Puupaatei Pakkahuoneel ja
Möljä Miittinki 12.8.

PUUPAATTIEN JA HARRASTEAJONEUVOJEN KOKOONTUMINEN

Pakkahuoneen vierassatama 
on täynnä nostalgiaa, tervan 
tuoksua ja lakatun puupinnan 
hehkua, kun uljas puuveneiden 
joukko jälleen kokoontuu. 
möljän miittinki taas kerää 
yhteen harrasteajoneuvot.

Puuveneet ovat suomalaista 
käsityöperinnettä parhaimmillaan. 
Maksuttomassa Puupaatei Pakka-
huoneel -tapahtumassa laituriin 
kiinnittyy erilaisia merten kaunot-

PuuPaatei 
PakkahuoNeel ja

möljä miittiNki la 12.8.
Puh. 040 5808 700

puupaatei@gmail.com
möljä miittinki: Puh. 0500 716 015

seuraa tapahtumien tiedotteita
ja lue lisää Facebookissa:
facebook.com/puupaatei

taria. Aivan vieressä, osoitteessa 
Suukarintie 6 B, pidetään myös 
leppoisa harrasteajoneuvokokoon-
tuminen, Möljän Miittinki. 

Tapahtumien yhteydessä vierailijat 
voivat kierrellä myyntikojuilla ja 
hämmästellä käsityönäytöksissä. 
Samalla voi perehtyä puuveneiden 
ja harrasteajoneuvojen kiehtovaan 
maailmaan ja keskustella niiden 
sielunelämästä asiantuntijoiden 
kanssa.

mailto:bonk%40bonkcentre.fi?subject=
http://bonkcentre.fi/
mailto:puupaatei%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/puupaatei


16

JOTAIN, MITÄ ODOTTAA! – KOKO PERHEEN ODOTETTU 
ELÄMYS- JA SUPERVIIKONLOPPU!

uudenkaupungin kesä avataan 
jälleen toukokuussa todelli-
sella suurtapahtumalla. Nyt jo 
yhdeksättä kertaa järjestettävä 
yli 10 000 kävijän tapahtuma-
kokonaisuudeksi vakiintunut 
minifarmi tarjoaa kävijöilleen 
mielenkiintoisen kattauksen asi-
aa sekä vauhdikkaan ja ohjelma-
rikkaan elämysviikonlopun koko 
perheelle. 
 
oN jälleeN aika 
iNsPiroitua ja iNNostua!

Valtakunnallisesti alkukesän mer-
kittäväksi kauppa- ja kohtaamis-
paikaksi muodostunut Minifarmi 
& Kukkamessut virittää messu-

Näkemistä ja tekemistä

vieraat viihtymään kehutussa, 
ainutlaatuisessa ja lämminhenki-
sessä tapahtumakokonaisuudessa. 
Mahtava kattaus alan huipputuot-
teita ja palveluita ympäri Suomen. 
Minifarmilla rakennat unelmistasi 
totta mökille, kotiin, pihalle ja puu-
tarhaan, lumoudut inspiroitumaan 
sekä nautit maaseudun antimista, 
tunnelmasta ja eläimistä. 

Tarjolla tulee olemaan yhä katta-
vammin ratkaisuja kaikenlaiseen 
rakentamiseen ja remontointiin 
liittyen, upea kattaus silmäniloa 
puutarhaan ja terasseille. Erilaisia 
koneita ja laitteita aina henkilöau-
toihin, siis koko perheen tarpeisiin. 
Sekä tietysti niin ihanat farmin 
eläimet. Mukaan mahtuu takuulla 

miNiFarmi 
& kukkamessut 

20.-21.5.2023
uudenkaupungin jäähallin 

ympäristö, 
koulupolku 1, 

23500 uusikaupunki

avoinna la 20.5. klo 10-17 
su 21.5. klo 10-16
www.minifarmi.fi 

huikeita elämyksiä ihan kaikille! Ja 
Minifarmin tyyliin yllätyksiäkin on 
luvassa!

https://www.minifarmi.fi/
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taPahtumaN Parhaat Palat

ainutlaatuinen kauppapaikka.

rakentamisen alueelta löytyvät 
ratkaisut niin mökille, kuin kotiin-
kin. 

Näkemistä ja tekemistä

ajoneuvoja ja koneita löytyy niin 
ammattilaisille, kuin kuluttajille-
kin. 

Puutarhan loistoa ja lähiruoan 
maukkautta kauden kuumista 
tuotteista. 

ohjelma ja esiintyjät vailla vertaa! 
Valloittaa perheen pienimmät ja 
suurimmat!
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Näkemistä ja tekemistä

Mailis ja Eino 
-musiikkinäytelmä

ELÄMÄNMYÖNTEINEN IKKUNA 
UUDENKAUPUNGIN HISTORIAAN

Turkulainen, Porin rykmentin 
luutnantti eino saari tapasi sota-
harjoituksissa Uudessakaupungissa 
lottatyttö mailis hellstenin. Niin 
alkoi rakkaustarina ja intohimoinen 
kirjeenvaihto. Sodasta eivät lempiväi-
set juurikaan kirjoita, enemmänkin 
arjesta, haaveista ja kaipauksesta. 
Lisäksi Mailiksen isä, humoristinen 
merikapteeni eskil hellsten tarinoi 
viinan salakuljetuksesta. Musiikki 
säveltäjiltä Glenn miller, Cole Porter, 
sam sihvo ja Pentti Viherluoto siivit-
tää viihdyttävää teatteri-iltaa. Kirjoit-
tanut ulla-maija Paalu, käsikirjoitus 
ja ohjaus mikko rantanen.

kulttuurikeskus Cruselli
ekman-näyttämö, kullervontie 11 a

esitysajat: pe 18.8., ke 23.8., 
pe 25.8., ke 30.8., pe 1.9., ke 6.9. 

esitykset alkavat klo 19.00.

liput: 24 € (sis. käsittelymaksun)
lapset (alle 12 v.) 12 €

lipunmyynti ja varaukset: 
www.lippu.fi ja Kulttuurikeskus 

Crusellista, puh. 050 420 5401

www.dramagun.nettisivu.org, 
puh. 044 336 1314.

merihenkinen ja elokuvamaailmallinen kuvaelma, kiehtova näyt-
tämötaiteen tuokio, erilainen ja harvinaislaatuinen esitys, mikä on 
tehty rakkaudesta kotikaupunkiin.

Puutarhakierroksia ja 
kirppistapahtuma 3.9.

KOE VANHOJEN PIHOJEN TUNNELMA

uudenkaupungin Vanhat talot 
-yhdistys järjestää tänäkin 
kesänä suosittuja Pihat ja 
puutalot – kierroksia sekä piha-
kirppistapahtuman syksyllä. 

Pihakierroksilla päästään oppaan 
johdolla kurkistamaan viehättä-
viin uusikaupunkilaisiin pihoihin 

uuDeNkauPuNGiN 
VaNhat talot ry. 

Pihat ja puutalot –kierrokset 
kesällä 2023

tarkista ajankohdat 
ja osta liput ennakkoon:

doerz.com/visituusikaupunki

kätköistä kiertoon 
-pihakirppistapahtuma su 3.9. 

katso lisätiedot: 
www.uginvanhattalot.fi

ja puutarhoihin. Osassa reitin 
kohteissa ovat omistajat kertomas-
sa talon ja puutarhan historiasta. 
Kierroksen kesto on noin kaksi 
tuntia ja sen lomassa nautitaan 
puutarhakahvit.

Kaikille avoin Kätköistä kiertoon - 
pihakirppistapahtuma järjestetään 

sunnuntaina 3.9. jolloin kirppisos-
tosten ohella pääsee tutustumaan 
eri puolilla kaupunkia avoinna 
oleviin pihoihin ja puutarhoihin. 
Niinhän sitä sanotaan, että kaikki 
muu paitsi puutarhanhoito on 
turhaa.

Kuvat: Katri Saarinen.

https://www.lippu.fi/
https://dramagun.nettisivu.org/
https://www.doerz.com/visituusikaupunki
https://www.uginvanhattalot.fi/
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Näkemistä ja tekemistä

Tul toril -teematorit  ja 
toimintatorstait 2023

Uki Outlet

IHANA SYY TULLA UUDENKAUPUNGIN 
KESKUSTAAN

KYMMENIÄ LAADUKKAITA BRÄNDEJÄ,
SATOJA TUOTTEITA

Perinteiset lauantaiset teemato-
rit 1.7.-2.9. ja viime kesänä aloi-
tetut toimintatorstait 29.6.-31.8. 
kutsuvat viihtymään uudenkau-
pungin keskustaan! 

Tul toril -tapahtuma on vakiin-
nuttanut paikkansa ja piristää 
Kauppatoria jälleen lauantaisin 
heinäkuun alusta syyskuun 
alkuun klo 10-14. Toimintatorstain 
tapahtumat järjestetään keskustan 
alueella torstai-iltapäivisin.

uki outlet kokoaa saman katon 
alle kymmeniä laadukkaita brän-
dejä ja satoja tuotteita. kesän 
ajan palvelevassa myymälässä 
on sekä paikallisten että muual-
ta tulevien yritysten tuotteita. 

Outlet-myymälä on avoinna joka 
päivä koko kesän ajan, aina elo-
kuun puoliväliin saakka. Myymälä 
palvelee touko-, kesä- ja elokuussa 
klo 10-18, heinäkuussa arkisin klo 
10-20 ja heinäkuun viikonloppui-
sin klo 10-18. Myymälä palvelee 

tul toril -teematorit 
1.7.-2.9. 

toimiNtatorstait 
29.6.-31.8.

torikoordinaattori 
puh. 044 700 5719

tultoril@uusikaupunki.fi

uki outlet 19.5.-11.8.
koulukatu 2-4, alakerta.

avoinna joka päivä klo 10-18, 
heinäkuussa arkipäivisin 

(ma-pe) klo 10-20
Puh. 040 6687 282

@cityofuusikaupunki 

@ukioutlet

Jokaisella tapahtumapäivällä on 
oma teemansa ja kokemuksia sekä 
elämyksiä on luvassa kaikenikäisil-
le. Kauppatori suorastaan huokuu 
puutalokaupungin vanhaa tun-
nelmaa. Ihania, uniikkeja ostos-
mahdollisuuksia tarjoilevat myös 
keskustan kivijalkaputiikit.

Lisätietoja kesän teemoista löydät 
lähempänä tapahtumien ajankoh-
taa kaupungin tapahtumakalente-
rista uki.fi/tapahtumat.

torin laidalla, K-market Pikkuher-
kun alakerrassa. Kulku myymälään 
on marketin pääovista.

Myymälään on esteetön kulku ra-
kennuksen takaosasta, joten myös 
lastenvaunuilla ja pyörätuolilla voi 
tulla myymälään. Outletiin voi ot-
taa etukäteen puhelimitse yhteyttä 
takaoven avaamiseksi.

Uki Outletissa käyvät 
maksuvälineenä ainoastaan 
pankki- ja luottokortit. 

mailto:tultoril%40uusikaupunki.fi?subject=
https://uusikaupunki.fi/
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Tutustu ja ihastu
Pyhämaahan!

ON MONTA HYVÄÄ SYYTÄ TULLA PYHÄMAAHAN

Merellisellä Pyhämaalla on mo-
nenlaista tarjottavaa: vaihtelevan 
luonnon (Liesluodon ja Pamprin-
niemen luontopolut) lisäksi lukui-
sat tapahtumat ja aktiviteetit (mm. 
frisbeegolfrata kuntolaitteineen, 
lentopallokentät, kajakkivuokraus) 
yhdistävät kantapyhämaalaiset, 
kesäpyhämaalaiset ja satunnai-
set 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 pää-
hän: saarelta toiselle pääsee 
nykyään kuivin jaloin. Välillä voi 
pulahtaa joko meriveteen tai 
makeaan veteen - uimarantoja 
grillauspaikkoineen löytyy peräti 
kolme kappaletta – tai sitten voi 
vain istua ihailemaan maisemia. 
Kamera kannattaakin pitää käsillä, 

sillä kuvattavaa löytyy runsaasti! 
Yli 130-vuotias koulu on aar-
teemme ja paikalliset yhdistykset 
tukevat teemapäivin lasten kasvua 
yhteisöllisyyteen lähellä luontoa. 
Lapsiperheet valitsevat tämänkin 
takia Pyhämaan. 

mikset hyppäisi oravanpyörästä 
muiden tavoin ja vaihtaisi ren-
toon ja luonnonläheiseen asumi-
seen? meillä annetaan naapuri-
apua ja yhteishenkeä pidetään 
yllä talkoin ja tempauksin.

PyhämaaN
matkailuyhDistys ry

Puh. 040 688 2605
ja 045 651 9941

www.pyhamaa.fi

PyhämaaN
matkailuyhDistys ry

Puh. 040 688 2605
ja 045 651 9941

www.pyhamaa.fi

Tervetuloa Pyhämaahan – otamme 
lämmöllä vastaan niin uudet
asukkaat kuin matkailijatkin!

talkoovoimin 
kesällä 2022 

telakanrantaan 
rakennetut upeat 
kulttuuriportaat.  
kuva: erkki railio

https://pyhamaa.fi/
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Opastukset ja 
ohjelmapalveluita

Etätyötila Messi 
– etätyöloma 
Uudessakaupungissa

Tilauksesta avoinna 
olevia museoita 

oPasVälitys ja kiertoajelut

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. Opastuksen voi tilata 
myös rooli- tai teemaopastuksena. Räätälöimme asi-
akkaan toivomusten mukaisen ohjelman muutamasta 
tunnista, vaikka pariksi päiväksi.

oPastusmaksut

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

ohjelmaPaketit

Kaupungin matkailutoimisto järjestää ryhmille tilauk-
sesta räätälöityjä ohjelmia, joihin kuuluvat tarvittaes-
sa opastukset, ruokailut, kahvit, nähtävyyskohteet, 
ostosmahdollisuudet ym. mielenkiintoiset käyntikoh-
teet. Tilattavia paketteja ovat mm. ”Pikkukaupungin 
erikoisuudet” ja ”Unelmien Pilvilinna”. Ohjelmapa-
kettiehdotuksiin voi tutustua visituusikaupunki.fi: 
Retkipaketteja ryhmille.

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

Nukketeatteri PiiroNGiNlaatikko

Kerttu Aaltosen perustama Nukketeatteri Piirongin-
laatikko on ammattinukketeatteri, joka on toiminut 
jo 50 vuotta. Ohjelmistossa on lapsille, aikuisille ja 
ikäihmisille suunnattuja näytelmiä, musiikkihetkiä, 
työpajoja sekä seikkailutuksia. Teatteria voi tilata 
tapahtumiin, päiväkoteihin, kirjastoihin, palvelutaloi-
hin ja muualle. Tiedustelut puh. 044 282 8151/Kerttu 
Aaltonen. kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com 
www.piironginlaatikko.com 

kulttuuriPolku-esite

Kulttuuripolku-esitteen ja kartan avulla voit tutustua 
Uudenkaupungin historiaan, nähtävyyksiin sekä 
muistomerkkeihin omatoimisesti. Tämän historiapai-
notteisen reitin pituus on noin neljä kilometriä ja sen 
voit taittaa mukavasti kävellen tai vaikkapa polkupyö-
rällä. 

Näkemistä ja tekemistä

Reitti alkaa entiseltä Raatihuoneelta ja kiertää viehät-
tävässä puutalokeskustassamme. Reitin varrella on 
merkittynä 33 erilaista kohdetta. Esitteessä kerro-
taan mitä näissä kohteissa on sijainnut aiemmin, ja 
missä käytössä ne ovat nyt. Kulttuuripolku on mainio 
infopaketti niin turisteille kuin kaupunkilaisillekin. 
Paperisen esitteen voit noutaa käyttöösi matkailu-
toimistosta, Rauhankatu 10. Esitteestä on saatavilla 
myös englannin-, saksan- ja venäjänkielinen versio. 
Suomenkielinen esite löytyy myös verkosta: visituu-
sikaupunki.fi	(näkemistä	ja	tekemistä/kulttuuripolku	
uudessakaupungissa)

CoWorkiNG- ja etätyötila messi

www.coworkingmessi.fi
Koulukatu 7, Uusikaupunki. 
Puh. 045 255 3650 (arkisin klo 16 jälkeen)
sirkka-leena.haapanen@outlook.com, 
tai info@coworkingmessi.fi

Modernit etätyötilat ja kokoustilat varattavissa 
flextilan	kautta	www.flextila.com  keskellä kaupun-
kia coworking- ja etätyötila Messissä.  Tilassa on 11 
ergonomista	työpistettä	(näistä	3	varattavissa	flextilan	
kautta), langaton verkko, tulostusmahdollisuus, kaksi 
kokoushuonetta (10 hlöä ja 15 hlöä) ja käytettävissä 
on myös iso keittiö. Tila on avoinna arkisin ja viikon-
loppuisin 07-22:00. Etätyötila mahdollistaa vaikkapa 
aktiivisen etätyöloman yksin, kaksin tai koko perheen 
voimin. Voit nauttia Uudenkaupungin monipuolises-
ta ja mielenkiintoisesta nähtävyys-, harrastus- sekä 
tapahtumatarjonnasta ja etätyöskennellä Messin 
tiloissa.

kalaNNiN kotiseutumuseo

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

kalaNNiN VeteraaNimuseo

Pruukintie 7. Esillä esineistöä itsenäisyytemme 
alkuajoilta viime sotiimme asti sekä sotilas- että 
siviilielämästä. Museo sijaitsee Vahterus Oy:n tiloissa. 
Opasteet Pankkitieltä, Kalanti-talon kohdalta.

https://visituusikaupunki.fi/fi
mailto:kerttu.aaltonen%40piironginlaatikko.com?subject=
http://www.piironginlaatikko.com/
http://www.coworkingmessi.fi/
mailto:Sirkka-Leena.Haapanen%40outlook.com?subject=
mailto:info%40coworkingmessi.fi?subject=
https://flextila.com/
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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.

Mobiiliopasteet ja 
-sovellukset Muuta nähtävää
seiNätöN museo – mobiilioPasteet

Uudenkaupungin museo on julkaissut toistakymmen-
tä mobiiliopastusreittiä, jotka toimivat älylaitteilla 
eli kännykällä, tabletilla tai pöytätietokoneellakin. 
Seinätön museo -oppaiden avulla voit tutustua mm. 
Uudenkaupungin rauhaan, Kaupunginlahden tai 
Ruokolanjärven ympäristön historiaan, entisajan las-
ten tai nuorten paikkoihin, tiettyjen talojen tarinoihin 
tai vaikka käydä kiertämässä kaikki Uudenkaupungin 
julkiset veistokset ja muistomerkit.  Museo känny-
kässä -opaste on suunnattu nimenomaan nuorille ja 
koululaisille. Uusin reiteistä valmistui kesällä 2022 ja 
se esittelee Pyhämaan kirkonkylän kulttuurikohteita. 
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.

ukiar-lisätyN toDellisuuDeN 
mobiilisoVellus 

Koe Uudenkaupungin menneisyys täysin uudella ta-
valla! Lisättyä todellisuutta hyödyntävä UkiAR-mobii-
lisovellus on vapaasti ladattavissa GooglePlay ja App 
Store sovelluskaupoissa. Sovellus tarjoaa mukavaa 
omatoimista tekemistä, silloin kun itselle parhaiten 
sopii, yksin, kaksin tai yhdessä perheen, kavereiden 
tai vaikka työ- tai opiskeluporukan kesken. Sovelluk-
sessa on tarinoita 14:ssa pisteessä Kaupunginlahden 
rannalla ja keskusta-alueella. Sovelluksen oppaana 
kulkee Rauha-niminen piikatyttö 1800-luvulta, joka il-
mestyy mobiilisovelluksen näytölle kartalla näkyvissä 
tarinapisteissä. Hän on jotenkin jäänyt aikaan kiinni 
ja kertoo havaintojaan merellisestä ja historiallisesta 
kaupungistamme reilun 150 vuoden ajalta ja muiste-
lee vähän vielä menneitäkin. Tukenaan tarinoille hän 
esittelee vanhoja valokuvia Uudenkaupungin museon 
kokoelmista. Lisätietoa ja sovelluksen latauslinkkei-
hin: visituusikaupunki.fi/UkiAR

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 lääninark-
kitehti Chiewitz v. 1855. Keskusta-alueella on yli 40 
puutalokorttelia ja noin 600 vanhaa puutaloa. 
uudenkaupungin Vanhat talot ry. järjestää joka 
toinen vuosi syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
tapahtuman, jossa vanhoihin taloihin ja yksityisiin 
koteihin sekä pihoihin pääsee tutustumaan. Seuraa-
van kerran tapahtuma järjestetään vuonna 2024. 

kauPuNGiNlahti ja tariNataulut

Kunnostettu ja upeasti valaistu rantabulevardi hou-
kuttelee Kaupunginlahden rantaan, aivan kaupungin 
keskustassa. Rantamuurissa ja kivetyksissä olevat 
merelliset lauseet ja laivojen nimet liittyvät kaupun-
gin merelliseen historiaan. Nimetyt laivat ovat joko 
rakennettu Uudessakaupungissa tai sitten ne ovat 
aikoinaan vierailleet vakituiseen kaupungin satamas-
sa. Laiturien nimet kuvaavat entisajan kauppalaivojen 
reittejä: Tukholma, Kööpenhamina ja Lontoo. Tarinal-
liset tekstiseinät esittelevät nämä kolme kaupunkia. 
Kaupunginlahden ympärille on myös sijoitettu 10 
pienempää tarinataulua, joissa on valokuvin ja haus-
koin tarinoin kerrottu entisajan elämästä Uudessa-
kaupungissa. 

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 siunaus-
kappeli vuodelta 1940. Lokalahden hautausmaa on 

Piiloleikki - etsi Piilossa oleVat Pikku-
Patsaat! 

Piiloleikki on sarja pieniä maastoon piilotettuja 
pronssiveistoksia, joita voi etsiä digitaalisen tai paine-
tun 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. 
Paperisia karttoja on jaossa mm. Passarissa, 
uimahallilla, kirjastossa ja museossa. Reitin voi 
kulkea kokonaan paperisen kartan avulla, tai 
kokonaan mobiilipelin avulla. Piiloleikkiveistoksia 
voit etsiä osoitteessa: https://piiloleikki.fi/

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo
mailto:museo%40uusikaupunki.fi?subject=
https://visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/uki-ar-lisatyn-todellisuuden-mobiilisovellus
https://piiloleikki.fi/
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Näyttelyt, taidetta
Tarkemmat tiedot ja lisää näyttelyitä: 
uki.fi/tapahtumakalenteri

kulttuurikeskus Cruselli

Liljelund-halli, Kullervontie 11 A. Näyttelyiden 
tiedustelut puh. 050 420 5401 tai 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi. Näyttelyiden 
tarkat ajankohdat täydentyvät myöhemmin: 
uki.fi/tapahtumakalenteri

tammikuussa: brita laine
Käsitöitä kahvipussisidontatekniikalla

tammi-helmikuussa (alkaen vk 4):
Päivi suomi, Suomen luonto

helmi-maaliskuussa (alkaen vk 8):
rauno Parkkila, luontovalokuvia

maalis-toukokuussa (alkaen vk 11):
Vakkaopiston kuvataide- ja käsityönäyttely sekä 
lasten ja nuorten taidenäyttely

touko-kesäkuussa (alkaen vk 19):
eero rantasen taidetta, järj. Eero Rantasen 
Taidekokoelmien Ystävät Ry.

heinä-elokuussa (alkaen vk 28/29):
karoliina arvilommi, marjaana rotko 
ja Pirjo Nylander - Elämän Muodot (tekstiilitaidetta 
ja keramiikkaa)

elo-syyskuussa (alkaen vk 33): 
Rauha-aiheinen taidenäyttely 

syys-lokakuussa (alkaen vk 38):
Vakka-Suomen Taideyhdistyksen taidenäyttely

loka-marraskuussa (alkaen vk 42):
sanna halme, ekspressionistisia muotokuvia 
taiteilijan feministisistä esikuvista.

marras-joulukuussa (alkaen vk 46):
raija Nokkala, naivistista kuvataidetta. 

joulu-tammikuussa (alkaen vk 50):
T-huone taiteilijakollektiivi eli suvi hammar, 
aija r-k, samuel antero laakso, marika minkkinen, 
Cecilia koskela - Näin unta kesästä 
(poikkitaiteellinen näyttely, joka on syntynyt 
Uudenkaupungin vierailun innoittamana. 

PakkahuoNeeN Vierassatama

Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500. 
pakkahuone@karilla.fi
Vaihtuvia näyttelyitä koko aukioloajan 
14.4.-1.10.2023.

kirkon vieressä ja toinen sijaitsee n. 400 m päässä, 
Palomäentien varrella. Pyhämaassa hautausmaa on 
kirkonmäellä ja Kalannissa kirkon ympärillä.

järViä merikauPuNGissa

Keskustan lähellä on kaksi järveä, Käätyjärvi ja Ruo-
kolanjärvi. 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 pohjoisreu-
nalla on puulajipuisto. Myllymäellä on myös vanha 
vesitorni, mutta torniin ei ole enää turvallisuussyistä 
mahdollista päästä. 3.-9.7. klo 10-20 Myllymäellä on 
kuultavissa jännittävä äänitarina lapsille ”Mamselli-
myllyssä kummittelee”.

mäNNäisteN VaNha ruukiN alue

Männäistenkoskentie, Kalanti. Männäisten yhte-
näinen ja tiivis ruukinalue kuvastaa Ruotsin vallan 
aikaista raudanjalostuksen historiaa 1700- ja 1800-lu-
vun vaihteessa. Männäisissä on säilynyt raudantuo-
tantoon liittyviä, harvinaisia tuotantorakennuksia 
kuten poikkeuksellisen suurikokoinen hiilihuone sekä 
harmaakivestä rakennettu kalkkivarasto. Ruukki on 
säilyttänyt yleisilmeen, joka sillä oli raudanjalostuk-
sen päättyessä 1800-luvun alussa. Alue ja sen raken-
nukset ovat yksityisomistuksessa, mutta nähtävissä 
osittain alueen ulkopuolelta. 

PyhämaaN kulttuuriPortaat

Pyhämaan Telakanranta, Pyhämaanranta 37. Telakan-
rannasta vanhalle myllylle johtavilla portailla on pi-
tuutta 38 metriä ja yhteensä 62 askelmaa. Talkootyö-
nä rakennettujen portaiden rahoittamista on tukenut 
Ravakka. Kulttuuriportaat ovat osa Pyhämaan kes-
kustan kulttuuripolkua. Pyhämaan Kotiseutuyhdistys 
on yhteistyössä Uudenkaupungin museon kanssa 
toteuttanut uudistetusta kulttuuripolusta mobiili-
version. Ylätasanteella on vanha valokuva, josta voi 
verrata miten maisema on vuosikymmenten aikana 
muuttunut. Portaat soveltuvat myös liikuntaan.

raDaNsuuN Vesimylly

Radansuun vanha vesimylly sijaitsee Pyhärannan ja 
Uudenkaupungin rajalla, osoitteessa Radansuuntie 
178. Vaikka vesimylly on rakennettu jo 1800-luvun al-
kupuolella, on se edelleen täysin toimintakuntoinen.  
Samalla paikalla on tiettävästi ollut myllytoimintaa jo 
1500-luvulta lähtien. Aikanaan mylly oli siipirataskäyt-
töinen mutta on myöhemmin muutettu turbiinikäyt-
töiseksi. Vesimylly on nykyään yksityisomistuksessa.

Luontokohteista löydät tietoja Meri ja muu luonto 
-osiosta.

mailto:kulttuuritoimisto%40uusikaupunki.fi?subject=
https://uki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:pakkahuone%40karilla.fi?subject=
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raimoN kammari

Kalannin kirjasto, Pankkitie 2, puh. 050 420 5378. 
Vaihtuvia näyttelyitä.

ruNoNkulmaN Galleria

Ylinenkatu 38 B, Uusikaupunki. 
Puh. 040 708 4776. meku@pikkukylanpuoti.fi

Taidegalleria ja taidelainaamo keskustan puutalo-
alueella. Vaihtuvia näyttelyitä, tapahtumia, kursseja, 
luentoja ja yksityistilaisuuksia. Galleriassa toimii 
myös kotimaisia käsityö-, design- ja taidetuotteita 
myyvä Pikkukylän Puoti. Avoinna ke klo 16–19, la 
klo 11–15. Heinäkuussa ja elokuun alussa ke–pe klo 
11-17, la klo 11–15. Muutokset mahdollisia, avoinna 
myös sopimuksesta.

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! Kymmenistä tuhansista tupsuista tehty-
jä hyvänmielen teoksia. Esillä mm. kolmen metrin 
korkuinen tupsuteos kaupunginlahden rannasta ja 
torilta, tupsukukka-teoksia ja ihastuttavia jakkaroita. 
Tupsukukat ovat levittäytyneet myös näyttelytilan 
ulkoseinille. Vapaa pääsy.

Teatteri

Kesäteatterit

uuDeNkauPuNGiN teatteri

Kullervontie 11, Kulttuurikeskus Crusellissa, samassa 
rakennuksessa Hotelli Aquariuksen kanssa. 
Päänäyttämön katsomossa on 254 paikkaa. 
Teatterinjohtajana toimii Jari Luolamaa. 
Ryhmä- ja yksittäislippujen myynti sekä 
tilausnäytökset ja ohjelmistoa koskevat tiedustelut 
teatterin toimistosta puh. 02 8451 5440, 
toimisto@uudenkaupunginteatteri.fi. 

Toimisto on pääsääntöisesti avoinna ti-pe klo 9-13. 
Lippuja	myös	www.lippu.fi	tai	R-kioskeista.	
www.uudenkaupunginteatteri.fi
Kevään ohjelmistossa ”Mielensäpahoittaja Eskorttia 
etsimässä”, syksyllä komedia ”Kuin tuhka tuuleen”.

PyhämaaN suViteatterissa 2.-23.7.2023

Michael Cooney: Puhtaana käteen (Cash on Delivery)
Suomennos: Tiina Puumalainen. 
Ohjaus: Lauri Ketonen

Esitykset: su 2.7. klo 16, ti 4.7. klo 19, to 6.7. klo 19
la 8.7. klo 15, su 9.7. klo 18, ti 11.7. klo 19
to 13.7. klo 19, la 15.7. klo 15, su 16.7. klo 18
ti 18.7. klo 19, ke 19.7. klo 19, to 20.7. klo 19
la 22.7. klo 15 ja su 23.7. klo 18

Liput: aikuiset 17 €, nuoret (7–17 vuotta) 9 €.
Katettu ulkoilmanäyttämö osoitteessa Pyhämaantie 
1076, Pyhämaa.

lisätiedot ja varaukset: puh. 0440 345 675, 
suviteatterivaraukset@gmail.com, 
teatteri.pyhamaa.fi

Galleria-taidelainaamo 
horisontti

Olemme keskustan uuden tapahtumakadun 
itäpäässä, pari korttelin kulmaa torilta. 
Järjestämme kuukausittain vaihtuvia näyt-
telyitä. Avoinna ke-pe klo 12-15 ja la klo 10-13. 
Uudenkaupungin kuvataideseura ry. 
alinenkatu 24, uusikaupunki.
Puh. 050 302 0019 tai 050 518 0765
galleriahorisontti@gmail.com

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. Näyttelyssä myös erilaisia 
venemoottoreita. Myynnissä Uudenkaupungin meri-
historiallisen yhdistyksen kirjoja ym. tuotteita. Kesällä 
näyttely teemalla ”Kotien kätköistä II”. Näyttelyyn on 
koottu meriaiheisia tauluja ja muita merellisiä esinei-
tä yksityiskodeista ja yrityksistä. Näyttelytoiminnasta 
vastaa Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys. 
Katso aukiolojat tapahtumakalenterista: 
uki.fi/tapahtumakalenteri

mailto:meku%40pikkukylanpuoti.fi?subject=
mailto:toimisto%40uudenkaupunginteatteri.fi?subject=
http://uudenkaupunginteatteri.fi/
mailto:suviteatterivaraukset%40gmail.com?subject=
https://teatteri.pyhamaa.fi/
mailto:galleriahorisontti%40gmail.com?subject=
https://uki.fi/tapahtumakalenteri
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Mamsellimyllyssä 
kummittelee 
3.-9.7.2023

JÄNNITTÄVÄ ÄÄNITARINA 
MYLLYMÄEN PUISTOSSA

olipa kerran unelias mylläri. 
hän soitteli viulua tuulimyllyn 
uumenissa ja toivoi sävelien 
antavan myllylle salaperäisiä 
voimia, jotta jauhosta tulisi 
erityisen hienoa. kerran sadassa 
vuodessa viulun maagiset melo-
diat herättävät mamsellimyllyn 
eloon ja nyt mekin saamme 
kuulla jännittäviä menneen ajan 
ääniä tuulimyllyn katveessa.

Kuvitteellinen äänitarina on kirjoi-
tettu mamsellimyllyn historian ja 

3.-9.7.2023 klo 10-20
myllymäeN Puisto, 

myllyriNNe 3.
Puh. 044 336 1314

mikranen@gmail.com
www.dramagun.nettisivu.org

Vapaa pääsy. kokonaiskesto 
n. 6 min. ei sisällä puhetta.

yhteistyössä: 
taiteen edistämiskeskus 

ja uudenkaupungin kaupunki.

muinaisten kertomusten innoitta-
mana. Se sopii lapsille ja lapsen-
mielisille. Myllyn reunaa koristavat 
sadusta kertovat piirrokset ja koko 
kertomuksen voi myös lukea myllyn 
tarinataulusta joko suomeksi tai 
englanniksi. 

Tarina ja toteutus: Mikko Rantanen. 
Grafiikka:	Petri	Aulin.

Liian paksu perhoseksi

LENTÄVÄ LOKKI MUUTTUU 
PERHOSEKSI KESÄLLÄ 2023

Draamakomedia inhimillisyy-
destä, vahvuudesta ja vähän 
rakkaudestakin.

Sisko Istanmäen suosittu ja palkit-
tu klassikko on kahden kiusatun 
ihmisen rakkaustarina, joka kerro-
taan nauruhermoja kutkuttavana 
sovituksena. Näytelmä kertoo 
hauskasti, mutta myös riipaisevas-
ti Kaisun paineista sisään-
lämpiävässä kauppiasperheessä ja 
kylän originelleja yksilöitä täynnä 

lentävän lokin 
kesäteatteri

suukarintie 2. sisätilassa 
kaupunginlahden rannalla, 

Pakkahuoneelta merelle päin.
Katettu ja ilmastoitu tila. Puffetti 

ennen esitystä ja väliajalla.

Näytösajat:
ke 28.6. klo 19

ti 4.7. klo 19
ke 5.7. klo 19
ti 11.7. klo 19
ke 12.7. klo 19
ti 18.7. klo 19
ke 19.7. klo 19
su 30.7. klo 15
ke 2.8. klo 19
su 6.8. klo 15
ti 8.8. klo 19
ke 9.8. klo 19

liput: 20 €/18 € 
(eläkeläinen, opiskelija, ryhmät)

lippuvaraukset ja myynti:
uudenkaupungin matkailu-

toimisto rauhankatu 10.
puh. 050 420 5425, 050 420 5333

www. lentavalokki.fi

olevan väen käsittelyssä.

Täydellisyyttä ei tässä tarinassa ole 
ja virheitä tehdään paljon. Kaiken 
pohjalla on kuitenkin kyky antaa 
anteeksi ja löytää onnea arjesta.
Jokaisella on ihan oma elämänsä 
elettävänä. Omalla tavallaan. 
Omilla siivillään.

Alkuperäistarina Sisko Istanmäki. 
Dramatisointi Miika Muranen. 
Ohjaus Raija ja Pentti Nokkala.

mailto:mikranen%40gmail.com?subject=
https://dramagun.nettisivu.org/
https://lentavalokki.fi/
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Hurmaannu merestä 
-  insipiroidu luonnosta
uusikaupunki on vanha merikaupunki, jonka 
merellisiin perinteisiin voit perehtyä museoissa 
ja näyttelyissä. merelliseen tunnelmaan pääset jo 
aivan kaupungin keskustassa, kaupunginlahden 
viihtyisällä rantabulevardilla. 

Kaupungin edustalla aukeaa kaunis saaristoluon-
to, jonka idyllisiä saaria ympäröivät Selkämeren 
kansallispuiston puhtaat vedet. Omalla veneellä 
saapuvat nauttivat Suomen parhaimmaksikin valitun 
vierassataman palveluista. Vierassatama löytyy myös 
idyllisestä Pyhämaan Telakanrannasta ja lisäksi 
lähisaaristossa on vieraslaitureita ja käyntisatamia, 
kuten Purjehdusseuran Paviljonki Pietarinkarissa 
ja Ugin Työväen Moottoriveneseuran retkisatama 
Haanperänkarissa. 

Saariston nähtävyyksiin voi tutustua myös ilman 
omaa venettä. Viihtyisän M/S Kertun kyydissä voit 
tehdä huikean merimatkan Isonkarin majakkasaarel-
le tai lähteä hyljesafarille kauas avomerelle. Kertun 
kyydissä pääset myös risteilemään sadunhohtoisen 
Ströömin varrella sijaitsevalle Katanpään linnakesaa-
relle. Merikaupungin tarinoita kuullaan M/S Kertun 
opastetuilla sightseeing -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 rannoilla. Uusikaupunki on myös 
oiva paikka kalastuskilpailuille. Street Fishing -kisa 
rantautuu kaupungin keskustaan jo neljättä kertaa 
26.7. ja tuolloin kruunataan Uudenkaupungin 
Katukalastaja vuosimallia 2023.

Velhoveden rengastie, saarten lomitse rakennettuine 
pienine siltoineen, vie keskelle kauneinta saaristoa, 
ilman että huolehdit veneestä tai lautta-aikatauluista. 
Kierroksen voit pyöräillä ja nauttia saariston tunnel-
masta pitkän kaavan mukaan. Voit myös hurauttaa 
reilu 50 kilometriä autolla meri- ja järvimaisemia 
ihaillen. 

Merellisestä luonnosta pääsee nauttimaan myös 
Pamprinniemen luontopolulla Pyhämaassa. Hiunjärvi 
luontopolkuineen, keskustan tuntumassa, on maa-
kunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen 
kokoon nähden varsin monipuolinen linnusto. Hiljat-
tain valmistunut Kasarminlahden esteetön luontopol-
ku ja lintulava tarjoavat turvallisen ympäristön päästä 
metsään ja veden äärelle seuraamaan luontoa. 

Veneilijät pääsevät herkuttelemaan, kun 
laituriravintola Odine avautuu jälleen kesän ajaksi 
Haiduksen saareen. Nimensä ravintola on saanut 
kahvelikuunari Odinen hylyn mukaan, joka on 
nähtävissä Vähä-Haiduksen rantavedessä.
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Pakkahuoneen vierassatama
KAIKENIKÄISTEN KOHTAAMISPAIKKA POHJOISRANNALLA

Pakkahuone on veneilijöiden 
kestosuosikki. se on valittu 
kolmesti suomen parhaimmaksi 
ja sille on myönnetty useita 
kunniamainontoja, eikä syyttä. 

Idyllisen Kaupunginlahden pohjois-
rannalla sijaitsevan Pakkahuoneen 
kahvilan antimiin kuuluvat paikan 
päällä leivotut suolaiset ja makeat 
kahvilatuotteet. Niistä tunnetuimpia 
lienevät maankuulut herkulliset 
munkit, joita kannattaa lähteä 
maistamaan kauempaakin! Annis-
keluoikeuksin varustetulta terassilta 
saa mm. paljon kiitosta saaneita 
lankkupitsoja ja muita herkkuja.

Huhtikuulta lokakuun alkuun 
avoinna olevassa vierassatamassa 
on	paikkoja	70−80	veneelle.	
Satamamaksu pitää entiseen 
tapaan sisällään venepaikan, 
upeiden uusittujen saunatilojen 
käytön, suihkun, pesu- ja wc-tilojen 
käytön sekä vesi- ja jätehuollon. 
Palveluihin kuuluu muun muassa 
pyykinpesutilat ja polkupyörien 
vuokrausmahdollisuus.

PakkahuoNeeN 
Vierassatama, kahVila

Puoti ja terassi
Pakkahuoneentori 2

kaupunginlahti, uusikaupunki.
Puh. 044 712 3500

pakkahuone@karilla.fi

kahvila avoinna 14.4.–1.10. 
14.4.-31.5. klo  8-20
1.6.-13.8. klo 8-22

14.8.-1.10. klo 8-20

terassi 12.5.–27.8. joka päivä 
klo 11–21 (tai niin kauan kuin 

asiakkaat viihtyvät). 
Puoti 26.5.–13.8. joka päivä 

klo 10–18.

satamamaksu 22 €/vrk 
sis. sauna, suihku, pesu- ja wc-

tilojen käyttö, vesi ja jätehuolto.
sähköliitäntä 5 €/vrk.

Päivämaksu 6 € 
(maks. 6 h, ei sis. saunaa).

joka toinen yö veloituksetta 
sesongin ulkopuolella. tarjous ei 

ole voimassa 23.6.-27.8.2023.

tapahtumia 2023
ohjelmalliset iltatorit 

keskiviikkoisin 28.6.-2.8. klo 16-19
bingo perjantai 30.6.-25.8. 

klo 16-18
Terassin After Work perjantaisin 

19.5.-25.8. klo 18-21
mansikkakarnevaalit 5.7.

Venetsialaiset 26.8.

www.karilla.fi

Kesäkuun lopulta elokuun alkuun 
Pakkahuoneen rannassa on 
mukavaa ohjelmaa aina 
keskiviikkoisin ja perjantaisin. 
Keskiviikon perinteisillä iltatoreilla 
Kaupunginlahden ranta täyttyy 
torimyyjistä ja torin lavalla 
kuullaan livemusiikkia. Uutuutena 
tälle kesälle ovat Bingo Perjantait, 
josta ehtii mukavasti kuunte-
lemaan	Terassin	After	Workin	
päivän artistia. Ohjelmapäivinä 
on lapsiyleisöä varten pystytetty 
pomppulinna.

Pakkahuoneen puoti on 
näyteikkuna lähituottajien ja 
paikallisten yritysten tarjontaan. 

Tervetuloa ostoksille!

10 000 €
arVoNta

jokainen 
maksettu 

yöpyminen 
14.4.-25.8.2023 

Pakkahuoneella ja 
santtiorannassa 

oikeuttaa 
osallistumaan 

arvontaan. 

katso arvontainfo: 
www.karilla.fi

mailto:pakkahuone%40karilla.fi?subject=
https://karilla.fi/
https://karilla.fi/
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Isokari 
MAJAKKASAARI KANSALLISPUISTOSSA

isonkarin majakkasaari on ete-
läisen selkämeren lumovoimai-
sin matkailukohde.

Isokari tarjoaa matkailijoille hyvän 
kattauksen palveluita ulkosaa-
riston rauhassa. Pohjanlahden 
korkeimman majakan vetovoimaa 
lisää saaren ainutlaatuinen ja 
monipuolinen luonto. Isonkarin 
saari kuuluu Selkämeren 
kansallispuistoon.

Upea majakka on peräisin keisaril-
lisen Venäjän ajalta vuodelta 1833. 
Vierailut edelleen toiminnassa 
olevaan, 49,4 metriä korkeaan 
majakkaan tehdään oppaan 
johdolla. Opastuksia on 
keskikesällä päivittäin.

Visit isokari
sektoriloisto oy

Puh. 040 1866 350
0440 998 299

info@isokari.fi
www.isokari.fi 

opastus saaressa 
veneilijöille 

1.6.–31.8. joka päivä klo 10 ja 16.

opastuksen hinta 15 €/aikuinen 
ja 7 €/4-12 v. alle 4 v. maksutta.

liput ja lähtö isonkarin satamasta. 

186 hehtaaria suurella saarella on 
majakan lisäksi muutakin nähtä-
vää. Voit vaeltaa luontopolulla, 
bongata harvinaisia kasveja ja 
lintuja, rapsutella lampaita ja tun-
nelmoida rannattoman horisontin 
äärellä. Saaren nimikkolintujen 
riskilöiden aamutoimet ovat ver-
taansa 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 ko-
kouksille ja asiakastilaisuuksille, ja 
saari on erinomainen paikka viet-
tää merkkipäiviä ja muita juhlia.

Saareen liikennöi Uudestakaupun-
gista M/S Kerttu ja Kustavista M/S 
Merelle. Lisätietoa aikatauluista tai 
hinnoista löydät nettisivuilta 
www.isokari.fi. Lämpimästi 
tervetuloa – joko päiväristeilylle tai 
viihtymään pidemmäksi aikaa!

mailto:info%40isokari.fi?subject=
https://www.isokari.fi/
https://www.isokari.fi/
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Risteilylle M/S Kertulla  
PARAS PÄIVÄ ON MERELLÄ

m/s kerttu risteilee uudessakau-
pungissa koko avovesikauden 
ajan. kertun kyydissä pääset 
majakkamatkalle tai saariston 
sightseeing-risteilylle. kerttu 
on varattavissa myös 
yksityistilaisuuksiin.

Kesä-elokuussa Kerttu liikennöi 
Isonkarin majakkasaarelle vakio-
aikataulun mukaisesti. Isonkarin 
risteilyihin sisältyy merimatkojen 
lisäksi lounas ja opastettu kierros 
Isossakarissa sekä sisäänpääsy 

liPuNmyyNti
www.isokari.fi, 
p. 040 1866 350.

ajantasaiset tiedot: 
merikauppa.isokari.fi

risteilyt isonkarin majakka-
saarelle uudestakaupungista
Toukokuussa 14., 19., 26. ja 28.5.
Kesä-elokuussa: keskiviikko-sunnuntai 
(ke, to, pe, la ja su). 24.6. ei ole risteilyä. 
1.-17.9. pe, la ja su

Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, 
Isossakarissa n. klo 12. Lähtö Isostakarista 
klo 16.00, paluu Ukiin n. klo 17.30. 

hinnat: aikuiset 78 €, lapset 4-12 v. 35 € 
(sis. Pikkukipparin puuhakirjan) alle 4 v. 
maksutta. Hinta sis. merimatkat, opastetun 
saarikierroksen, sisäänpääsyn majakkaan 
sekä lounaan Isossakarissa. 

Risteilykautena on saatavilla myös meno-
paluu -matkoja (ei sis. opastettua kierrosta, 
sisäänpääsyä majakkaan eikä ruokailua) 
hinnat aikuiset 50 €, lapset 4-12 v 20 €, 
lapset 0-3 v maksutta. Varattava ennakkoon.

kustavista isonkarin 
majakkasaarelle
Heinäkuussa ke, to ja la klo 13.30-20.00
Elokuussa to ja la 3., 5., 10. ja 12.8. 
klo 13.30-20.00.
Lähtö Kustavin Lootholmasta, 
Kuninkaantie 193, Kustavi. 

hinnat: aikuiset 85 €, 
lapset 4-12 v. 42 €, alle 4 v. maksutta. 
Hinta sis. merimatkat, opastetun 
saarikierroksen, sisäänpääsyn 
majakkaan sekä kahvi 
ja voileipä Isossakarissa.

hyljesafarit sandbäckin 
hylkeidensuojelualueelle
7.5., 13.5., 18.5. ja 20.5. sekä 4. ja 10.6.
Lähtö Uudestakaupungista klo 9, 
paluu noin klo 17.30. 
Katso	matkapaketit:	merikauppa.isokari.fi

hinnat: aikuiset 130 €, lapset alle 12 v 60 €.
Hinta sis. merimatkat Uki-Sandbäck-Isokari-
Uki, aamukahvit laivassa, lounaan saaressa 
ja  sisäänpääsy Isonkarin majakkaan. 

linturisteilyt isoonkariin
6.5., 21.5. ja 27.5. 
Lähtö Uudestakaupungista klo 8, 
paluu klo 17.30
Hinnat 85 € /aikuinen, 40 €/4-12 v.

liikunnallinen joogaviikonloppu 18.-20.8.

muinaistulien risteily isoonkariin 26.8. 
klo 15-23.

ks. katanpään risteilyt katanpään sivulta. 

Perjantain opastetut 
sightseeing-risteilyt
Kesäinen Uusikaupunki mereltä 
nautittuna. 
16.6. ja 30.6. klo 18-20.
14.7-11.8. perjantaisin klo 18-20.  
Liput laivasta 20 €/10 €. 

majakkaan. Isokariristeilyjä teh-
dään heinäkuussa myös Kusta-
vista. 

Keskikesän perjantai-illat Kerttu 
on sisäsaariston sightseeing-
liikenteessä. Kaksi tuntia kestävillä 
iltaristeilyillä pääset nauttimaan 
meritunnelmasta, opastuksesta 
sekä Kertun tarjoilusta. Aluksella 
on täydet anniskeluoikeudet.

Isonkarin majakkamatkan varaat 
ennakkoon helposti netistä, ja 

jos tilaa on, lippuja saa myös 
matkapäivänä suoraan laivasta. 
Kertun lähtölaituri on ”Pakka-
huoneen vierassataman takana”, 
Pakkahuoneenkuja, Uusikaupunki. 
Tervetuloa!

https://www.isokari.fi/
https://merikauppa.isokari.fi/
https://merikauppa.isokari.fi/
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Katanpään linnakesaari

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON 
ETELÄISIN KÄYNTIKOHDE

katanpään linnakesaari sijait-
see sadunhohtoisen ströömin 
varrella, kustavin lypyrtin 
saarella ja on osa selkämeren 
kansallispuistoa. saaren ainut-
laatuinen luonto, historiallinen 
rakennuskanta ja suojainen sata-
ma tekevät siitä monipuolisen 
retkikohteen.

Linnake rakennettiin jo 1910-luvul-
la tsaari Nikolai II:n hallituskaudel-
la. 1930-luvulla linnakkeella toimi 

kahVila- ja 
majoitusPalVelut 

puh. 045 128 3508

satamaPalVelut 
ja kuljetukset 

puh. 0400 590 868
info@katanpaa.fi
www.katanpaa.fi

myös varavankila. Linnakkeen ra-
kenteet ja rakennelmat on suojeltu 
muinaismuistolain nojalla, kuten 
mukulakivitie ja puinen vesitorni. 

Nykyään Katanpäässä voit yöpyä, 
ruokailla, saunoa tai järjestää 
kokouksia ja juhlia. Opastetulla 
kierroksella tutustutaan saaren 
huikeaan historiaan. Vierassata-
maan voit saapua myös omalla 
veneellä. 

uudestakaupungista m/s kertulla
12.6.-8.8. maanantaisin ja tiistaisin klo 10-18. Ei 10.7. 
14.8.-28.8. maanantaisin klo 10-18
Klo 10 lähtö Ugista, Katanpäässä klo 12, lähtö Katanpäästä 
klo 16, perillä Ugissa klo 18.

hinta: aikuiset 85 €, lapset 4-12 v. 42 € sis. Pikkukipparin 
puuhakirjan) alle 4 v. maksutta. Hinta sis. merimatkat, 
opastetun saarikierroksen sekä keittolounaan Katanpäässä.
Lähtö Saaristolaivojen laiturista, Pakkahuoneenkuja, 
Uusikaupunki.

risteilyt kataNPääN liNNakesaarelle

kustavin lootholmasta
Heinäkuussa tiistaisin ja perjantaisin klo 11-17.

hinta: aikuiset 85 €, lapset 4-12 v. 42 €, alle 4 v. maksutta.

Hinta sis. merimatkat, opastetun saarikierroksen 
sekä keittolounaan Katanpäässä. Lähtö Lootholmasta, 
Kuninkaantie 193, Kustavi. 

lipunmyynti
www.isokari.fi
Ajantasaiset	tiedot:	merikauppa.isokari.fi
Tiedustelut:	puh.	040	1866	350,	0440	998	299,	info@isokari.fi	

mailto:info%40katanpaa.fi?subject=
https://www.katanpaa.fi/
https://www.isokari.fi/
https://merikauppa.isokari.fi/
mailto:info%40isokari.fi%20?subject=
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Velhoveden Rengastie
PYÖRÄILLEN TAI AUTOILLEN SAARISTOSSA

kappale suomen kauneinta
saaristoa on tällä reitillä
ulottuvillasi ilman venettä tai
huolta lautta-aikatauluista -
tämän takaa saarten lomitse
rakennettu tie. hurauta koko
50 kilometrin mittainen reitti
yhtä soittoa tai nautiskele
saariston tunnelmasta
pitkän kaavan mukaan.

Velhoveden Rengastie vie sinut
Uudenkaupungin pohjoiseen
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 

Visit uusikauPuNki 
rauhankatu 10, uusikaupunki

Puh. 050 420 5333
matkailu@uusikaupunki.fi

uusikaupunki.fi/velhovedenreitti

viitoitettu myötäpäivään
tienvarren pyöräilyreittimerkeillä.
Pääreitti on merkitty oranssilla 
ympyrällä, sivureitti vihreällä 
ympyrällä. Reitin suunta on 
merkitty nuolella.

Tällä reitillä pyöräilet saarelta
toiselle vaikkapa sähköpyörällä,
jonka voit vuokrata retkellesi
Matkailutoimistosta tai Santtioran-
nan leirintäalueelta. Reitistön
varrella voit majoittua saaristoky-
liin, pulahtaa uimaan makeaan
tai suolaiseen veteen, levähtää
maisemapaikoilla tai vaikkapa
kyläkaupalla. Reitin varrelta löytyy 
myös kahvila- ja ravintolapalve-
luja.

Karttaesitteestä ja nettisivuilta 

löydät numeroidut maisema- ja 
levähdyspaikat, uimarannat, 
melontareitit ja muut mielenkiin-
toiset kohteet ja palvelut.

Velhoveden vuosisataiset tarinat 
odottavat reitistöllä kulkijaa. 
Tarinapaikat on merkitty esittee-
seen ja nettisivuille aakkosilla ja 
mastoon aakkosellisin opastein.
Pääreitillä opastaulut ovat orans-
sit, sivureitillä vihreät. Opastaulut 
on varustettu ruutukoodeilla, jotka 
toimivat matkapuhelimen sovel-
luksella. Ruutukoodista aukeava 
linkki tuo tarinan puhelimeen. Voit 
siis lukea tarinat joko esitteestä tai
suoraan matkapuhelimestasi.

Matkailutoimistosta saat
mukaasi Rengastien esitteitä.

mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi%0D?subject=
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
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Muita saaristokohteita

Luontokohteita
selkämereN kaNsallisPuisto

Selkämeren kansallispuisto on Suomen 37. kansallis-
puisto ja maamme suurin Itämeren suojelualue. Sel-
kämeren 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.

www.luontoon.fi/selkameri

Uudenkaupungin ja Kustavin edustalla saaristovyö-
hykkeet 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 Harmaa-
karista sekä niiden takaisista luodoista. Kustaviin 
kuuluvat Katanpää ja Isokari toivottavat kesäisin 
veneilijät tervetulleiksi.

Voit tutustua Selkämeren kansallispuiston virtuaali-
oppaaseen: www.selkameri.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 palju. Saarella on mielen-
kiintoinen historia kivilouhoksineen ja purjelaivahyl-
kyineen. Saarella sijaitsee myös kesällä avoinna oleva 
laituriravintola Odine. Tiedustelut puh. 040 158 0815, 
ravintolaodine@haidus.fi

PietariNkari

Purjehdusseuran paviljonki sijaitsee Uudenkaupun-
gin edustalla, Pietarinkarin saaressa. Ravintola, teras-
si, ilmaiset 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 Sel-
kämeren kansallispuistoon, mutta suurin osa saaresta 
on yksityisessä omistuksessa. Putsaaressa sijaitsee 
ainutlaatuinen nähtävyys, pieni puinen Piilokirkko, 
jonka arvellaan olevan peräisin 1500–1600-luvulta. 
Perimätiedon mukaan kirkon olisivat rakentaneet 
Rauman fransiskaanimunkit. Putsaaressa on aikoi-
naan ollut myös kiviteollisuutta ja nupukivien louhin-
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ta jatkui aina 1960-luvulle asti. Näkymiä Putsaaresta 
myös Selkämeren kansallispuiston virtuaalioppaassa: 
www.selkameri.fi

luoNto- ja kulttuurikohteet 

Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurikohteista löytyy 
kattava listaus kaupungin verkkosivuilta
uusikaupunki.fi (ympäristö ja luonto)

hiuNjärVeN luoNtoPolku

Hiunjärvi sijaitsee Uudenkaupungin keskustan poh-
joispuolella ja on sijainnistaan huolimatta säilynyt 
rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on pinta-
alaltaan n. 12 ha, josta noin kolmannes on umpeen-
kasvavaa rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti 
merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon näh-
den varsin monipuolinen linnusto. Sijaintinsa vuoksi 
järveä on hyödynnetty opetus- ja virkistyskäytössä ja 
alueella onkin merkitty luontopolku, jonka varrelta 
löytyy laavu ja lintutorni. Luontopolulle pääset läh-
temään Saarniston koulun läheiseltä tunnelilta sekä 
myös Juolukkatien ja Otavakujan päästä. Tunnelilta 
on laavulle n. 1 km. Pisin lenkki tunnelilta on noin 
3,8 km ja lyhyempi noin 3,2 km. Juolukkatien päästä 
laavulle on noin 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. 

kasarmilahDeN esteetöN luoNtoPolku 
ja liNtulaVa

Kasarminlahdentie 8, Uusikaupunki (esteettömän rei-
tin lähtöpiste), jossa isompi pysäköintialue. Esteetön 
luontolava ja -polku tarjoavat mahdollisuuden päästä 
turvallisessa ympäristössä metsään ja veden tuntu-
maan seuraamaan luontoa. Kasarminlahden alue 
on linnustoltaan rikas ja toimii myös muuttolintujen 
levähdyspaikkana. Kasarminlahti sijaitsee vain vajaan 
kahden kilometrin päässä kaupungin torilta. Estee-
tön luontolava ja -polku tarjoavat hienot näkymät 
Kasarminlahdelle ja rantaniityille. Palvelut esteettö-
mällä osuudella: luontolava, luontopolku, esteetön 
kompostikäymälä ja levähdyspenkkejä. Esteettömän 
osuuden lisäksi lintulavalta voi jatkaa halutessaan 
vaativampaa (ei esteetön) reittiä Kasarminlahden laa-
vulle tai Vionpuhdin nuotiopaikalle. Reitti on mäkinen 
ja kulkee osin kallion päällä.

PamPriNNiemeN luoNtoPolku 
Pyhämaassa

Hauintie 259, Pyhämaa. Pamprinniemen luontopolku 
sijaitsee Pyhämaan Kettelissä seurakunnan maalla ja 
sen pituus on noin 4 km. Alue on sekä luonnonsuoje-
lun että linnustonsuojelun kannalta merkittävä alue 
Euroopassa, sillä se on säilynyt luonnonmukaisena 

https://www.luontoon.fi/selkameri
https://www.selkameri.fi/
mailto:ravintolaodine%40haidus.fi?subject=
mailto:uginpaviljonki%40gmail.com?subject=
http://
https://www.selkameri.fi/
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto
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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. Lintu-
kanta 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 luontopol-
ku on käytettävissä, ei talvikunnossapitoa.

lokalahDeN luoNtoPolku

Luontopolku kiertää Lokalahden keskustan pohjois-
puolella, Palomäen ja Jäppilänvuoren välisellä alueel-
la. Polun pituus on n. 3 km ja siihen liittyy 11 numeroi-
tua rastia, sekä laavu reitin varrella. Luontopolku on 
ylläpidoltaan jäänyt hieman unohduksiin.  
www.lokalahtiseura.fi

jatuliNtarhat lokalahDella

Kivien reunustamaa polkua, labyrinttia, joka johtaa 
kuvion ulkoreunalta sen keskelle kutsutaan Jatulin-
tarhaksi. Ruissaaren jatulintarha sijaitsee Lokalahden 
Tirkkalanjärven eteläpuolella olevassa Kolkannie-
messä. Siinä on seitsemän sisäkkäistä kehää ja se 
on kooltaan noin 9 x 9 metriä. Jatulintarha on lailla 
suojeltu muinaisjäännös ja vanhimpien jatulintarho-
jen arvellaan olevan jopa pronssikaudelta. Vinkkinä 
kävijöille, että auto kannattaa pysäköidä esimerkiksi 
Suutarinrantaan, eikä läheisten mökkien pihoille. 

laaVut ja Grillikatokset 

Uudenkaupungin kaupunki on rakennuttanut 
kaikkiaan 3 laavua: Hiu, Kasarminlahti ja Oinassaari. 
Vionpuhtiin, Kasarminlahden laavun läheisyyteen, 
on rakennettu myös nuotiopaikka Vakka-Suomen 
ladun toimesta. Retkeilijöiden käyttöön on raken-
nettu 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. 

makeaNVeDeNallas

Makeanvedenallas on 37 km² laajuinen järvi, josta 
Uusikaupunki ja lähikunnat saavat juomavetensä. 
Allas on padottu 1960-luvun puolivälissä Ruotsin-
vedestä 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 saaris-
toon, Makeanvedenaltaan ympäri. Pääreitin pituus 
noin 50 km. Reitistön varrelta löydät majoitus- ja 
ravitsemuspalveluita, maisema- ja levähdyspaikkoja 
paikallishistoriasta kertovine tarinoineen sekä uima-
rantoja ja suoramyyntipisteitä. 

Pyörävuokraus (myös sähköpyöriä): Santtiorannan 
Camping, Kalalokkikuja 14 ja Uudenkaupungin 
matkailutoimisto; Rauhankatu 10. Lisätietoja: 
visituusikaupunki.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 met-
sien ja peltojen. Vuorella on kalliokirjoitusta vuodelta 
1797. Matkaa Uudenkaupungin keskustasta Kuuan-
vuorelle on n. 12 km.  Kuuanvuori on yksityisen maan-
omistajan alueella, eikä siellä ole tulentekopaikkaa.

Laitesukelluskokeilut

Tilausajoalukset, 
venetaksi

uuDeNkauPuNGiN sukelluskeskus oy

Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi
Laitesukelluskokeiluja tilauksesta ammattitaitoisen 
sukelluskouluttajan johdolla. Vaatimuksena 
vähintään 12 vuoden ikä ja normaali kunto. 
Sukelluskokeilut altaassa 120 €/henkilö ja 
avovedessä 240 €/henkilö. www.divecenter.fi

kulkuri 31/uuDeNkauPuNGiN 
sukelluskeskus oy

Puh. 0440 906 371/Sauli Lalla, info@divecenter.fi 
Sukellusmatkailua ym. kuljetuspalvelua Uudenkau-
pungin saaristossa. Varattava etukäteen. Tilauksesta 
laitesukelluskokeiluja. www.divecenter.fi

https://www.lokalahtiseura.fi/
https://uusikaupunki.fi/velhovedenreitti/
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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.isokari.fi

Purjealus

Venevuokraus

Saaristokuljetuksia

Vierasvenesatamat ja 
veneilijän palvelut

kaljaasi olGa

Olga on vuonna 1885 rakennettu purjealus, jonka 
pituus on 24 m, leveys 6,2 m ja syväys 2 m. Maksimi-
matkustajamäärä on 34 henkilöä. Kokous-, ruokailu- 
ja ohjelmapalvelut. A-oikeudet. Tiedustelut puh. 
040 765 6919, sales@hg-production.com. 
www.kaljaasiolga.fi

tuuleNhauki

2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv perämoottorilla, 
gps/sonar. Lisätietoja puh. 0440 232 324, 
wohde@tuulenhauki.fi 
www.tuulenhauki.fi

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 metsän-
omistajille. Käytössä traktori ja peräkärryt, 
kaivinkoneet ja metsäkoneet.

PakkahuoNeeN Vierassatama

Avoinna: 14.4.-1.10.2023. Pakkahuoneentori 2, 
Kaupunginlahti. Puh. 044 712 3500, 
pakkahuone@karilla.fi 

Pakkahuone sijaitsee Kaupunginlahden pohjois-
rannalla, lähellä keskustan monipuolisia palveluja. 
Vieraspaikkoja on 70—80. Satamatoimisto palvelee 
Pakkahuoneen Puodissa 26.5.-13.8. joka päivä klo 
10-18, muina aikoina Pakkahuoneen kahvilassa.  
Satamamaksu on 22 €/vrk, johon sisältyy venepaikka, 
sauna, suihku, pesu- ja wc-tilojen käyttö, vesi ja jäte-
huolto. Sähköliitäntä 5 €/vrk. Päivämaksu 6 € 
(maks. 6 tuntia, ei sis. saunaa). Säilytysmaksut 
40 €/vk ja 90 €/kk (ei välillä 23.6.-27.8.). Joka toinen 
yö veloituksetta sesongin ulkopuolella. Tarjous ei ole 
voimassa 23.6.-27.8.2023. www.karilla.fi

salmerin Palvelusatama

Vierasvenepaikkoja ja rauhallinen kotisatama 
palveluineen. Alue porttien takana, vesi, sähkö, 
suihku, wc, jätehuolto, septin tyhjennys (syvyys 
n. 3 m). Monipuolinen venetarvikemyymälä ja 
pieni kahvio, jäätelöä. Avoinna kesällä ma-la. 
Polttoaine A 24 h. Veneiden ja moottorien huol-
lot, korjaukset ja telakoinnit. Kävellen n. 1 km 
palveluihin, golfkentälle. Salmerille voit jättää 
veneesi lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa.
Veneranta 10, uusikaupunki 
(P60° 47’ 60” i21° 24’ 15”)
Puh. 02 8423 353, salmeri@salmeri.fi 
www.salmeri.fi

https://www.isokari.fi/
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Kustavi

Venepolttoaineasemat

isokari (1040)

puh. 0440 998 299, www.isokari.fi
Aallonmurtajan suojaama, syvä satama (1040). 
Isonkarin satamamaksu on 10 € tai 15 € (yöpyminen).
Kaksi laituria, joissa yht. n. 12 venepaikkaa kylkikiin-
nityksellä. Ei sähköä, vettä eikä jätehuoltoa, mutta 
luonnonkauniin saaren muut hyvät palvelut: Satama-
toimisto Isobaari (kylmiä ja kuumia juomia, jääte-
löä), 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 sisäänpääsy-
maksu on 15 € /aikuinen, 7 €/lapset 4-12 v., 
www.isokari.fi. 

kataNPääN satama

Suojaisa satama. Poijukiinnitys, septitankin 
tyhjennys, vesi ja sähkö, wc, suihkutilat, grillikatoksen 
käyttö.  Tilaussauna. Captain’s table ay, puh. 
0400 590 868, info@katanpaa.fi, www.katanpaa.fi

PyhämaaN telakaNraNNaN Vieraslaituri

Pyhämaanranta 37, puh. 040 688 2605/matkailuyh-
distys, 045 6519941/puheenjohtaja. Avoinna kesä-elo-
kuussa ti-la klo 10-16, usein miten myös sunnuntaisin. 
Palvelurakennus Rantsali, suihku, wc:t myös liikunta-
rajoitteisille, pyykinpesu, keittomahdollisuus, matkai-
luneuvontaa ja matkamuistoja. Kioski ja sauna.
Frisbee-golf -rata noin 500 m. Pyhämaan Uhrikirkko 
noin 200 m. 9 venepaikkaa/peräpoijukiinnitys, sähkö-
pistokkeet, vesiposti, grillikatos, jätehuolto, lento-
pallokenttä, uimaranta, matonpesupaikka. Kajakkeja 
vuokrattavana. Vanhat ranta-aitat (museo). Satama-
maksu 10 €/vrk.

PurjehDusseuraN PaViljoNGiN laituri 
(uPs)

Purjehdusseuran paviljonki sijaitsee Uudenkaupun-
gin edustalla, Pietarinkarin saaressa. Ravintola, teras-
si, ilmaiset venepaikat ja tilaussauna. Puh. 050 575 
6060, uginpaviljonki@gmail.com. Katso lisätiedot ja 
aukiolot: www.uudenkaupunginpurjehduseura.fi

haaNPeräNkariN kariPirtti 

60° 46,55` 21° 15,94`

Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran retki-
satama Karipirtissä. Haanperänkariin kuuluu kolme 
saarta, jotka ovat kävelysilloin yhdistetty toisiinsa.  
Haanperänkarin pohjoisrantaa myötäilee venelaituri 
sekä ponttonilaituri, jossa veden syvyys riittää isoille 
purjeveneille. Saaren etelärannalla on rantaa myötäi-
levä pitkä laituri. Laitureilla on sekä sähkö, että vesi-
pisteet. Sauna, noin 40 venepaikkaa. Kerhorakennus, 
ajoittain ohjelmaa. utmvsry@gmail.com, lisätietoja: 
www.utmvs.fi

uuDeNkauPuNGiN kauPuNGiN VeNePaikat

Uudessakaupungissa vene- ja talvisäilytyspaikkojen 
vuokrauksesta vastaa Uudenkaupungin Satama Oy. 
Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1300 ja ne 
sijaitsevat Kaupunginlahdessa, Suukarissa, Sorvakos-
sa, Ykskoivussa, Janhualla, Santtiossa, Pyhämaassa 
ja Lokalahdella. Talvisäilytyspaikkoja on Veneveistä-
mön alueella, Suukarissa ja Santtiossa.

Vanhojen venepaikkojen uudelleenvaraus alkaa 1.2. 
ja uudet varaajat voivat varata venepaikan 15.3. alka-
en. Paikat varataan sähköisestä varausjärjestelmästä: 
https://kartta.uki.fi/ePermit/fi/Reservation.
 
Paikkavaraus tulee ensisijaisesti maksaa verkko-
maksuna. Mikäli uusiminen ei verkkopalvelun kautta 
ole mahdollista, voi asioida kaupungin palvelupiste 
Passarissa, Rauhankatu 10, ma ja ke 9-16.30, ti, to ja 
pe 9-15, kesällä ma-pe klo 9-16.30. Uudenkaupungin 
Satama Oy:n asiakaspalaute ja venepaikkojen 
huoltopyynnöt 24/7 osoitteessa: 
www.ukiport.fi/fi/venesatamat/asiakaspalaute/.

teboil suukari meriasema

Avoinna kesäkuusta elokuun puoliväliin joka 
päivä klo 8-20. Seteli- ja korttiautomaatti 24 h. 
Polttoaineet, voiteluöljyt ja nestekaasut. 
Septi- ja pilssitankin imutyhjennys. Väylän 
syvyys 2,2 m.
suukarintie 14, uusikaupunki.
Puh. 02 841 7231, 
0400 993 725. 
www.utmvs.fi

https://www.isokari.fi/
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GulF uusikauPuNki/salmeri a24

Veneranta 10, Uusikaupunki (P60° 47’ 60” I21° 24’ 15”)
Puh.  02 8423 353, salmeri@salmeri.fi,  
www.salmeri.fi
Kesäaikana myymälä palvelee ma-la. Polttoaineauto-
maatti 24 h, septin tyhjennys, kaasut, venetarvikelii-
ke, pieni kahvio, jäätelöä. Väylän syvyys noin 3 metriä.

keskusta-alueella

kaupunginlahti, Suukarintie, Pakkahuoneen vieras-
satamasta noin 400 metriä merelle päin. Betoniluiska, 
sopii isommillekin veneille.

sorvakon venelaituri, Sorvakon rantatie. Soveltuu 
pienveneille. 

ykskoivun venelaituri, Ykskoivuntie. 200 metriä 
ennen Salmerin satamaa. Pienille veneille.

santtion veneranta. Betoniluiska, pienille veneille.

lePäisillä

aidanpäänniemi, Lepäinen. Uudenkaupungin kes-
kustasta n. 14 km Lepäistentien päässä, betoniluiska.

Vohdensaaren sulkuportit, Lepäistentie, 
murskepintainen.

Pyhämaassa

Pyhämaan telakanrannan vierassatama, Pyhä-
maanranta 37. Betoniluiska. Laiturin kyljessä, sopiva 
pienveneille.

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

Veneenlaskupaikat

Venehuollot, 
-tarvikkeet ja säilytys

Kalastus

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. Myy-
mälästä 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). 

kalastusluVat

Uudenkaupungin kaupungin omistamilla vesialueil-
la onkiminen ja pilkkiminen on sallittua maksutta. 
Viehekalastukseen yhdellä vavalla tarvitaan valtion 
kalastonhoitomaksu. Pyydyskalastukseen ja uiste-
luun enemmän kuin yhdellä vavalla tarvitaan valtion 
kalastonhoitomaksu ja vesialueenomistajan lupa.

uudenkaupungin kaupungin vesialueelle 
myönnetään seuraavia virkistyskalastuslupia: 

- Verkkokalastuslupa 6 €/pyydysmerkki. Yksi henkilö 
voi lunastaa korkeintaan 8 pyydysmerkkiä. Yli 65-vuo-
tiaat saavat yhden verkonmerkin ilmaiseksi. Yhdellä 
pyydysmerkillä saa laskea yhden 3 x 30 m:n verkon. 

- yleiskalastuslupa 6 €/henkilö. Oikeuttaa 
käyttämään seuraavia pyydyksiä: 

•	 Pitkäsiima (enintään 100 koukkua/pitkäsiima) 
•	 Katiska enintään 5 kpl 
•	 Koukkukalastus 10 kpl koukkuja  

(täkykoukku, iskukoukku)
•	 Vetouistelu ja siian kelaonginta useammalla kuin 

yhdellä vavalla (6 €/lisävapa)

- ravustus ainoastaan omaan käyttöön 35 €/10 
mertaa/henkilö.

Pyydykset tulee merkitä kalastuslain edellyttämällä 
tavalla, pyydysmerkillä ja kalastajan nimellä ja yhte-
ystiedolla. Pyydysmerkki on kiinnitettävä pyydyksen 
merkkikohoon tai verkkojadan uloimman pään merk-
kikohoon. 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 harjoittamisek-
si on kaupungilta ostettava kalastuslupa sekä makset-
tava valtion kalastonhoitomaksu (18-64 vuotiaat).

Verkkokalastuslupia ja muita lupia kaupungin omista-
mille vesialueille myyvät:

•	 Uudenkaupungin karttapalvelu, Mörnenkatu 2 
sekä Uudenkaupungin matkailutoimisto ja  
palvelupiste Passari, Rauhankatu 10.

•	 Uudenkaupungin kalastusaluekartta kuuluu 
samaan hintaan 

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. Kalastonhoi-
tomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen 
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Ruokolanjärvi ja 
Käätyjärvi

Kalastusretket

Kalastuskilpailuja

Uimarannat

ruokolaNjärVi

Ruokolanjärven kalastuspuisto Ruokolax tarjoaa 
hyvät puitteet lähikalastukseen. Alueelle on rakennet-
tu neljä pistolaituria ja kolme soutuvenettä on myös 
vapaasti käytettävissä. Pääasiassa järven kalakanta 
muodostuu ahvenista ja hauista. Pinta-alaltaan 
Ruokolanjärvi on n. 8 ha. Järvi on syvimmillään (n.4 
m) suihkulähteen lähettyvillä ja matalimmillaan 
(n.1 m) Käätyjärven puoleisessa päässä. Laitureiden 
päissä syvyydet vaihtelevat kolmesta kahteen metriin. 
Järvi on suhteellisen helppo kiertää ympäri jalkaisin 
polkuja pitkin, jotka osittain noudattelevat kuntopol-
kua. Järven suihkulähdettä on paitsi kiva katsella, se 
nostaa myös veden happipitoisuutta.

kalastusPalVelut jaNi ollikaiNeN 

Puh. 045 1269 334, jani@buster.fish
Kalastuspalvelut Jani Ollikainen tarjoaa asiakkailleen 
räätälöityjä kalastusmatkoja sekä kalastusoppaan 
palveluja asiantuntemuksella. Kalastusväline-, 
opas- ja elämyspalvelut. Kalastuskurssit,
kalastusasiantuntija- sekä konsulttipalvelut. 
buster.fish/kalastusretket-kalastusopas-jani-
ollikainen
fishingguidejani.com

kalastus- ja lomakylä merikoiVula

Koivulantie 198, Lokalahti, Uusikaupunki. 
Puh. 0440 872 875, info@merikoivula.fi
Opastettuja kalastusreissuja kalastusopas 
Jani Ollikaisen johdolla sekä majoitusta: 
merikoivula.fi/kalastusopas-ja-kalastusmatka-
saaristossa

street FishiNG 26.7.2023

Street	fishing	-kalastuskilpailu	rantautuu	Uuteenkau-
punkiin ke 26.7.2023 klo 17-20. Tapahtumapaikka on 
Kaupunginlahti ja ainoastaan rannalta kalastaminen 
on sallittua. Kilpailussa kalastetaan kahden hengen 
joukkueena ja parit pyrkivät saamaan kasaan mah-
dollisimman monta senttiä yhteispituutta neljällä eri 
lajia olevalla kalayksilöllä. Koska mukaan halutaan 
myös lapsia ja nuoria, jokainen v. 2005 tai myöhem-
min syntynyt osallistuja saa senttihyvitystä joukku-
eensa eduksi. Kisan tarkemmat säännöt, kisa-alueet 
ja ilmoittautumisohjeet: www.vapaa-ajankalastaja.
fi/streetfishing.	Kaikissa	Street	fishing	-kilpailussa	
palkitaan kolme parasta joukkuetta. Lisäksi voittajista 
tulee kyseisen kaupungin Katukalastaja 2023 ja koko 
kesän kovimman tuloksen tehneet nimetään syksyllä 
Vuoden katukalastajiksi 2023.

Lisätietoja: Kalatalousasiantuntija Janne Antila, 
045 630 4280, janne.antila@vapaa-ajankalastaja.fi.

katso tiedot Voimaannu ja virkisty -osiosta.

lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee 
lisäksi vesialueen omistajan luvan. Maksu on henkilö-
kohtainen ja suoritettava vaikka kalastaisi vain omilla 
vesialueillaan.

kalastonhoitomaksu vuonna 2023: 47 €/kalente-
rivuosi, 16 €/7 vrk ja 6 €/vuorokausi. Kalastonhoito-
maksun voi maksaa netissä, puhelimitse tai palvelu-
tiskillä.

Kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröi-
tyvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisteröinnin 
yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäai-
ka. Tietoa käytetään kalavesien ja -kantojen hoidossa. 

1. Eräluvat-verkkokauppa
Kirjaudu www.eraluvat.fi sivustolla verkkokaup-
paan, rekisteröidy ja lunasta kalastonhoitomaksusi. 
Tositteen voi tulostaa tai tallentaa esimerkiksi mobii-
lilaitteelle.

2. Eräluvat-sovellus 
Mobiilisovelluksella voit maksaa kalastonhoitomak-
sun helposti ja nopeasti. Sen voit ladata Play-kau-
pasta tai App Storesta. Maksuvälineenä käy debit- tai 
credit-kortti. 

3. Palvelunumero 020 69 2424 (arkisin 9–15)
Soita palvelunumeroon ja rekisteröidy. Saat postitse 
maksutositteen, jolla voit maksaa kalastonhoitomak-
sun. Säilytä kuitti maksusta.

4. Palvelupiste
Kalastonhoitomaksun ja rekisteröitymisen voi suo-
rittaa Metsähallituksen luontokeskuksissa ja muissa 
sopimusmyyntipaikoissa sekä R-kioskissa (+ 3 € 
palvelumaksu). Palvelupisteestä saat heti mukaasi 
tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla 
aina mukana kalastaessa. Ikään perustuvan kalastus-
oikeuden todistamiseksi on suositeltavaa pitää kalas-
tettaessa mukana henkilöllisyystodistusta. Kalastuk-
senhoitomaksu koskee kalastusta koko Suomessa, 
paitsi ei Ahvenanmaalla.

käätyjärVi

Käätyjärvi on matalahko järvi Ruokolanjärven vie-
ressä. Järven kalakanta koostuu lähinnä ahvenista ja 
hauista. Käätyjärvi on padottu ja kasvatettu nykyiseen 
kokoonsa 1960-luvulla, kun sitä käytettiin Ruokolan-
järven vedenottamon varastoaltaana. 1990-luvulla 
järven virkistyskäyttömahdollisuutta haluttiin lisätä 
parantamalla veden laatua ja se ruopattiin sekä ns. 
kelluvat saaret poistettiin turvallisuusriskinä. Nyky-
ään järven pinta-ala on n. 20 ha ja syvyys paikoitellen 
menee kolmeen metriin. Järven ympäristö on suosit-
tua ulkoilualuetta, ja järveä ympäröi kävelyreitti. 
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Uutta puhtia Uudestakaupungista
uudessakaupungissa aika kuluu kuin siivillä yksin, 
kaksin, perheen kesken tai vaikka vähän isom-
mallakin porukalla. Vaihtoehtoja liikkumiseen tai 
rentoutumiseen riittää varmasti jokaiselle – ikään 
tai kuntoon katsomatta. monet liikuntapaikat 
sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa, lyhyellä 
etäisyydellä toisistaan. Palveluja on tarjolla myös 
vireissä ja aktiivisissa kyläkeskuksissa.

Keskusta-alueelta löytyvät niin uimahalli, jäähalli, 
urheilukenttä kuin erilaiset liikuntasalit ja kunto-
keskuksetkin. Tarjolla on lisäksi ratsastusta, keilausta, 
melontaa, kalastusta, sukellusta sekä uintia niin 
kesällä kuin talvellakin. Kaupungin 18-reikäisen golf-
kentän pelikausi on yksi maan pisimmistä. Hiihto- ja 
kuntoputki Vahterusringin luistavilla laduilla on aina 
ihanneolosuhteet liikkumiseen. Putkesta löytyy myös 
golfsimulaattori. Kaupungin ylläpitämät hiihtoladut 
tehdään kuntopoluille ja ne ovat käytettävissä 
sääolosuhteiden mukaan. 

Frisbeegolfin	ystäville	on	kaupungissa	useita	ratoja.	
Sorvakon kuntoradan tuntumassa on uusin, 
18-väyläinen frisbeegolfrata ja ratoja löytyy myös 
Kalannista, Lokalahdelta ja Pyhämaasta. Kalannissa 
on myös 21-väyläinen kilpatason frisbeegolfrata. 
Harjoittelupaikan lisäksi radalta löytyy myös 
200-metrinen range.  

Kilpatason Padel-kentät Kaupunginlahden rannalla, 
tarjoavat upeat puitteet tämän supersuositun lajin 
harrastamiseen. Padelin saloihin voi perehtyä 
alkeiskursseilla ja pelivälineitä voi myös vuokrata. 
Padelin sisäkenttä löytyy Uudenkaupungin 
Urheilukeskuksesta.  

Koko perheen skeittipuisto mahdollistaa niin 
skeittaajen, scoottaajien kuin pyöräilijöidenkin 
harrastamisen Kaupunginlahden pohjukassa, upeissa 
maisemissa. Skeittipuiston vieressä sijaitsee lasten 
suosittu Leijona-leikkipuisto sekä senioreille 
suunnattu toimintapuisto.

Retkeilijöille löytyy luonto- ja kuntopolkuja, 
maastopyöräilyreittejä, suunnistusreittejä sekä 
laavuja ja grillikatoksia. Sorvakon kuntopolun varrel-
la, merellisissä maisemissa, kuntoaan voi kohottaa 
vaikkapa juoksuportaissa. Pyhämaan Telakanrantaan 
viime kesänä valmistuneet 62 askelman kulttuuri-
portaat soveltuvat myös erinomaisesti liikuntaan. 

Urheilullisen päivän jälkeen voit rentoutua ja 
virkistäytyä saunassa. Saunoja on vuokrattavissa 
niin keskustassa kuin sen läheisyydessäkin ja 
käytettävissä on myös muutama yleinen sauna. 

Voimaannu ja virkisty

MONIA MAHDOLLISUUKSIA LIIKKUMISEEN
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Uudenkaupungin 
Golfklubi

Vahterusring on
liikkujan valinta

PITKÄ PELIKAUSI JA UPEA SIJAINTI

LAJEJA JOKA LÄHTÖÖN

uudenkaupungin kenttä tarjoaa 
sopivasti haastetta kaikentasoi-
sille pelaajille.

Uudenkaupungin golfkenttä sijait-
see vain kilometrin päässä keskus-
tan palveluista ja vierassata masta. 
Täysimittaisen kentän leimallisin 
piirre on moninaisuus. Väylien 
joukosta löytyy niin puisto- kuin 
metsäväyliäkin, ja kentän maaston 
muodot ovat vaihtelevia. Lisäksi 
alueen lammet ja läheinen meren-
lahti tuovat peliin oman jännityk-
sensä.

Vahterusring tarjoaa 
vauhdikkaita ja mielenkiintoisia
elämyksiä. tule tutustumaan
– yksin tai ryhmässä!

Oli tyylisi perinteinen tai luistelu,
Vahterusringin hiihto-olosuhteet
hakevat vertaistaan. Maaston-
muodoiltaan vaihteleva reilun 
kilometrin hiihtoputki houkuttelee 
kuntoilijat ladulle kerta toisensa 
jälkeen. Ympärivuotisiin lajeihin 
kuuluvat sauvakävely, juoksu, 
pyöräily ja rullaluistelu.

Vahterusringin monitoimiaree-
nalta löytyy markkinoiden paras 

uuDeNkauPuNGiN
GolFklubi

Golfintie 2, 23500 Uusikaupunki
Puh. 02 841 3060, ugk@ugk.fi

www.ugk.fi 

uuDeNkauPuNGiN 
raViNtola GolF

Puh. 044 4938 102
golf@frescoravintolat.fi

www.frescoravintolat.fi/golf

VahterusriNG
liljalaaksonkatu 27
23500 uusikaupunki

Puh. 02 844 3939
info@kuntoputki.fi

www.vahterusring.fi

Klubitalon Proshop-myymälästä 
löytyy laadukkaita golfvarusteita 
ja -tuotteita edulliseen hintaan. Kier-
roksen päätteeksi voi nauttia tasok-
kaan ravintolan antimista ja poiketa 
vaikka saunaan rentoutumaan.

Kauniissa ympäristössä sijaitsevan 
golfkentän pelikausi on meren 
läheisyyden ansiosta yksi Suomen 
pisimpiä, yleensä huhtikuulta mar-
raskuulle.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki 
golfista	kiinnostuneet	niin	aloitteli-
jat kuin ammattilaiset, pienet sekä 
isommat peliporukat. Tervetuloa!

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.!

mailto:ugk%40ugk.fi?subject=
https://ugk.fi/
mailto:golf%40frescoravintolat.fi?subject=
https://www.frescoravintolat.fi/golf/
mailto:info%40kuntoputki.fi?subject=
http://www.vahterusring.fi/
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Uimahalli on vesiliikkujan keidas
VÄSYMYS ON VESILIUKOISTA

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 kahvio, kuntosali, 
judosali, kokoustila sekä kosmetologin palvelut.

Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelut ovat monessa mukana. Järjestämme nuorille 
suunnattua ohjattua toimintaa, retkiä ja tapahtumia. 

Nuorisotalomme ovat auki nuorille monena päivänä viikossa 
Uudenkaupungin keskustassa ja Kalannissa. Tiedotamme 
toiminnasta nettisivuilla sekä somessa, ota kanavat 
seurantaan, jotta tiedät mitä on tulossa!

www.uusikaupunki.fi/nuoriso
         Nuorisopalvelut Uusikaupunki
         Uki Nuokkarit ja @ukinuokkarit

uuDeNkauPuNGiN 
uimahalli

Koulupolku 5, Uusikaupunki
Puh. 050 420 5203

uusikaupunki.fi/uimahalli
FB: uimahalli Uusikaupunki

uimahalli on 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 sulkemisaikaa.

Kesätauko 22.6.-16.8.2023 
(kesä- ja elokuun 

viikonvaihteet suljettu)

Liikunta-
palvelut
Tavoitat koko liikuntapalvelujen 
henkilöstön uimahallin tiloista, 
joten saat kätevästi tietoa 
ajankohtaisista asioista ja 
paikkakunnan liikunta-
tarjonnasta. 

Liikuntaneuvonnasta kannattaa 
hakea lisäpuhtia ja vinkkejä 
omaehtoiseen liikkumiseen.

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli


41

Voimaannu ja virkisty

Padel Uusikaupunki

Skeittipuisto-Pumptrack

SUOSITTU MAILAPELI PADEL ON RANTAUTUNUT UUTEENKAUPUNKIIN!

KOKO PERHEEN SKEITTIPUISTO MEREN RANNALLA KESKUSTASSA

Padel uusikaupunki tarjoaa
upeat puitteet supersuositun
padelin harrastamiseen
aivan keskustassa.

Kaksi kilpatason led-valaistua
kenttää sijaitsevat Kaupungin-
lahden rannalla Crusell-puistossa, 
lähellä kaikkia palveluita. 
Yksittäisiä kenttävuoroja voi 
varata tunniksi tai pidemmäksi 
aikaa ja säännölliseen 

upea skeittiparkki kaupungin-
lahden pohjukassa, hienolla 
paikalla lähellä keskustaa ja 
merta.

Viime kesänä valmistunut Skeitti-
parkki on kooltaan 300 neliömet-
riä ja pumptrack -radan koko on
noin 1000 neliömetriä. Asfalttipin-
tainen Pumptrack-rata koostuu
maastoon sovitetuista kaarteista
ja kummuista sekä hyppyjä
mahdollistavista kumpuyhdistel-

PaDel uusikauPuNki
kullervontie 5,

23500 uusikaupunki
p. 040 749 8800

info@padeluusikaupunki.fi
www.padeluusikaupunki.fi

uuDeNkauPuNGiN
liikuNtaPalVelut

Puh. 050 383 5303
uki.fi/skeittipuisto

harrastamiseen on tarjolla 
vakiovuoroja. Kentillä voit 
järjestää myös turnauksia tai 
esimerkiksi yritystapahtumia.

Tarjoamme myös alkeiskursseja,
joiden tavoitteena on tutustuttaa 
ihmisiä padelin saloihin – sääntöi-
hin, peruslyönteihin ja pelaami-
seen – sekä syventävää valmen-
nusta, jolla viet pelisi seuraavalle 
tasolle. Kentän laidalla olevasta 

mistä.Rata kulkee osittain puiden
lomassa, mikä lisää viihtyvyyttä.
Skeittiparkista osa on suunnattu
asfalttisena aloittelijatasoisille
käyttäjille temppujen harjoitteluun
ja täysbetonien osio antaa
mahdollisuudet harjoitella lajia
vaikka olympiatasolle saakka.

Skeittiparkin ja Pumptrack
-radan yhdistelmässä skeittaajat,
scoottaajat ja pyöräilijät
pääsevät harrastamaan lajiaan

kioskista voit virvokkeiden ja 
naposteltavien lisäksi ostaa padel-
tarvikkeita mailoista vaatteisiin ja 
vuokrata pelivälineet pelin ajaksi. 
Padelin sisäkenttä on käytettävissä 
Uudenkaupungin Urheilukeskuk-
sessa, osoitteessa Mältintie 10.

Varaa vuoro suoraan Playtomic
-sovelluksesta tai kotisivujen 
kautta. Nähdään kentillä!

samassa paikassa. Eri alueita on
mahdollista käyttää ristikkäin,
jolloin reittivalintojen määrä
kasvaa. Skeittipuiston vieressä
sijaitsee suosittu Leijona-leikki-
puisto sekä senioreille
suunnattu toimintapuisto.

mailto:info%40padeluusikaupunki.fi?subject=
https://www.padeluusikaupunki.fi/
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/skeittipuisto-pumptrack
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Golf

Hiihtoladut 
ja kuntopolut

Juoksuportaat

Jäähalli

Kalastus

Kaupungin ylläpitämät hiihtoladut tehdään kunto-
poluille ja ne ovat käytettävissä sääolosuhteiden 
mukaan. Kuntopolut: Sorvakko, Santtio, Saarnisto, 
Itäpuisto, Lasamäki, Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa. 
Jääladut ajetaan mahdollisuuksien mukaan Kääty-
järvelle ja Hiunaukkoon.  Käätyjärven ympäri kiertää 
kävelyreitti. Ks. myös Kuntoputki VahterusRing/hiihto 
sisätiloissa. 
uusikaupunki.fi (kuntopolut ja ladut)

Ykskoivun alueella, Sorvakon pururadan läheisyy-
dessä sijaitsevilla 62 askelman juoksuportailla on 
erilaisilla askelväleillä ja jyrkkyyksillä olevia osuuk-
sia. 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. Lähin pysäköintipaikka löytyy 
osoitteesta Veneranta 4, lähellä Salmeria. 

Koulupolku 1, puh. 044 522 0003, 044 575 7094. 
Jääurheilupaikkana elokuusta huhtikuulle. Jääurhei-
lukauden ulkopuolella rullakiekkokenttänä. Jääkiek-
ko-, ringette- ja taitoluisteluseura: Uudenkaupungin 
Jää-Kotkat (UJK).
uusikaupunki.fi ( jäähalli)

Tietoja kalastuksesta löydät Meri ja muu luonto 
-sivuilta.

Voimaannu ja virkisty

uuDeNkauPuNGiN GolFklubi

Golfintie	2,	puh.	02	841	3060,	ugk@ugk.fi.
Mielenkiintoinen 18-reikäinen golfkenttä 
kävelymatkan päässä Kaupunginlahdelta. 
Tasoitusvaatimus 54. Range ja lähipelialue. 
Myös alkeiskursseja. Ravintola ja saunatilat.
www.ugk.fi

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

Frisbeegolf
uimahalliN FrisbeeGolFrata

Koulupolku 5. 9-väyläinen ulkofrisbeerata uimahallin 
maastossa. Lisätietoja uimahallista (kesätauko 22.6.-
16.8.) puh. 050 420 5203 tai liikuntapalveluista puh. 
050 383 5303. Ylläpito: Uudenkaupungin kaupunki.

sorVakoN FrisbeeGolFrata

Veneranta 4.  Syksyllä 2021 valmistunut 18-väyläinen 
rata. Radan kokonaispituus on noin 3,5 km.
Radan suunnittelijat: Uudenkaupungin kaupunki, 
Juha Hukka ja Prodigy Disc Europe, Seppo Paju. 
Radalla on metsäisen osuuden lisäksi myös avoimia 
niittyväyliä. Ylläpito: Uudenkaupungin kaupunki.

GreeN DisC GolF

Sahantie 193, Kalanti (Uusikaupunki).  
21-väyläinen erittäin haastava kilpatason frisbeegolf-
rata. Rata on sekoitus metsä- ja puistoaluetta. Radalla 
on harjoittelupaikka sekä 200-metrinen range. Radal-
la pelaaminen sekä harjoitteleminen on maksullista. 
Päivälippu: 5 € (oikeuttaa radalla pelaamiseen sekä 
harjoitteluun päiväksi). Kausikortti: 60 € (oikeuttaa 
radalla pelaamiseen sekä harjoitteluun, kun rata on 
auki).

Lisätietoja puh. 040 596 0622 Teemu Salomaa, 
teemu.salomaa@greendiscgolf.fi 
www.greendiscgolf.fi

kalaNNiN FrisbeeGolFrata by kaPa-65

Urheilutie 2, Kalanti. Vuonna 2020 rakennettu 
18-väyläinen metsärata Kalannin keskustassa. 
Ylläpito: Kalannin Pallo -65. 

lokalahDeN FrisbeeGolFrata

Tuppiluodontie 94, Lokalahti. 18-väyläinen 
A 1 -luokkainen metsärata. 
Ratasuunnittelu Seppo Paju/Prodigy. 
Ylläpito: Lokalahden Leisku. 

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 aloittelijays-
tävälliseksi. Loput väylät ovat selvästi haastavampia 
ja pidempiä. Lisätietoja: www.pyhamaa.fi tai 
puh. 045 6519941. Ylläpito: Pyhämaan Discgolfpark. 

rairaNNaN FrisbeeGolFrata

Vanhankartanontie 216, Uusikaupunki. 18-väyläinen 
frisbeegolfrata karavaanarialueella. Puh. 02 841 7400. 
Ylläpito: SF-Caravan Rairanta. 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ulkoliikunta/kuntopolut-ja-ladut
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikunta/jaahalli
mailto:ugk%40ugk.fi?subject=
https://ugk.fi/
https://visituusikaupunki.fi/fi
https://uusikaupunki.fi/
mailto:teemu.salomaa%40greendiscgolf.fi?subject=
https://greendiscgolf.fi/
https://pyhamaa.fi/


43

Kajakkien ja 
kanoottien vuokraus

Keilailu

Kunto- ja hiihtoputki
Leikkipuistot

Maastopyöräily

Kuntosalit, 
liikuntakeskukset

Voimaannu ja virkisty

PyhämaaN matkailuyhDistys

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

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890. 
Vuokrattavana kanootteja ja kajakkeja.  
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22.

hotelli aquarius

Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123. Neljäratainen kei-
lahalli, jossa myös mahdollisuus hohtokeilaukseen. 
www.hotelliaquarius.fi

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 ihanne-
olosuhteissa. Uutuutena Uudenkaupungin Golfklubin 
golfsimulaattori Trackman 4. Aukioloajat ja 
hintatiedot: www.vahterusring.fi

Uudenkaupungin keskustan alueelta löytyy useita 
leikkipuistoja. Laajin näistä on leijona-leikkipuisto, 
Kaupunginlahden etelärannalla, Sairaalakatu 12, 
Uusikaupunki. Leikkipuiston kanssa samalla alueella 
skeittipusto ja Pumptrack-rata. Pietolan leikki-
puisto on uusittu dinosaurusteemaiseksi, 
Sorolantie 1, Uusikaupunki.

Uudenkaupungin alueella on aktiivista maastopyö-
räilyn harrastus- ja kilpailutoimintaa. Lisätietoja saa 
toimintaa pyörittäviltä yhdistyksiltä.

Vakka-suomen latu (Matalan kynnyksen toiminta) 
vakkasuomenlatu.suomenlatu.org

kalannin Pallo-65 (Aktiivi- ja kilpailutoiminta) 
www.kalanninpallo.net

Vakka-rasti (Pyöräsuunnistus) www.vakka-rasti.fi

Maastopyöräilystä löytyy lisäksi hyödyllistä tietoa 
myös: mtbreitti.fi

Yksityisen henkilön kokoamia Uusikaupunki trip tips 
-pyöräilyretkivinkkejä: mtbsuomi.com/en/trails/varsi-
naissuomi/triptipuusikaupunki.html

kuNtostuDio NaisVoima

Koulukatu 7, Uusikaupunki. 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 tree-
naajille. Meillä myös kaupungin ainoa toiminnallinen 
sali. www.totalgym.fi

uuDeNkauPuNGiN urheilukeskus

Mältintie 10, puh. 044 7047799. 
info@ukinurheilukeskus.fi
Kuntosali, ryhmäliikunnat ja palloiluhalli. 
ukinurheilukeskus.fi

uimahalliN kuNtosali

Koulupolku 5, puh. 050 420 5203. 
Kesätauko 22.6.-16.8.

kalaNNiN kuNtosali

Urheilutie 2, Kalanti.

lokalahDeN kuNtosali

Erkontie 57, Lokalahti.

PohitulliN Voimailusali

Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki

Lisätietoja: uusikaupunki.fi (kuntosalit)

https://pyhamaa.fi/
https://hotelliaquarius.fi/hotel/
mailto:info%40kuntoputki.fi?subject=
http://www.vahterusring.fi/
https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/
https://www.kalanninpallo.net/
https://www.vakka-rasti.fi/
https://mtbreitti.fi/
mailto:laura%40naisvoima.com?subject=
https://naisvoima.com/
https://www.totalgym.fi/
mailto:info%40ukinurheilukeskus.fi?subject=
https://ukinurheilukeskus.fi/
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikunta/kuntosalit
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Ratsastus, maneesi

Soutuvene

SUP-Lauta

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890. 
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Vuokrattavana soutuveneitä. 20 €/3 tuntia, 30 €/vrk.

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890. 
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Vuokrattavana Sup-lautoja. 10 €/tunti, 25 €/päivä. 

Wasaborgin talli 

Ratsastustunteja kaikenikäisille ja tasoisille, 
ratsastusleirit kesällä, talutusratsastusta ja po-
niajeluja tapahtumiin, ponisynttärit, 
Centered Riding -tunnit.  Maneesi, kaksi 
kenttää ja maastoesterata. Maksuvälineenä 
käyvät Eazybreak, Edenred, Epassi, Smartum ja 
Tyky-kuntosetelit. SRL:n hyväksymä 
ratsastuskoulu. Varaukset: www.hopoti.com 
lokalahdentie 200, puh. 044 585 9234, 
laura.heino@wasaborgintalli.fi
www.wasaborgintalli.fi

Sähkömopo

Tilaussaunoja

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890.  
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Vuokrattavana kaksi sähkömopoa. 20 €/2 tuntia tai 
40 €/päivä. Kypärä on pakollinen varuste (lainattavis-
sa alueelta). Vaaditaan ajokortti + omavastuu 300 €.

hotelli aquarius

Kullervontie 11 B, puh. 02 841 3123.

hotelli haVu

Levysepänkatu 1, puh. 044 753 3835.

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

Melonta

Melontalaituri

PyhämaaN matkailuyhDistys

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

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890. 
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Vuokrattavana kanootteja ja kajakkeja. 
20 €/2 tuntia, 30 €/päivä.

Melojille ja pienveneille on oma laituri Kaupunginlah-
della, aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Sijainti 
Rauhankadun päässä, lähellä vedenottopistettä. 

haimion yleisen saunan laituri, Haimiontie 351 
(yleinen uimaranta). 

Polkupyöränvuokraus
matkailutoimisto

Rauhankatu 10. Hinnat: 2,50 €/tunti, 10 €/päivä, 
30 €/viikko. Sähköpyörät 5 kpl, 7 €/tunti, 20 €/päivä.

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890.  
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Vuokrattavana polkupyöriä, sähköllä ja ilman. 
Myös sähköskoottereita, skootteja skeittilautoja. 

mailto:laura.heino%40wasaborgintalli.fi?subject=
https://wasaborgintalli.fi/
mailto:aaltoleena%40outlook.com?subject=
https://www.pyhamaanpirtti.fi/
https://pyhamaa.fi/
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Saunat yleisessä 
käytössä

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890.  
Avoinna 28.4.-30.9.2023 joka päivä klo 8-22. 
Tilaussauna majoittujille 20 €/tunti, muille 50 €/tunti. 

eräiNeNkari

Eräistenkarintie 31, Lokalahti.
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti-seura ry. 
Lisätiedot: 
www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari
 
haiDukseN saari

Vanha kalastajatila. Puh. 040 158 0815, 
ravintolaodine@haidus.fi.
Iso sauna, savusauna ja pikkusauna sekä palju, josta 
on hienot näkymät merelle. Isoon saunaan mahtuu 
yht. 15 henk., savusaunaan n. 8 henk. ja paljuun 8-10 
henkilöä.  Ison saunan voi vuokrata myös 
majoitustarkoitukseen 5-10 henkilölle.
 
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.

haimioN sauNat

Haimiontie 351, Uusikaupunki. Makeanvedenaltaan 
rannalla.

haimio/metsälehto

Saunaa hoitaa Vakka-Suomen Latu ry.
Varaukset arkisin klo 9-18 puh. 050 3060 775 
tai 0440 755 789. 
vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/metsalehdon-
sauna

haimioN PikkusauNa + aitta

Saunaa hoitaa Kalannin Jokisivun Ns ry.
Varattavissa 1.5.-30.9. Varaukset puh. 045 132 6524.
haimionsaunat.fi

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. Mökissä on sähkö, 
vesijohtovesi ja sisäwc. Saunan omistaa 
Haapaniemen kyläyhdistys. Varattavissa 2.5.-30.9. 
Varaukset puh. 0400 979 601.

Sukellus
uuDeNkauPuNGiN sukelluskeskus oy

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

eräiNeNkari

Eräistenkarintie 31, Lokalahti.
Meren rannalla. Saunaa hoitaa Lokalahti-seura ry. 
Tarkista aukioloajat: 
www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari

haimio, VaPaasauNa

Haimiontie 351, Uusikaupunki. Saunaa hoitaa 
Kalannin Jokisivun Ns ry.
Auki touko-elokuussa. 

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.

saNttis sauNamökki

Lintuluoto 158, Pyhämaa, puh. 044 0999 030. 
Saunaa hoitaa Pyhämaan VPK. Viihtyisä mökki 
kaikilla mukavuuksilla, meren rannalla. Mökissä 
iso puulämmitteinen sauna. Vuodepaikat kuudelle 
henkilölle.
www.santtis.fi

taiPaleeNjärVi

Saunapolku 8, Kalanti. Taipaleenjärven rannalla.
Saunan omistaa Kalannin Eteläkulman 
Metsästysseura.
Varattavissa touko-elokuussa puh. 045 639 8981.

https://www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari/
mailto:ravintolaodine%40haidus.fi?subject=
https://www.isokari.fi/
https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/metsalehdon-sauna/
https://vakkasuomenlatu.suomenlatu.org/metsalehdon-sauna/
https://haimionsaunat.fi/
mailto:sami.vuori%40gmail.com?subject=
mailto:info%40divecenter.fi?subject=
https://divecenter.fi/
https://www.lokalahtiseura.fi/hyva-tietaa/erainenkari/
https://santtis.fi/
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Venevuokraus

Uinti

tuuleNhauki

2 kpl Suomi 475Cat -veneitä 15 hv perämoottorilla, 
gps/sonar. Lisätietoja puh. 0440 232 324, 
wohde@tuulenhauki.fi, www.tuulenhauki.fi.

uimahalli

Koulupolku 5, puh. 050 420 5203.
Kesätauko 22.6.-16.8. uusikaupunki.fi/uimahalli

uimaraNNat

Uudenkaupungin alueella on 11 kaupungin ylläpitä-
mää yleistä uimarantaa, joista osa on meren ja osa 
järvien rannoilla. Lähimpänä kaupungin keskustaa 
sijaitsevat Santtionranta ja Hiunranta, joista erityisesti 
Hiunranta on ihanteellinen pienille lapsille. Uimaran-
toja 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.
raulio, Pyhämaantie 300, Pyhämaa.
Pyhämaa, Pyhämaanranta 37, Pyhämaa.
Vintri, Lyökintie 726, Pyhämaa.

Retkeilijöiden käyttöön on rakennettu viihtyisät grilli-
katokset Karhuluodon sekä Pyhämaan uimarannoille. 
Uimaranta-alueilta löytyy myös käymälä. Raulion 
ja Vintrin uimarannoilla sekä Pitkäluodon kalasata-
massa Pyhämaassa löytyvät grillikodat. Polttopuut 
kannattaa varmuuden vuoksi varata mukaansa.

talViuiNti

Talviuintia järjestetään Kalannissa Haimion 
Metsälehdon saunalla ja Vapaasaunalla. 
Talviuintikausi on lokakuusta huhtikuun loppuun 
aina sunnuntai-iltapäivisin. Lisätietoja 
uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri

Tennis
PietolaN teNNiskeNtät

Kolme asfalttikenttää vapaasti käytettävissä.

kauPuNGiN massakeNtät

Kaksi massakenttää, osoite Välskärintie 4. Kenttien 
hoidosta vastaa Tennis-Roima, www.tennisroima.fi, 
info@tennisroima.fi
Varaukset ja avaimet Uudenkaupungin Golfklubi, 
Golfintie	2.	Yksittäiset	vuorot	puh.	02	841	3060.

mailto:wohde%40tuulenhauki.fi?subject=
http://www.tuulenhauki.fi/
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/uimahalli
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
http://tennisroima.fi/
mailto:info%40tennisroima.fi?subject=
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Kenkäkauppa 
Alina

LAATUA JALOILLE

kenkäkauppa alina on tullut 
tunnetuksi monipuolisista 
kenkävalikoimistaan ja hyväs-
tä asiakaspalvelustaan. ei siis 
ihme, että alinaan tullaan usein 
ostoksille kauempaakin ja alina 
on myös ryhmämatkailijoiden 
suosiossa. 

Alinassa tiedetään paljon jaloista 
ja kengistä - ennen kaikkea niiden 
yhteensopivuudesta.

- Vaivaisenluut, vasaravarpaat, 
tukipohjalliset ja turvonneet 
nilkat ovat meille arkipäivää, 
kertoo kauppias outi Nurmi 
asiantuntevasti. 

Meiltä löytyy persoonallisia ja 
hyvänlaatuisia kenkiä vaikka 

kuinka paljon. Halusitpa sitten 
korkkarit, kävelykengät, ballerinat, 
tossut tai erikoiskengät. Naisten 
kenkien lisäksi meiltä löydät laajat 
kenkävalikoimat myös miehille, 
Nurmi vinkkaa. 

keNkäkauPPa aliNa
alinenkatu 36, uusikaupunki.

Puh. 044 704 3553
outi.nurmi@alina.fi

avoinna ma-pe klo 10-17, 
la klo 10-14.

kesä- ja heinäkuussa 
mahdollisesti eri ajat.

katso ilmoittelumme 
Facebookista! 

Sisustus Ulpukka

LIFESTYLE-LIIKKEESTÄ MYÖS 
LAADUKKAAT VAATTEET

sisustus ulpukka sijaitsee aivan 
uudenkaupungin keskustassa, 
torin kulmalla. 300 neliön 
lifestyle-liike houkuttelee 
ostoksille niin sisustajat kuin 
laadukkaiden vaatemerkkienkin 
ystävät. 

Ulpukka on tunnettu alan tunne-
tuimpien sisutusmerkkien tuote-
valikoimista.  Liikkeen kauniista 
somistuksista ja inspiroivasta 

esillepanosta voi saada hyviä 
sisustusideoita. 

Ulpukan laajasta, merkkivaattei-
den valikoimasta löydät laaduk-
kaita ja ajattomia vaatteita ja 
asusteita niin naisille, miehille kuin 
lapsillekin. Uusimpana tuotebrän-
dinä on Makia. Muita tunnettuja, 
myynnissä olevia vaatemerkkejä 
ovat mm. Marimekko, Boome-
rang, Holebrook, Gant, Lexington, 

sisustus ulPukka
alinenkatu 30, uusikaupunki.

Puh. 02 848 4801
ulpukka@ulpukka.eu

aVoiNNa
ma-pe klo 10-17
la klo 10-13.30 

facebook.com/sisustusulpukka

Marc O´Polo, Pelle P ja Samsoe & 
Samsoe, Part Two ja Metsola.  

Iloinen ja palveleva henkilökunta 
auttaa löytämään parhaat lahjat 
liikkeen laajasta tuotevalikoimasta 
moniin erilaisiin juhliin ja merkki-
päiviin.

mailto:outi.nurmi%40alina.fi?subject=
mailto:ulpukka%40ulpukka.eu?subject=
https://www.facebook.com/sisustusulpukka
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U:gin Lemmikkipuoti 
ja Niinan 
Trimmauskulma

LEMMIKKIEN OMA PUOTI

torin yläkulmasta löydät 
paikalliset iloisen palvelun liik-
keet, u:gin lemmikkipuodin ja 
Niinan trimmauskulman.

U:gin Lemmikkipuodista saat laa-
dukkaat lemmikkien ruoat, hoito- 
ja ulkoilutuotteet sekä 
harrastusvälineet. Jos kaipaat 
jotain tuotetta, tilaamme sen 

sinulle mielellämme. Puodista 
löydät myös uniikkeja kotimaisten 
käsityöläisten tuotteita.

Niinan Trimmauskulma tarjoaa 
niin pesut, trimmaukset kuin 
kynsihuollonkin kaikenkarvaisillle 
koirille, yksilöllisesti ja rauhallises-
sa 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.

mailto:uginlemmikkipuoti%40gmail.com%0D?subject=
mailto:niinan.trimmauskulma%40gmail.com%0D?subject=
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Puotien Paris
Luettelossa ovat mukana ne liikkeet, jotka ovat 
osallistuneet vuoden 2023 Valitse Uusikaupunki 
-esitteeseen. Useimmat niistä sijaitsevat aivan 
kaupungin keskustassa lähellä toisiaan. Lisätietoja 
ostosmahdollisuuksista saa matkailutoimistosta, 
puh. 050 420 5333.

Alkoholiliike

Antiikkia, vanhaa 
tavaraa, kirpputori

alko

Ketunkalliontie 1.  Samassa rakennuksessa 
K-Supermarket Itäpoijun kanssa. 

aNtiikki PP

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

kalakauppa
rannikon kalatuote

Palveleva kalakauppa vierassatamassa. 
Paikalliset kalaherkut ja oman savustamomme 
tuotteet. Kahvipisteestä kalaleivät ym.

Pakkahuoneentori a 1, 23500 uusikaupunki
puh. 02 842 3004.
avoinna: ti-pe klo 9-17, la klo 9-14. 
kesä-elokuussa auki myös maanantaisin. 
www.rannikonkalatuote.fi 

kangas- ja käsityöliike
kodin kangastus

Yksityinen kangas-, lanka- ja sisustuskauppa 
keskellä kaupunkia. Valikoimissa vaatetus- ja 
sisustuskankaita, neulelankoja, käsityötarvik-
keita, vaahtomuovia, sekä uusimpana käytävä- 
ym. mattoja. Ompelupalvelu sisustustuotteille; 
verhot, patjan- ja tyynynpäälliset, kysy rohkeasti 
vaihtoehtoja! Tarvittaessa tilatut tuotteet myös 
postitse. Ryhmille myös ilta-aikoja. Tervetuloa!

alinenkatu 19, uusikaupunki.
Puh. 044 2727 206
avoinna ark. 9.30-17.30, la 9.30-14.00

aNtiikki-taiDe klaara

Nopperlantie 1, Lokalahti, puh. 040 566 9705.
Eri aikakausien antiikkia monipuolisesti. Avoinna 
ympäri vuoden. Nopperlan Antiikkimarkkinat järjes-
tetään kesällä 2023. Katso lisätiedot facebook-sivuil-
tamme tai www.antiikkiklaara.fi

liisako kirPPutori

Koulukatu 7, 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. 
posti@ostojamyyntinelly.fi
Avoinna ti-pe klo 11-18, la aukioloajat facebookissa ja 
nettisivuilta. Käytettyjen kodin tavaroiden, huone-
kalujen, antiikin ja taiteen monipuolinen tavaratalo. 
Kuvia nettisivuillamme ja facebookissa. 
www.ostojamyyntinelly.fi 

https://www.antiikkipp.fi/
http://www.rannikonkalatuote.fi/
http://www.antiikkiklaara.fi/
mailto:liisako%40liisako.fi%0D?subject=
https://www.liisako.fi/
mailto:posti%40ostojamyyntinelly.fi?subject=
https://www.ostojamyyntinelly.fi/
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Apteekit

Kenkäkauppa

Kukkakauppoja, 
puutarhamyymälä

Kirjakauppa, 
toimistotarvikkeita

Kierrätyskeskus

Kultasepänliikkeitä

Kodinkoneet, 
puhelimet, 
tietotekniikkaa

löydät osiosta tärkeitä palveluita – hyvä tietää

keNkäkauPPa aliNa

Alinenkatu 36, puh. 044 704 3553. 
outi.nurmi@alina.fi 
www.alina.fi

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. Palvelemme ma-pe 
klo 9-16.30, la 9-13. www.siivosenkukkapirtti.fi 

kirja-Vakka

Alinenkatu 23, 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

Liljalaaksonkatu 10, puh. 044 051 5694.
Käytetyn tavaran vastaanotto, myynti ja välitys. 
Pienimuotoiset korjaustyöt.
Avoinna: Ma klo 9–16, ti klo 9-15.30, ke ja to klo 9-15 
ja pe klo 9-13. Tarkista aukioloajat nettisivulta. 
uusikaupunki.fi (kierratyskeskus) järVeN kello ja kulta – est. 1925 -

Torin kulmalla, Alinenkatu 30, puh. 02 841 2157, 
050 572 5212. myynti@kellojakultaonline.fi
Hopea- ja kultakorut, kellot, lahjatavarat, kaiverrus-, 
kulta- ja kellosepäntyöt. Perheyritys yli 97 vuotta. 
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista. 
Avoinna ma-pe klo 9-17 ja la klo 9-13.30 tai 
sopimuksesta. www.kellojakultaonline.fi 

uuDeNkauPuNGiN kultakello

Alinenkatu 29, puh. 02 841 2242, 044 307 3867.
uudenkaupunginkultakello@gmail.com
Kellot, kulta- ja hopeakorut, lahjatavaraa. Kello- ja 
kultasepän sekä kaivertajan palvelut. Silmälasien 
korjaukset. www.ukinkultakello.fi 

PoWer uusikauPuNki

Alinenkatu 29, Uusikaupunki, 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.
Avoinna arkisin klo 9-17, lauantaisin klo 9-13.
www.euronics.fi

VeikoN koNe uusikauPuNki

Ketunkalliontie 3, Uusikaupunki. Puh. 02 844 3090, 
esa.nordqvist@veikonkone.fi.
Avoinna: ma-pe klo 9.30-17.30, la klo 9-13. 
Paikallinen palveleva kodinkoneliike. Nyt uutuutena 
aurinkosähköjärjestelmät ja ilmalämpöpumput. 
veikonkone.fi 

mailto:outi.nurmi%40alina.fi?subject=
https://www.alina.fi/
mailto:harri.saarikko.taimipalvelu%40gmail.com?subject=
http://www.kurjenpoluntaimipalvelu.com/
mailto:kukkapirtti%40siivosenkukkapirtti.fi?subject=
https://www.siivosenkukkapirtti.fi/
mailto:info%40kirja-vakka.fi?subject=
https://www.kirja-vakka.fi/
https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuoltopalvelut/kierratyskeskus
mailto:myynti%40kellojakultaonline.fi?subject=
https://kellojakultaonline.fi/
mailto:uudenkaupunginkultakello%40gmail.com?subject=
https://www.ukinkultakello.fi/
https://www.power.fi/
https://www.euronics.fi/
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https://www.veikonkone.fi/
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Lahjatavarat, käsityöt, 
sisustus, taide ja 
tekstiilit

Lemmikkieläimiä 
ja -tarvikkeita, 
trimmauspalvelu

Marketit ja 
elintarvikekaupat

Leipomoita ja 
leipomomyymälöitä
askoNDi oy leiPomokoNDitoria 

Alinenkatu 27, Uusikaupunki. Puh. 044 746 3113. 
Perinteinen kahvila-konditoria torin laidalla.
Avoinna ma-pe klo 6-18 ja la klo 9-15.
www.askondi.fi

kotileiPomo ukiN PullaPirjot 

Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400. 
info@pullapirjot.com
Avoinna ma-pe klo 6-14. Pullat, leivät, täytetyt 
sämpylät ym. Tilauksesta täytekakut, voileipäkakut. 
www.pullapirjot.com

PikkukyläN Puoti

Ylinenkatu 38 B, puh. 040 708 4776.
meku@pikkukylanpuoti.fi
Pikkukylän Puodissa on myynnissä hyvä valikoima 
suomalaisia käsityö-, design- sekä taidetuotteita. 
Samassa rakennuksessa sijaitsevassa Runonkulman 
Galleriassa on vaihtuvia taidenäyttelyitä ja taidelai-
naamo.  Avoinna heinäkuussa ja elokuun alkuviikoilla 
ke-pe klo 11-17 ja la klo 11-15.  Muina aikoina 
ke klo 16-19 ja la klo 11-15. Tammikuussa suljettu. 

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 
facebook.com/sisustusulpukka

Vihreä lammas ky

Alinenkatu 23, puh. 050 588 6677.
kirsti@vihrealammas.fi
Käsityönä tehtyjä lampaantaljatuotteita. Irtoteetä ja 
kahvia papuina tai jauhettuna. Katso aukioloajat 
fb-sivuilta. www.vihrealammas.fi

uGiN mareNki 

Asemiehentie 5, puh. 050 300 5713. 
marenki@uginmarenki.fi
Leipomosta maankuulua Uudenkaupungin maren-
kia tilauksesta. Myyntipisteet Uudessakaupungissa: 
K-Supermarket Itäpoiju, K-market Kaunisranta, 
K-market Pikkuherkku, Lounas-kahvila Rosamunda, 
Sale Koulukatu ja S-market Vakka-Suomenkatu. 

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
Turkinhoidon ammattilainen, lemmikkiäsi 
kunnioittanen. Samassa rakennuksessa 
Ugin lemmikkipuodin kanssa.

k-market kalaNti 

Pankkitie 2, Kalanti. Puh. 044 2377 271.

k-market kauNisraNta 

Hiuntie 120, Uusikaupunki. Puh. 044 972 0325.

k-market lokalahti 

Varanpääntie 10, Lokalahti. Puh. 044 243 3120. 
Kalanti, Kaunisranta ja Lokalahti ovat avoinna: 
ma-pe klo 8-21, la 9-21 ja su 10-18.  www.k-market.fi

https://www.askondi.fi/
mailto:info%40pullapirjot.com?subject=
https://www.pullapirjot.fi/
mailto:meku%40pikkukylanpuoti.fi?subject=
mailto:kukkapirtti%40siivosenkukkapirtti.fi?subject=
https://www.siivosenkukkapirtti.fi/
mailto:ulpukka%40ulpukka.eu%0D?subject=
https://www.facebook.com/sisustusulpukka
mailto:kirsti%40vihrealammas.fi?subject=
http://www.vihrealammas.fi/
mailto:marenki%40uginmarenki.fi?subject=
mailto:harri.saarikko.taimipalvelu%40gmail.com?subject=
http://www.kurjenpoluntaimipalvelu.com/
mailto:uginlemmikkipuoti%40gmail.com?subject=
https://doggo.fi/
mailto:niinan.trimmauskulma%40gmail.com?subject=
https://www.k-ruoka.fi/k-market
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k-market Pikkuherkku 

Oman kylän kauppa, aivan kaupungin 
keskustassa. Loistavaa ja laadukasta palvelua.

koulukatu 2, uusikaupunki. 
Puh. 044 766 1231 
avoinna ma-la klo 7-21, su klo 10-18.

Puotien Paris

sale koulukatu

Koulukatu 1, puh. 010 764 4520. 
Avoinna: ma-la klo 7-21, su 9-21.

s-market

Vakka-Suomenkatu 18, puh. 010 764 4470.
Päivittäistavaramyymälä. S-pankin 
asiakaspalvelupiste.
Avoinna: 24/7.

PakkahuoNeeN Puoti

Pakkahuoneentori 1.  
Avoinna 26.5.-13.8. joka päivä klo 10-18.
Kattava valikoima tuoreita kasviksia lähituottajien 
tiloilta. Paikallisten yrittäjien tuotteita. 

Vakka-suomeN PaNimo

Välttitie 2, Uusikaupunki. Puh. 050 370 1276. 
Prykmestar-tuotemerkistä tunnettu pienpanimo. 
Laadukkaat kausi- ja erikoisoluet, myös siidereitä. 
Panimon myymälästä voi ostaa mietoja juomia. 
Tarkista aukioloajat Facebook-sivultamme: 
www.facebook.com/oyVasP
www.prykmestar.fi

PikaPesula kemPika

Monipuoliset pesulapalvelut. 
Siivousaineiden- ja tarvikkeiden myynti. 
Avoinna ma-to klo 9-17 ja pe klo 8-15.30. 
Liljalaaksonkatu 5. Puh. 02 842 4203. 
pesula.kempika@hotmail.com 
www.kempika.fi

euroNiCs/VsP shoP uusikauPuNki

Rauhankatu 6, puh. 010 5815 900.
Meiltä saat käyttöösi huipputehokkaan valokuituliit-
tymän, kaapeli-TV:n sekä kattavat kanavapalvelut 
www.vsp.fi 

k-rauta uusikauPuNki

Ketunkalliontie 6, puh. 02 842 7100.
Plussakortti. Vuokrauspiste Ramirent, laitteiden ja 
koneiden vuokrausta.  
www.k-rauta.fi/uusikaupunki

telmariN

Alinenkatu 19, Uusikaupunki. Puh. 02 848 4600. 
info@telmarin.fi
Telmarin on Uudenkaupungin sydämessä toimiva 
perinteikäs kivijalkamyymälä. Sähköalan erikois-
liikkeessämme on laaja valikoima valaisimia ja 
sähköasennustarvikkeita. Ammattitaitoisella otteella 
autamme niin kesämökin kuin teollisuudenkin 
sähkötarvikehankinnoissa. Valaisimiamme löydät 
myös UkiShop verkkokaupasta. 
Avoinna ma-pe klo 9-17, la 10-13. www.telmarin.fi 

uGiN Pyörä

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

Panimo

Pesula

Nettiliittymät, 
tv ja viihde

Rakentaminen, 
remontointi, sähkö-
työt, sisustus 

Pyöräliike

https://www.facebook.com/OyVASP
https://www.prykmestar.fi/
mailto:pesula.kempika%40hotmail.com%20?subject=
https://www.kempika.fi/
https://www.vsp.fi/
https://www.k-rauta.fi/myymalat/uusikaupunki
mailto:info%40telmarin.fi?subject=
https://telmarin.fi/
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suutari ja aVaiNPaja Väärti oy

Linja-autoasema (torin reunalla), puh. 041 502 2426. 
Valikoimiimme kuuluvat monipuoliset suutaripalve-
lut, avainten valmistus, kaiverrukset, teroituspalvelu 
sekä tarvikemyynti. 

kauPPatori

Avoinna ma-la alkaen klo 7. 
Myyntipaikat: torivalvoja puh. 050 523 2759.
1.7.-2.9.  Tul toril -teematorit lauantaisin klo 10-14. 
Toimintatorstait 29.6.-31.8. torstai-iltapäivisin. 
Torikoordinaattori puh. 044 7005 719, 
tultoril@uusikaupunki.fi

iltatori

Pakkahuoneen vierassataman rannassa, 
puh. 044 712 3500/Pakkahuoneen kahvio.  
Ohjelmalliset iltatorit keskiviikkoisin 28.6.-2.8. 
klo 16-19. 
www.karilla.fi 

SuutariSilmälasiliike

Torit

karmiini

uusi-optiikka

Täyden palvelun kaihdinliike. Mittaus-, 
asennus- ja suunnittelupalvelu. Sälekaihtimet, 
rullaverhot, markiisit. 

Kaikki toimittamamme kaihdinalan tuotteet 
ovat 100% suomalaista työtä. Meiltä myös taite- 
ja paljeovet.

kullervontie 16 b, uusikaupunki. 
Puh. 050 569 7495/jussi Zenger.
info@karmiini.fi
www.karmiini.fi

Asiantunteva, palveleva, yksityinen optikkosi 
Uudessakaupungissa jo 40 vuoden ajan. Meiltä 
saat optikon ja silmälääkärin palvelut, kuivan 
silmän tutkimukset sekä työnäköpalvelut kaikki 
samasta paikasta. Tervetuloa hyvän näön 
kaupoille. Avoinna: ma–pe klo 9–17, la 
ajanvarauksella.

alinenkatu 22, uusikaupunki. 
Puh. 050 528 1500, 02 842 2888.
uusioptiikka@fennooptiikka.fi
www.uusioptiikka.fi

Warma-uunit

Uudenkaupungin oman takkatehtaan 
tehtaanmyymälä keskustan tuntumassa. 
Monipuolinen valikoima laadukkaita ja 
ekologisia varaavia takkoja ja puuhelloja. 
Myymme myös asennukset, palomuurit, 
hormit ym. tulisijatarvikkeet. Toimimme 
koko Suomen alueella.

lokalahdentie 1, 23500 uusikaupunki
Puh. 02 844 1576
www.warmauunit.com
warmauunit@warmauunit.com

mailto:tultoril%40uusikaupunki.fi?subject=
https://karilla.fi/
mailto:info%40karmiini.fi?subject=
https://www.karmiini.fi/
mailto:uusioptiikka%40fennooptiikka.fi?subject=
https://uusioptiikka.fi/
https://warmauunit.com/
mailto:warmauunit%40warmauunit.com?subject=
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uki outlet -myymälä

Koulukatu 2-4, K-marketin alakerrassa. 
Puh. 040 6687 282. 
Avoinna 19.5.-11.8.2023 joka päivä klo 10-18, 
heinäkuussa ma-pe pidennetty aukiolo 10-20.

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 10-17.30)
ja la 10-13.30.

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. Marta, Mix, Niccolei, Masai, Fransa, 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, Makia, Holebrook, Boomerang, 
Gant, Lexington, Marc O´Polo, Pelle P ja Samsoe & 
Samsoe, Part Two ja Metsola.

Uki Outlet

Vaatetusliikkeitä

Valokuvausliike

kesport uusikaupunki 

Täyden palvelun urheiluliike Uudenkaupungin 
keskustassa. Avoinna ma-pe klo 9-17.30 ja la 
klo 9-14. Meiltä saat myös Plussaa ostoksistasi.

alinenkatu 19, 23500 uusikaupunki
Puh. 02 848 8000
kesportuki@kesportuki.fi

Putiikki sik-sak 

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!

alinenkatu 26, uusikaupunki. 
Puh. 02 841 2409. 
mekkeputiikkisiksak@gmail.com
avoinna ark. 10-17, la 10-13.30.

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.

kuVaamo erja

Koulukatu 7, puh. 02 841 3747, 0500 925 675. 
info@kuvaamoerja.com
Palveleva valokuvaamo torin laidalla. Kuvausten ja 
kuvien valmistuksen lisäksi laaja valikoima kehyksiä, 
albumeja	ja	filmejä.	Kuvien	ja	videoiden	digitointi	pai-
kan päällä nopeasti ja edullisesti. Passikuvat suoraan 
poliisille. Kuvien tilaus verkkokaupastamme:  
kuvaamoerja.kuvatilaus.fi/tilaa. Avoinna ma-pe 
9-17 ja lauantaisin 9-13. Muina aikoina sopimuksesta.

Urheilu- ja vapaa-ajan 
liike

mailto:elina.telin%40hotmail.com?subject=
mailto:reinholm%40gmail.com?subject=
https://reinholm.wixsite.com/eija
mailto:kesportuki%40kesportuki.fi?subject=
mailto:mekkeputiikkisiksak%40gmail.com?subject=
mailto:anne%40studio25.fi?subject=
mailto:info%40kuvaamoerja.com?subject=
https://kuvaamoerja.kuvatilaus.fi/
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Suoramyyntitilat 
ja Reko suoramyynti-
kanava
REKO on lähiruoan suoramyyntikanava netissä. 
Mukaan pääset liittymällä REKO Uusikaupunki 
Facebook-ryhmään osoitteessa 
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 jako-
paikka on Uudenkaupungin torilla, linja-autoaseman 
puoleisella reunalla. Mikäli et jostain syystä pysty 
liittymään Facebook-ryhmään, voit myös tulla j
akoaikana paikan päälle tutustumaan tuottajiin ja 
heidän tarjontaansa ja tekemään tilauksia 
seuraavaan jakokertaan.

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, vadelmat, 
musta- ja viherherukkaa ympäri vuoden. 
FB Luotosen Marjatila

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 itsepalvelu-
kioskista päivittäin. Puh. 0400 922 662/Kirsi. 
Heinän kaato, 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.

https://www.facebook.com/groups/687060364771544/
mailto:olli.laivo%40gmail.com?subject=
mailto:isto.ktlaaksonen%40gmail.com?subject=
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Santtioranta Camping
LUONNONRAUHAA, AKTIVITEETTEJA SEKÄ ILOISTA PALVELUA

santtioranta Camping sijaitsee 
erinomaisten kulkuyhteyksien 
varrella, vain reilun kilometrin 
päässä uudenkaupungin torilta. 
turusta matkaa kertyy noin 70 ja 
raumalta 50 kilometriä. iloisen 
palvelun leirintäalueelta löytyy 
myös keskusta-alueen lähin, 
lapsiystävällinen uimaranta.

Santtiorannassa on seitsemän 
mökkiä merinäköalalla höystet-
tynä. Asuntoauton, -vaunun tai 
teltan kanssa liikkuville on tarjolla 
tilavat leirintäpaikat. Viihtyisä 
kahvila-ravintola palvelee joka 
päivä vastaanoton aukioloaikoina 
ja herkullisten kahvilatuotteiden ja 
juomien lisäksi saatavilla on myös 
maukkaita ruoka-annoksia. 

saNttioraNta CamPiNG 
kalalokkikuja 14, uusikaupunki.

avoinna 28.4.-30.9.2023.
Puh. 041 3144 890

santtioranta@karilla.fi
www.karilla.fi/santtioranta

Vastaanotto ja ravintola avoinna 
joka päivä klo 8-22.

lasten maanantait 
5.6.-31.7. klo 14-18

juhannustanssit 
23.6. klo 16-19

livemusalauantait 
1.7.-26.8. klo 17-20 

santtiorannan päättärit 
30.9. klo 15-22

10 000 €
arVoNta

jokainen 
maksettu 

yöpyminen 
14.4.-25.8.2023 

santtiorannassa 
ja Pakkahuoneella 

oikeuttaa 
osallistumaan 

arvontaan! 
www.karilla.fi

Santtiorannan palvelut ja 
tapahtumat luonnonkauniin meri-
maiseman ympäröimänä sopivat 
niin perheen pienimmille, kuin 
varttuneemmallekin väelle. 
Matkailijoiden lisäksi täällä 
viihtyvät myös kaupunkilaiset. 
Voit vuokrata käyttöösi polku-
pyöriä, sähkömopoja, skootteja ja 
skeittilautoja. Merelle mieliville on 
vuokrattavana soutuveneitä, 
kanootteja, kajakkeja sekä sup-
lautoja. Majoittujien käytössä ovat 
myös tilaussauna, grillikota ja 
ulkogrilli sekä lapsille oma leikki-
kenttä ja leikkimökki. Kesä-maa-
nantaisin on perheen pienimmille 
ohjattuja leikkitoimintaa ja lauantai-
sin viihdytään livemusiikin parissa. 
Tapahtumapäivinä lapset voivat 
temmeltää Pomppulinnassa. 

mailto:santtioranta%40karilla.fi?subject=
https://karilla.fi/santtioranta/
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Tule viihtymään Rairantaan!
ASUNTOVAUNULLA TAI -AUTOLLA LIIKKUVA MATKAILIJA

rairanta kutsuu karavaanareita 
uudenkaupungin eteläpuolelle, 
kauniin merenlahden rantaan. 
taitavan talkooporukan 
ylläpitämä rairanta on saanut 
vuosien varrella monenlaista 
tunnustusta.

Rairanta on viihtyisä 14 hehtaarin 
karavaanarialue, noin 7 km 
Uudestakaupungista etelään. 
Taivassalon ja Uudenkaupungin 
väliseltä tieltä löytyvät selkeät 
opasteet alueelle.

Aktiivisen ja taitavan talkooporu-
kan ylläpitämä Rairanta on saanut 
leirintäalueiden laatujärjestelmän 
mukaisen Vankkurihymiön, joka 
kertoo alueen korkeasta laadusta 
ja turvallisuudesta. Rairanta on 
valittu vuoden karavaanari-
alueeksi kaikkiaan kolme kertaa, 
vuosina 1994, 1997 ja 2008.

Rairanta on avoinna ympäri 
vuoden, ja alueella on jatkuva 
isäntäpäivystys. Toimiston 

rairaNta 
Vanhakartanontie 216
23500 uusikaupunki

Puh. 02 841 7400
toimisto@rairanta.fi

www.rairanta.fi

hiNNat
yöpymishinta vaunukunnalta

26 €/vrk sFC:n jäseniltä ja
muilta 34 €, ei henkilömaksuja.

rairanta kuuluu 
Caravan huippuihin, joten joka

kuudes vrk on ilmainen.

yhteydessä on kioski, josta voi 
ostaa mm. kahvia, jäätelöä, 
makeisia ja joitakin perustarvik-
keita. Matkailijoiden käytössä on 
myös tilava keittiö ja ruokailutila.

Rairannassa on 270 sähköistettyä 
matkailuajoneuvopaikkaa. Teltas-
sa ei ole mahdollista majoittua.
Yleiset saunat löytyvät miehille ja 
naisille sekä kolme hyvätasoista 
tilaussaunaa. Rairannan matala 
hiekkaranta on turvallinen myös 
lapsille. Rannalla on aurinko-
terassi, laavu, kaksi SUP-lautaa 
sekä useita veneitä esim. 
kalastamiseen.

Trainkalliolle voi kiivetä 76-
portaisia kuntoportaita myöden. 
Kalliolla on lintutorni komealla 
merinäköalalla höystettynä sekä 
18-väyläinen frisbeegolfrata. Rata 
on monipuolista ja vaihtelevaa 
kalliomaastoa, ja siksi mielen-
kiintoinen ja haastava. Kiekkoja 
voi lainata toimistosta. Koirille 
on Rairannassa oma koirasuihku 

ja uimaranta ja portin lähellä on 
koirille oma aitaus. 

Kesäviikonloppuisin monitoimi-
halli Railakassa on orkesteritans-
seja ja karaokea – oikeaa ranta-
lavatunnelmaa. Tervetuloa!

mailto:toimisto%40rairanta.fi?subject=
https://rairanta.fi/
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Gasthaus Pooki

Hotelli Aittaranta

PERINTEIKÄS JA KODIKAS MAJATALO

KOE HOTELLIELÄMYS RANTAMAKASIINIEN MILJÖÖSSÄ

Gasthaus Pooki tarjoaa
majatalomajoitusta upeassa
miljöössä torin kupeessa.
meillä on neljä tilavaa
majoitushuonetta, joista
jokainen on hieman erilainen,
mutta kaikki saaristohenkisiä.

Huoneen hinta sisältää aamiaisen, 
jonka voit nauttia joko Pookin ka-
binetissa tai idyllisellä sisäpihalla.

sillan kupeessa sijaitseva
hotelli aittaranta tarjoaa
viehättävän vaihtoehdon
tavanomaiselle hotellimajoituk-
selle. 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

Gasthaus Pooki
ylinenkatu 21,

23500 uusikaupunki
Puh. 02 847 7100

info@gasthauspooki.fi
www.gasthauspooki.fi

hotelli aittaraNta
aittaranta 2

23500 uusikaupunki
info@hotelliaittaranta.fi

Puh. 044 982 1720

onlinevaraus:
hotelliaittaranta.fi

Täällä nautit pienen majatalon 
viihtyisyydestä, henkilökohtaisesta 
palvelusta sekä ainutlaatuisesta
tunnelmasta.

Ravintolassamme nautit kesäisin 
saaristolaispöydän antimista ja 
ympäri vuoden a lá carte -listan 
herkuista. Gasthaus Pooki on
palvellut torin laidassa jo 38
vuoden ajan. Olemme auki ym-

pärivuotisesti, kesällä joka päivä. 
Nähdään Pookissa!

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.

mailto:info%40gasthauspooki.fi?subject=
https://www.gasthauspooki.fi/
mailto:info%40hotelliaittaranta.fi?subject=
https://www.hotelliaittaranta.fi/
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Pinetree Cottages
TUNNELMALLINEN HIRSIMÖKKIKYLÄ LUONNON RAUHASSA

Hirsimökit sijaitsevat kauniin 
ja rauhallisen mäntymetsän 
ympäröimänä, vain mökkikylän 
asukkaiden käytössä olevan lam-
men rannassa. Lammessa pääset 
uimaan, veneilemään ja SUP- 
lautailemaan ja talvella on myös 
avantouintia. Läheisellä järvellä 
voit ihailla maisemia laavulta.

Vuokrattavanasi on viisi ympäri-
vuotiseen majoitukseen sopivaa 

PiNetree CottaGes 

hakajärvenpolku 27, Pyhäranta
Puh. 044 989 2194

contact@pinetreecottages.com

online-varaus:
pinetreecottages.com

mökkiä kuudelle hengelle, sekä 
neljä kesäsesongin mökkiä neljälle 
hengelle.

Jokaisessa mökissä on oma 
puusauna, suihku, sisäwc, keittiö, 
grillausmahdollisuus, oma auto-
paikka ja tie perille. Palvelemme 
myös englanniksi ja saksaksi. 

Tervetuloa nauttimaan ja lataa-
maan akkuja!

Pinetree Cottages tarjoaa elämyksellistä hirsimökkimajoitusta luonnon rauhassa, kaukana kiireestä ja 
hälinästä. sijainti on noin 10 kilometriä uudenkaupungin keskustasta.

Hotelli Havu

PERINTEINEN HOTELLI LÄHELLÄ 
KESKUSTAN PALVELUITA

hotelli havulla on erinomainen 
sijainti kaupungin laidalla noin 
kilometrin päässä keskustasta.

Hotelliin on helppo saapua ja 
palvelut ovat lähellä. Samas-
sa rakennuksessa toimii myös 
lounas- ja á la carte -ravintola. 
Uudenkaupungin keskustan muu 
monipuolinen ravintola- ja palve-
lutarjonta ovat vain kävelymatkan 

hotelli haVu 

levysepänkatu 1, uusikaupunki
Puh. 044 753 3835

info@hotellihavu.fi
hotellihavu.fi

päässä hotellista.

Hotellirakennuksessa on 24 laa-
dukasta kahden hengen huonetta. 
Jokaisessa huoneessa on oma 
kylpyhuone, minijääkaappi, tele-
visio sekä oma parveke tai terassi. 
Hotellista löytyy myös saunatila 
porealtaineen, minkä hotelliasuk-
kaat voivat varata käyttöönsä. 
Tervetuloa!

mailto:contact%40pinetreecottages.com?subject=
http://pinetreecottages.com/
mailto:info%40hotellihavu.fi?subject=
https://hotellihavu.fi/


60

Majoitus

Majoitus
Hotellit

Lomamökit, Bed & 
Breakfast, muu majoitus

Gasthaus Pooki

Ylinenkatu 21, Uusikaupunki. Puh. 02 847 7100, 
info@gasthauspooki.fi	
Kodikas saaristohenkinen majatalo, torin laidalla, 
kaupungin keskustassa. Neljä tilavaa, tunnelmal-
taan erilaista majoitushuonetta. Kaikki ovat kahden 
hengen huoneita, joissa on oma suihku, kaapeli-tv ja 
langaton internetyhteys. Majoitushinnat sisältävät 
runsaan	aamupalan.	www.gasthauspooki.fi	

hotelli aittaraNta

Aittaranta 2, Uusikaupunki. Puh. 044 982 1720, 
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, Uusikaupunki.  
Puh.	02	841	3123.	hotelli@hotelliaquarius.fi
www.hotelliaquarius.fi Finlandia Hotelli FH

hotelli haVu

Levysepänkatu 1, Uusikaupunki. 
Puh. 044 753 3835, info@hotellihavu.fi
Hotellirakennuksessa on 24 laadukasta kahden 
hengen huonetta. Huoneissa on oma kylpyhuone, 
minijääkaappi, televisio sekä oma parveke tai terassi. 
Hotellista löytyy myös saunatila porealtaineen, minkä 
hotelliasukkaat voivat varata käyttöönsä. 
hotellihavu.fi

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 tienhaarasta 3 km 
Levanteentielle. Majoitusta maaseudulla, 
mahdollisuus myös pitempiaikaiseen 
vuokraukseen sekä pienimuotoisiin kokouksiin.

kalastuskeskus ja lomakylä merikoiVula

Koivulantie 198, Lokalahti, Uusikaupunki. 
Puh. 0440 872 875, info@merikoivula.fi

Etäisyys kaupungista autolla 17 km, meritse 7 km.

Alueella on seitsemän v. 2020 rakennettua villaa 
kahdeksalle hengelle. Villoissa on takka, nykyaikai-
nen keittiö (sähköliesi, paistinuuni, mikroaaltouuni, 
jääkaappi, astianpesukone, kaikki keittiötarvikkeet, 
kahvikone Jura), osissa pyykinpesukone. Lisäksi TV, 
maksuton WiFi, sauna ja iso terassi, jossa hiiligrilli 
Kamado Joe. Kokoussali on käytettävissä keväästä 
syksyyn 60 hengelle ja tilaussaunat 8-15 hengelle. 
Perkauspöydät, savustusuunit ja 8 moottorivenettä 
sekä 6 soutuvenettä. Alueelta löytyy myös 6 
kesämökkiä, leikkialue, kaksi tenniskenttää ja 
palloilukentät. Majoituksen hintaan sis. soutuvene, 
takkapuut, grillihiilet, liinavaatteet, pyyhkeet ja 
loppusiivous. Villat ovat käytössä ympäri vuoden. 
Online-varauskanava: www.merikoivula.fi

Kysy myös opastettuja kalastusreissuja kalastusopas 
Jani Ollikaisen johdolla: merikoivula.fi/kalastuso-
pas-ja-kalastusmatka-saaristossa

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 ravintola Pyhämaan Pirtin kanssa. Ma-
jatalostamme 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. 
Vuokrattavana myös kalustettu rivitalokolmio. 

PiNetree CottaGes 

Hakajärvenpolku 27, Pyhäranta. 
Puh. 044 989 2194, contact@pinetreecottages.com
Online-varaus: pinetreecottages.com
Sijainti 10 km Uudenkaupungin keskustasta 
Raumantietä nro 196, Sannainen 600 m.
 
Vuokrattavanasi on viisi ympärivuotiseen majoituk-
seen sopivaa mökkiä kuudelle hengelle, sekä neljä 
kesäsesongin mökkiä neljälle hengelle. Mökeissä on 
oma puusauna, suihku ja sisäwc. Keittiö sisältää asti-
aston ja keittovälineet. Mökissä myös mikro, kahvin-
keitin, jääkaappi pakastinlokerolla, keittotasot, takka 
uunilla ja terassilla hiiligrilli ja terassikalusteet. Oma 
autopaikka	ja	tie	perille.	Mökeissä	myös	taulu-tv.	Wifi	
on mahdollista saada asiakkaan pyynnöstä. 
Sijainti mökkikylän asukkaiden käytössä olevan 
lammen rannassa, mäntymetsän ympäröimänä. 
Lammessa voit uida, veneillä ja SUP-lautailla, talvella 
myös avantouintia. 

Pirkholma 

Pirkholmantie 137, Uusikaupunki.
Viestit: 044 313 8804
info@pirkholma.fi
www.pirkholma.fi
Etäisyys kaupungista n. 10 km Hiuntietä - Lepäisten-
tietä (opasteet ennen Pirkholmantien risteystä). 

mailto:info%40gasthauspooki.fi?subject=
https://www.gasthauspooki.fi/
mailto:info%40hotelliaittaranta.fi?subject=
https://www.hotelliaittaranta.fi/
mailto:hotelli%40hotelliaquarius.fi?subject=
https://hotelliaquarius.fi/hotel/
mailto:info%40hotellihavu.fi?subject=
https://hotellihavu.fi/
mailto:mervi.h.lalla%40gmail.com?subject=
mailto:info%40merikoivula.fi?subject=
https://merikoivula.fi/
https://merikoivula.fi/kalastusopas-ja-kalastusmatka-saaristossa/
https://merikoivula.fi/kalastusopas-ja-kalastusmatka-saaristossa/
mailto:aaltoleena%40outlook.com?subject=
https://www.pyhamaanpirtti.fi/
mailto:contact%40pinetreecottages.com?subject=
http://pinetreecottages.com/
mailto:info%40pirkholma.fi?subject=
https://www.pirkholma.fi/
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Hotellitasoisia siistejä lomamökkejä rannalla saaristo-
miljöössä. 6 mökkiä á 2-6 vuodetta. Jokaisessa mökis-
sä oma sauna, takka, TV, pedatut vuoteet, pyyheliinat, 
soutuvene, ulkogrilli, keittiö, liesi uunilla, jääkaappi 
pakastimella, astianpesukone, mikro, kahvinkeitin, 
vedenkeitin ja astiat kuudelle. Mökeissä myös lämmin 
ja kylmä vesijohtovesi, suihku, wc ja ilmalämpö-
pumppu. Autotie perille kaikkiin mökkeihin. Avoinna 
ympäri vuoden. 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 850 €
Muina	aikoina	aika	(1.9.−31.5.):
Viikko 750 €, viikonloppu 400 €.

Viihtyisä mökki kaikilla mukavuuksilla meren 
rannalla. Vuodepaikat kuudelle henkilölle. Iso puu-
lämmitteinen sauna.  Loivasti syvenevä hiekka- ja 
kivipohjainen ranta.  Soutuvene käytettävissä.

Villa WohDe 

Vohdensaarentie 92, Uusikaupunki, 
puh. 0440 232 324.
wohde@tuulenhauki.fi

Keskustasta 7 km Lepäistentietä Vohdensaarelle, au-
totie perille. Majoitusta, venevuokrausta ja kalastusta 
meren äärellä. Meren ja makeanvedenaltaan tuntu-
massa vuokrattavana Villa Wohde. 12 vuodepaikkaa 
(3 per huone yläkerrassa, 3 alakerrassa). Kaikki 
mukavuudet, sauna, soutuvene. Viikko- ja viikonlop-
puvuokrauksia. Rauhallinen sijainti vanhassa perin-
teikkäässä 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. 

kirkkokadun amanda ja olga

Keskustan puutaloalueella idylliset asunnot yli 
100-vuotiaassa puutalossa, omalla pihalla.
Romanttinen Amanda: 55 m², k + huone, kuisti 
(2+2). Merellinen Olga: 45 m², huone keittiöllä, 
parvi ja sauna, kuisti. (1 + 1 + 1). Parvi ja 
vuodesohva kahdelle. 
1 vieras 90 €/yö, 2 vierasta 120 €/yö, 
lisähenkilöt 30 €/vrk. Asunnot ovat kalustettuja 
ja täysin varusteltuja. Hinta sis. lakanat, 
pyyhkeet ja loppusiivous. 
Pitkäaikaismajoitusta erillissopimuksesta.
Booking.com, Airbnb

kirkkokatu 14 b, uusikaupunki.
Puh. 0400 698 366, katja.laine@pikkuvilla.fi
www.pikkuvilla.fi

Kalustetut huoneistot
Leirintä- ja 
asuntovaunualueet

huoNeisto ruustiNNa ja Villa ruustiNNa 

Alinenkatu 11 as 2, Uusikaupunki. 
Puh. 044 271 2696, esa.pirkola@gmail.com

Huoneisto Ruustinna ja Villa Ruustinna tarjoavat 
yöpymistä idyllisessä puutalomiljöössä aivan keskus-
tan ja Kaupunginlahden läheisyydessä. Tarjoamme 
tilavat, viihtyisät ja vanhan ajan henkeen remontoidut 
huoneistot mukavuuksin. Huoneistot Ruustinna 1-2 
henkilöä ja Villa Ruustinna 1-4 henkilöä. Paikoitustilaa 
on runsaasti kadun varressa ja helppo sisäänkirjautu-
minen koodilla. Mahdollisuus myös pidempiaikaiseen 
majoitukseen. 

www.airbnb.fi/rooms/26351916?s=51
www.facebook.com/huoneistoruustinna/

saNttioraNta CamPiNG  

Kalalokkikuja 14, Uusikaupunki. Puh. 041 3144 890.
Sijainti meren rannalla, n. 1,5 km torilta. 
Avoinna 28.4.-30.9.2023.
Vastaanotto ja kahvila avoinna joka päivä klo 8-22.
santtioranta@karilla.fi
www.karilla.fi/santtioranta

Leirintäpaikat asuntoautoille ja -vaunuille
25 €/vrk + 4 €/hlö/vrk, +2 €/0-12v/vrk

Telttapaikat
20 €/vrk + 4 €/hlö/vrk, +2 €/0-12v/vrk

Leirintä- ja telttapaikat sis. sähkön, yhteiset saniteet-
titilat sekä tilat ruoanlaittoon ja tiskaukseen.

raNNikoN majoitus

Edullista majoitusta. Kalustettuja rivi- ja kerrostalo-
asuntoja sopimuksen mukaan Uudenkaupungin kes-
kustan alueella. Hintatiedot, varaukset ja lisätietoja: 
jussi.salin@majoitus.net tai puh. 0400 468 558.

https://www.pirkholma.fi/
mailto:info%40santtis.fi?subject=
https://santtis.fi/
mailto:wohde%40tuulenhauki.fi?subject=
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mailto:esa.pirkola%40gmail.com?subject=
https://www.airbnb.fi/rooms/26351916?s=51&source_impression_id=p3_1672680766_lzP2DAJ1VzdtKQjw
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mailto:santtioranta%40karilla.fi?subject=
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mailto:jussi.salin%40majoitus.net?subject=
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Majoitustietoja - 
Kustavi, Taivassalo ja 
Vehmaa
juuVaNNiN mereNraNtamökit 

Vartsala, Viliskerintie 27, Kustavi.
Puh. 040 744 5916, 0400 539 916.
juuvanni@juuvanni.fi

Hintatiedot omistajalta.
Hirsimökkejä meren rannalla lyhyt- ja pitkäaikaiseen 
käyttöön, kalastus- ja retkeilymahdollisuus, veneen-
laskupaikka, kanoottivuokrausta.
www.juuvanni.fi

Vuokramökit (6 kpl)
48 €/vrk, 288 €/vko + 7,50 €/hlö/vrk
Sis. jääkaappi, kahvinkeitin, mikroaaltouuni, vesika-
nisteri, kerrossängyt ja/tai vuodesohva vuodevaattei-
neen, sähkölämmitys, terassi. Yhteiset saniteettitilat, 
sekä tilat ruoanlaittoon ja tiskaukseen. Mökeistä 
merinäköala.

Isännänmökki (1 kpl)
90 €/vrk, 540 €/vko + 7,50 €/hlö/vrk
Sis. jääkaappi, kahvinkeitin, liesi, mikroaaltouuni, 
vesi, wc, vuodesohva, alakerran kaksi vuodetta ja 
tilaa nukkua parvella, vuodevaatteet, sähkölämmitys, 
terassi. Yhteiset suihkutilat. Mökistä merinäköala.

Vuokrattavana polkupyöriä (sähköllä ja ilman), 
sähköcruiser, skootteja, skeittilautoja, kanootteja, ka-
jakkeja, soutuvene, ja sup-lautoja. Voit vuokrata myös 
frisbeegolf-kiekkoja. Grillikota ja ulkogrilli. Lapsiystä-
vällinen uimaranta, leikkikenttä ja leikkimökki. 

Tilaussauna majoittuville 20 €/tunti, muille 50 €/tunti.

rairaNta sF-CaraVaN 

Vakka-Suomi ry matkailuvaunualue
Vanhakartanontie 216, Uusikaupunki.
Puh. 02 841 7400, 0500 825 899.
toimisto@rairanta.fi
www.rairanta.fi
Avoinna ympäri vuoden.

Vuorokausimaksu 26 €/vrk SFC:n jäsenille, muille 
34 €/vrk, ei henkilömaksuja. Maksu sis. valosähkön, 
suihkut, WC:t, sauna yleisellä vuorolla. Kuukausipaik-
ka	kesä−elokuu	280	€/kk	(ei	sis.	valosähköä),	
syys-toukokuu 230 €/kk. Saunat 17 €/tunti. 

Alueella 270 sähköistettyä vaunupaikkaa. Meren ran-
nalla, matkaa kaupungin keskustaan n. 7 km. 

isokari

isonkarin majakkasaari, www.isokari.fi, 
info@isokari.fi, puh. 040 1866 350. 

Isokarissa on tarjolla hotellitasoista majoitusta. 
Isonkarin hotellipaketit sisältävät majoituksen lisäksi 
edestakaiset kuljetukset saareen.  Isonkarin kesä-
hotellissa on yhteensä kuusi huoneistoa. Huoneistot 
ovat 2 hlön sviitit (2 kpl) Majakkamestarin talossa ja 
1-2 hh huoneistot (4 kpl) Majakkamestarin talon 
piha-aitassa.

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.

28.4.-12.5. ja 1.-30.9. luotsitupaa vuokrataan omatoi-
mimajoittujille viikko tai viikonloppu kerrallaan, vaih-
topäivät perjantai ja sunnuntai. Tupaan voi majoittua 
maks. neljä henkilöä. 

12.5.-1.9. tupa on lammaspaimenten käytössä. 
Luotsituvan hinnat, sis. kuljetukset saareen: 
550 €/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, joi-
den tiloihin voi majoittua pienemmällä tai isommalla 
ryhmällä. Kasarmilla 2-16 hengen huoneita.

Tiedustelut ja varaukset: Merja Siekkinen puh. 045 
128 3508, info@katanpaa.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: puh. 0400 224 793, 
040 551 2415, lahtivuo@lahtivuo.fi
www.lahtivuo.fi
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mailto:info%40isokari.fi?subject=
https://www.isokari.fi/
mailto:info%40isokari.fi?subject=
https://www.isokari.fi/
mailto:info%40isokari.fi?subject=
mailto:info%40katanpaa.fi?subject=
https://www.katanpaa.fi/
mailto:lahtivuo%40lahtivuo.fi?subject=
https://www.lahtivuo.fi/
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Ravintola Gasthaus Pooki

Cafe Aitta

MERITEEMAINEN RAVINTOLA TORIN KUPEESSA

RANTAKAHVILA KAIKILLA HERKUILLA

Gasthaus Pooki tarjoaa
saaristolaishenkisiä
ravintolaelämyksiä torin
kupeessa. kolme rakennusta
ja niiden väliin jäävä
200-paikkainen vehreä
sisäpiha ovat huikean
monipuolinen kokonaisuus.

Ruokatarjonta perustuu vahvasti
saariston ja lähitilojen tarjontaan.
Myös luonnon antimet ja sesongit

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
lounaalla itse valmistettua

Gasthaus Pooki
ylinenkatu 21,

23500 uusikaupunki
Puh. 02 847 7100

info@gasthauspooki.fi
www.gasthauspooki.fi

CaFe aitta
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

maistuvat annoksissamme.
Kesällä Pookissa herkutellaan niin 
saaristolaispöydällä kuin a lá
cartella ja muina aikoina tarjolla
on herkullinen a lá carte -lista.

Neljä erilaista juhlatilaamme
mahdollistavat erilaisten
tilaisuuksien järjestämisen, joten
meillä onnistuu juhla kuin juhla.

Gasthaus Pooki on palvellut torin 

laidassa jo 38 vuoden ajan. Olem-
me auki ympärivuotisesti, kesällä 
joka päivä. Nähdään Pookissa!

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!

mailto:info%40gasthauspooki.fi?subject=
https://www.gasthauspooki.fi/
mailto:info%40hotelliaittaranta.fi?subject=
https://www.cafeaitta.fi/
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Ravintola Kirsta

Kiinalainen ravintola
Pilvi ja Järvi

KAUPUNGIN SUURIN TERASSI 
HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

AITOA KIINALAISTA RUOKAA UUDESTAKAUPUNGISTA

ympäri vuoden toimiva
ravintola on yksi suomen
vanhimmista. Perinteisen
keittiön lisäksi tuomme itse
euroopasta etelän makuja,
joita tarjoilemme ruokalistalla.

Historiallisen rakennuksen terassi
avautuu rantaan. Meille voit
tulla suoraan, vaikka ravintolan

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,

raViNtola kirsta
aittaranta 4–6,
uusikaupunki

varaa@kirsta.fi
www.kirsta.fi

kiiNalaiNeN raViNtola 
PilVi ja järVi

sepänkatu 8
23500 uusikaupunki

Puh. 044 551 9855
pilvijajarvi@gmail.com

buFFet-louNas
ma–pe klo 11–14

aVoiNNa
ma–pe klo 11–21
la–su klo 12–21

omaan vieraslaituriin.
Kattavalta listaltamme
löytyy jokaiselle jotain. Terassilla
tapahtuu kaikkina vuodenaikoina
ja kesällä voit poimia terassilla
kokkiemme valmistamat
herkut suoraan grillistä.

Ravintola Kirsta on koko
kaupungin yhteinen kohtaamis-

johon sisältyy myös salaatti,
hedelmäpöytä sekä kahvi tai tee.

Lounasbuffet	vaihtelee	päivittäin,	
mutta tarjolla on aina 8–10 tuo-
retta lämmintä annosta. Päivällis-
vaihtoehdot voit tilata à la carte 
-listaltamme joko paikan
päällä syötäväksi tai mukaan.
Tervetuloa Pilveen ja Järveen!

paikka Uudenkaupungin
Aittarannasta. Meillä onnistuvat
kaikenkokoiset tilaisuudet!

#alkuruokia #tapaksia
#vegeä #kalaruokia #pihvejä
#pizzaa #lämpimiävoileipiä
#hampurilaisia #grilliruokaa
#lounaspöytää #jälkiruokia
#jääteloannoksia #takeaway!

mailto:varaa%40kirsta.fi?subject=
https://www.kirsta.fi/
mailto:pilvijajarvi%40gmail.com?subject=
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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 ma-pe 
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

Gasthaus Pooki

Ylinenkatu 21, puh. 02 847 7100, 
info@gasthauspooki.fi 
Saaristohenkisiä ravintolaelämyksiä upeassa mil-
jöössä. Kiviravintolan lisäksi puutalossa Juhla Pooki, 
Pookin liiteri sekä 200-paikkainen viihtyisä ja vehreä 
sisäpiha. 
www.gasthauspooki.fi 

hotelli aquariukseN raViNtolat

Kullervontie 11 B, puh. 02 8413 123. 
Ravintola Meritähti, ruokaravintola Castello. 
Night Club Reeina. Keilahalli. 
www.hotelliaquarius.fi

hotelli haVuN raViNtola

Levysepänkatu 1, puh. 044 753 3835. 
info@hotellihavu.fi
hotellihavu.fi 

Captain’s makasiini

Ruokaravintola kauniin Kaupunginlahden 
äärellä. Makuelämyksiä paikallisista raaka-
aineista sesongin mukaan, joita siivittää elävä 
musiikki useana iltana viikossa. Sään 
vaihdellessa, iso lasitettu terassi. 

Tervetuloa nautiskelemaan ja aidosti 
palveltavaksi ympäri vuoden.

aittaranta 12, uusikaupunki.
Puh. 02 841 3600. 
info@captainsmakasiini.fi
www.captainsmakasiini.fi

ravintola Pyhämaan Pirtti

Rento ruoka- ja seurusteluravintola. Arkisin lou-
nas, pizzaa ym. Sunnuntaisin Saaristolaispöytä. 
Ravintola toimii myös tilausravintolana. Ma-
jatalossa tilaussauna sekä kokous- ja juhlatilat 
(maks. 25 henkilöä). Kesäterassi. Ruokatuot-
teita myös kotiin viemisiksi mm. kalakeittoa ja 
saaristolaisleipää, silakkamarinadit ja -jalosteet. 
Tammi-helmikuussa suljettu.

Pyhämaanraitti 35, Pyhämaa.
Puh. 02 873 100, 050 537 9860.  
aaltoleena@outlook.com
www.pyhamaanpirtti.fi

mailto:bistrobay%40bistrobay.fi%20?subject=
https://www.bistrobay.fi/
mailto:info%40hotelliaittaranta.fi?subject=
https://www.cafeaitta.fi/
mailto:info%40gasthauspooki.fi?subject=
https://www.gasthauspooki.fi/
https://hotelliaquarius.fi/hotel/
mailto:info%40hotellihavu.fi?subject=
https://hotellihavu.fi/
mailto:info%40captainsmakasiini.fi?subject=
https://captainsmakasiini.fi/
mailto:aaltoleena%40outlook.com?subject=
https://www.pyhamaanpirtti.fi/
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Muut ruokapaikat

Kesäravintolat

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

PakkahuoNeeN terassi

Pakkahuoneentori 1. Puh. 044 712 3500/Pakkahuo-
neen kahvila. Avoinna 12.5.–27.8. joka päivä klo 11-21 
tai niin kauan kuin asiakkaat viihtyvät. 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 kyl-
miä virvokkeita kesäkuusta elokuun loppuun. Avoin-
na kesällä joka päivä. Tervetuloa, nähdään terassilla!
haidus.fi/ravintola-odine

PurjehDusseuraN PaViljoNki

Pietarinkarin saaressa. Ravintola, terassi, ilmaiset 
venepaikat ja tilaussauna. Puh. 050 575 6060, 
uginpaviljonki@gmail.com. Katso aukiolot: 
www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi

saNttioraNta CamPiNG

Kalalokkikuja 14, puh. 041 314 4890. 
santtioranta@karilla.fi
Avoinna 28.4.-30.9. joka päivä klo 8-22. 
Alueella yleinen uimaranta.
Tarjolla mm. makeaa ja suolaista, munkkeja, jäätelöä, 
kahvia, teetä, virvoitusjuomia, myös ruoka-annoksia. 
www.karilla.fi/santtioranta

isoNkariN kasarmiraViNtola maiNio 
(saaressa)

Ravintola palvelee risteilymatkustajia, saaren kesä-
hotellissa majoittuvia sekä omalla veneellä saareen 
saapuvia. Aamiaista, lounasta ja päivällistä tarjoil-
laan heinäkuussa.  Alku- ja loppukesästä ravintola 
on avoinna ennakkovarausten ja kysynnän mukaan. 
Lisätietoa: www.isokari.fi. Varaukset ja tiedustelut 
puh. 0440 998 299. 

kahVila-raViNtola Vihreä Valo
/PiZZeria 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 12-21.

PubliC house olkkari

Alinenkatu 24, puh. 044 341 3600. 
Laadukas ja vaihtuva olutvalikoima. Maistuvia wing-
sejä ja muuta pientä naposteltavaa. TV-screenillä 
katsottavissa urheilua kauden mukaan. 

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 syksystä kevääseen. 
Arkisin tarjolla lounasta. Tervetuloa herkuttelemaan! 
www.ravintolaluode.fi 

ravintola Golf

Laadukas	buffetlounas	arkisin	ympäri	vuoden	
klo 10.30-14. 
Golfarjen ohella ravintola Golf toimii 
korkeatasoisena juhla- ja 
kokouspalveluja tarjoavana keskuksena.
Golfintie 2, puh. 044 4938 102
golf@frescoravintolat.fi
www.frescoravintolat.fi/golf/

https://www.kotipizza.fi/
https://turakebab.com/
mailto:ravintolaodine%40haidus.fi?subject=
https://haidus.fi/ravintola-odine/
mailto:uginpaviljonki%40gmail.com?subject=
https://www.uudenkaupunginpurjehdusseura.fi/
mailto:santtioranta%40karilla.fi?subject=
https://karilla.fi/santtioranta/
https://www.isokari.fi/
mailto:teija.vuorinen%40vihreavalo.fi?subject=
http://www.vihreavalo.fi/
mailto:pilvijajarvi%40gmail.com?subject=
mailto:varaa%40kirsta.fi?subject=
https://kirsta.fi/
mailto:info%40ravintolaluode.fi?subject=
https://ravintolaluode.fi/
mailto:golf%40frescoravintolat.fi?subject=
https://www.frescoravintolat.fi/golf/
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Kahvilat ja 
lounaskahvilat

Kesäkahvilat

uuDeNkauPuNGiN huoltokeskus 
(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 22.6.-16.8.2023.

ukiN PullaPirjot

Koulukatu 13 A, puh. 02 847 7400. 
info@pullapirjot.com
Leipomo samassa rakennuksessa. 
Avoinna ma-pe klo 6-14. 
www.pullapirjot.com

askondi oy leipomokonditoria

Perinteinen kahvila-konditoria torin laidalla, 
josta löydät tuoreet käsityönä leivotut tuotteet 
päivittäin. 

alinenkatu 27, uusikaupunki. 
Puh. 044 746 3113.
avoinna ma-pe klo 6-18 ja la klo 9-15.
www.askondi.fi

lounas-kahvila rosamunda 

Torin laidalla. Kotiruokalounas, myös mukaan. 
Lounas ti-la klo 11-15. Tilauksesta makeat ja 
suolaiset kakut sekä ruokia kotiin. Myynnissä 
oman keittiön Saaristolaislimppua, herkullista 
Ugin marenkia ja Esa Kankaan ruishapan-
korppuja. Avoinna ti-pe klo 9-16, la klo 8-15.

koulukatu 5, uusikaupunki. 
Puh. 02 842 4833.
www.lounaskahvilarosamunda.fi

PakkahuoNeeN VierassatamaN kahVila

Pakkahuoneentori 2, puh. 044 712 3500, 
pakkahuone@karilla.fi. Avoinna 14.4.-1.10. joka 
päivä. Huhti-toukokuu klo 8-20, 1.6.-13.8. klo 8-22 ja 
14.8.-1.10. klo 8-20.  Iltatorit 28.6.-2.8. keskiviikkoisin 
klo 16-19. www.karilla.fi 

Kokous- ja 
juhlapaikkoja

kalastus- ja lomakylä merikoiVula 

Koivulantie 198, Lokalahti, Uusikaupunki. 
Puh. 0440 872 875, info@merikoivula.fi, 
www.merikoivula.fi

uuDeNkauPuNGiN työVäeNtalo 

Ylinenkatu 12, Uusikaupunki. Edustava juhlasali, 
kokous- ja kahviotilat, sijainti kaupungin keskustassa. 
Tarjoilukeittiö. Tilat noin 300 henkilölle. Soveltuu 
erinomaisesti perhejuhliin, tansseihin, näyttely- ja 
myyntitapahtumiin, teatteri- ja musiikkiesityksiin 
sekä kokouksien pitopaikaksi. Vuokrattavissa myös 
pienempiä kokoustiloja. Tiedusteluihin vastaa 
Marja Laihonen puh. 044 511 5119.

ystäVyystalo 

Orivontie 10, Uusikaupunki. Suomi-Venäjä Seuran 
Uudenkaupungin osasto ry.  Lisätietoa puheenjohtaja 
Lasse Myllyseltä puh. 040 584 0456 tai sihteeri Pertti 
Haveriselta puh. 040 584 5765. Taloa vuokrataan 
juhla- ja kokoustilaisuuksiin. Talossa on hyvä keittiö, 
kokous- ja juhlatilat noin 100 henkilölle. Rauhallinen 
sijainti ja iso pysäköintialue. Varaukset ja tiedustelut 
Irmeli Kangas puh. 050 593 5940.

https://www.tbuki.fi/
mailto:info%40pullapirjot.com?subject=
https://www.pullapirjot.fi/
https://www.askondi.fi/
https://lounaskahvilarosamunda.fi/
mailto:pakkahuone%40karilla.fi?subject=
https://karilla.fi/
mailto:info%40merikoivula.fi?subject=
https://merikoivula.fi/
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Vakka-Suomen 
makureitti
Vakka-Suomen alueella toimii ruokaan keskittyvä 
Citynomadi-sovellus, Vakka-Suomen Makureitti. 
Reitti esittelee paikalliseen ruokaan liittyviä kohteita, 
tilapuoteja, tehtaanmyymälöitä, kahviloita ja 
ravintoloita. Osa kohteista on avoinna vain 
kesäsesongin, osa ympäri vuoden. Kesäkohteet 
on merkitty reittiin eri värillä. 

Kohteet sijaitsevat Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, 
Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan alueella. 

Citynomadi -sovelluksen mobiili- tai työpöytäversion 
voit ladata osoitteesta www.citynomadi.fi 

WallilaN kartaNo

Alinenkatu 41, Uusikaupunki. info@wallilankartano.fi
Upea tilausravintola kaupungin keskustassa. Huikeat 
juhla- ja kokoustilat jopa 150 henkilölle ympäri 
vuoden. www.wallilankartano.fi 

VasikmaaN kalastajatila

Idyllinen kalastajatila Uudenkaupungin saaristossa. 
Järjestämme tilauksesta erilaisia juhlia, yritysten 
virkistyspäiviä sekä kalastusretkiä. Löydät meidät 
Facebookista ja Instagramista. Vasikmaa väki - Laura 
044 272 7131, Jussi 044 080 6880, 
vasikmaa@gmail.com

https://www.citynomadi.com/
mailto:info%40wallilankartano.fi?subject=
https://wallilankartano.fi/
mailto:vasikmaa%40gmail.com?subject=
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Uusi Apteekki 
LAAJAT VALIKOIMAT, HELPPO ASIOINTI

apteekkiasiointi käy kätevästi 
kauppareissun yhteydessä 
- poikkea uudenkaupungin 
uuteen apteekkiin! 

Uudenkaupungin Uusi Apteekki on 
iloisen palvelun apteekki S-mar-
ketin yhteydessä, Vakka-Suomen-
kadulla. Palvelemme joustavasti 
maanantaista perjantaihin joka 
päivä klo 20 asti ja lauantaisin klo 
9-16. Sunnuntaisin olemme avoin-
na päivystysvuorojen mukaan.

Uusissa, valoisissa tiloissa mahtuu 

uuDeNkauPuNGiN 
uusi aPteekki

Vakka-suomenkatu 18, 
uusikaupunki.

Puh. 02 842 6100. 

avoinna ma-pe klo 8.30-20 
ja la klo 9-16.

Parillisina viikkoina myös su 
ja pyhäpäivinä klo 11-15. 

www.uginuusiapteekki.fi

Tärkeitä palveluita - Hyvä tietää

hyvin asioimaan esteettömästi 
myös ostoskärryjen, liikunta-
apujen tai vaikkapa lastenvaunu-
jen kanssa. Laajasta valikoimas-
tamme löydät itsehoitolääkkeitä 
sekä terveyteen, hyvinvointiin ja 
kosmetiikkaan liittyviä tuotteita. 
S-etukortilla saat ostoksistasi jopa 
Bonusta (etu ei koske lääkkeitä). 
Meiltä voit hankkia myös sinulle 
määrätyt reseptilääkkeet.

Nähdään apteekilla - lämpimästi 
tervetuloa!

Uudenkaupungin 1. apteekki
HYVÄN PALVELUN 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

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

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!

https://www.uginuusiapteekki.fi/
https://www.apteekkipalvelu.fi/fi/
mailto:uginvanha%40apteekit.net%0D?subject=
http://www.uginvanhaapteekki.fi/
https://www.apteekkipalvelu.fi/fi/


70

Teboil Uusikaupunki

TÄYDEN PALVELUN HUOLTOASEMA 
KESKUSTASSA

uudenkaupungin huoltokeskus 
oy (teboil uusikaupunki) on 
täyden palvelun huoltoasema 
ja autokorjaamo kaupungin 
keskustassa.

Huoltamolta löydät polttoaineiden
ja perinteisten autotarvikkeiden
lisäksi nestekaasut, akut sekä 
voiteluaineet kaikkiin koneisiin 
ja kohteisiin. Kahviosta saat mat-
kaasi tuoretta kahvia ja maukkaita 
herkkuja. 

uuDeNkauPuNGiN 
huoltokeskus oy

(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

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 korjaamo-
kumppani myös kolarikorjauksis-
sa. Nähdään hymyssä suin.

Tärkeitä palveluita - Hyvä tietää

Tärkeitä palveluja 
– Hyvä tietää
Muut apteekit

Asunnon- ja 
kiinteistönvälittäjiä

kalaNNiN siVuaPteekki

Pankkitie 3, Kalanti, puh. 02 874 102.
kalannin.sivuapteekki@apteekit.net
Avoinna ma-pe klo 9-16.30.

kiiNteistöVälitys kari toiVoNeN oy

Oinaankuja 1, Uusikaupunki. Puh. 0400 502 700,  
toimisto@kiinteistovalityskaritoivonen.fi
Luotettavaa, joustavaa ja ammattitaitoista 
kiinteistönvälityspalvelua paikalliselta välittäjältä. 
Kiinteistöjen, huoneistojen ja vapaa-ajanpaikkojen 
välityksen lisäksi arviot ja vuokranvälitys saman 
katon alta. 
www.kiinteistovalityskaritoivonen.fi

oP koti - sinä olet minulle tärkeä

OP Koti tarjoaa asumisen palvelut 
Uudessakaupungissa ja lähikunnissa.

Kiinteistönvälitys, arviot ja vuokravälitys.
OP Koti Lounaisrannikko Oy LKV, 
puh. 010 253 9807.
op-koti.fi/kiinteistonvalitys/uusikaupunki

Ammattitaitoista isännöintiä.
Lounaisrannikko OP-Isännöinti Oy, OP Koti, 
puh. 010 253 9904.
op-koti.fi/isannointi/lounaisrannikko

rantakatu 27, uusikaupunki.

https://www.tbuki.fi/
mailto:kalannin.sivuapteekki%40apteekit.net?subject=
mailto:toimisto%40kiinteistovalityskaritoivonen.fi?subject=
https://www.kiinteistovalityskaritoivonen.fi/
https://op-koti.fi/kiinteistonvalitys/uusikaupunki
https://op-koti.fi/isannointi/lounaisrannikko
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Autokorjaamo, huolto, 
myynti ja varaosat

asuNNoNVälitykseN NettiPäiVystäjät

www.etuovi.com, www.oikotie.fi

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 10.-23.7.2023.

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

Tärkeitä palveluita - Hyvä tietää

sp-koti uusikaupunki ja laitila

Laatu, ammattitaito, paikallistuntemus, 
luotettavuus ja tehokkuus takaavat nopeat 
kaupat parhaalla mahdollisella hinnalla. 

Kiinteistönvälittäjä Miia Elo LKV, LVV, KiAT, MyAT
Puh.	044	342	6022,	miia.elo@spkoti.fi

Vihtorinkatu 14, laitila. 
alinenkatu 26, uusikaupunki.
www.spkoti.fi
www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta

Autovuokraus ja 
-myynti

Elokuvateatteri

Eläinlääkärit

auto-jusa

Sorvarintie 4 B, puh. 0400 468 558, info@autojusa.fi
Vuokrattavana henkilöautoja, pakettiautoja, 
pikkubussit ja matkailuautot.

kuVala

Alinenkatu 16, puh. 0400 821 752. Kuvala on täysin 
digitaalinen ja nykyaikainen ensi-iltaelokuvateatteri. 
71 paikkaa. Kuvala kuuluu maamme vanhimpiin 
elokuvateattereihin ja on aloittanut toimintansa jo 
vuonna 1924. Liput voi ostaa verkkokaupasta tai 
lippukioskista paikan päältä. 
Ohjelmisto: www.kuvatahti.fi

eläiNlääkäriasema kalaNti

Yrittäjäntie 1, Kalanti. Puh. 020 1800 790. 
kalanti@evidensia.fi
Kattavan palvelun eläinlääkäriasema Kalannissa. 
Tallikäynneillä hoidetaan myös hevosia. Klinikalla 
on myynnissä laaja valikoima erikoisruokavalioita 
(mm. Purina, Royal Canin ja Hill’s) sekä lemmikkien 
hoitotuotteita. www.evidensia.fi

VakkaVet

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

uuDeNkauPuNGiN huoltokeskus  
/teboil uusikauPuNki

Täyden palvelun Autoasi-autokorjaamo. 
Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Avoinna arkisin 
klo 5.30–19, la 8–16, su 9–16. Varaosat, akut, 
renkaat, tarvikkeet. Pikapesu 24 h, polttonesteet, 
voiteluaineet, nestekaasut. Hinauspalvelu. 
www.tbuki.fi

https://www.etuovi.com/
https://www.oikotie.fi/
https://www.nesteuki.fi/
mailto:posti%40ks-autohuoltokorjaamo.fi?subject=
https://www.ks-autohuoltokorjaamo.fi/
mailto:miia.elo%40spkoti.fi?subject=
https://www.saastopankki.fi/fi-fi/sp-koti/
https://www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta
mailto:info%40autojusa.fi?subject=
https://www.kuvatahti.fi/
mailto:kalanti%40evidensia.fi?subject=
https://evidensia.fi/
mailto:vakkavet%40vakkavet.fi?subject=
https://vakkavet.fi/
https://www.tbuki.fi/
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Huoltoasemat, 
tankkauspisteet, 
lämmitysöljyt

Hautaustoimisto

Hätä- ja päivystys-
numerot ja terveys-
keskuksen ajanvaraus

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.

uuDeNkauPuNGiN huoltokeskus  
/teboil uusikauPuNki

Ylinenkatu 6, puh. 02 842 6000. Varaosat, akut, ren-
kaat, tarvikkeet. Pikapesu, polttonesteet, voiteluai-
neet, nestekaasut, veikkaus. 
www.tbuki.fi

siiVoseN hautaustoimisto ja kukkaPirtti

Alinenkatu 9, puh. 0440 702 110. 
kukkapirtti@siivosenkukkapirtti.fi.
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut. Laadukkaat 
kukat iloon ja suruun. 
www.siivosenhautaus.fi

Yleinen hätänumero 112
Ambulanssi, palokunta, poliisi 112

TYKS Vakka-Suomen sairaala, 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).

terVeysasemaN ajaNVarausNumero

Puhelut ohjautuvat vastaajaan. Jätä asiastasi lyhyt 
viesti, nimesi ja puhelinnumerosi. Kaikki puhelut 
käsitellään ja soitetaan takaisin. Puhelinnumerot ovat 
käytössä arkisin klo 8-15. 

Uudenkaupungin pääterveysasema, Mörnenkatu 3, 
puh. 02 8451 2400.

Vehmaa, Margareetantie 15, Taivassalo, Apulanpolku 
1 ja Kustavi, Kaljaasikuja 4 terveysasemat 
puh. 02 8451 2401.

Pyhärannan terveysasema, Retkentie 6, 
puh. 02 8451 2403.

Uusikaupunki laboratoriovastaukset ja reseptit, 
klo 13-15 välisenä aikana puh. 02 8451 2500. 

Mielenterveys- ja päihdeasiat, Mörnenkatu 3, A-rak, 
puh. 044 700 2333 auki klo 8-15.15.

Fysioterapia, Mörnenkatu 3, A-rak. 3. krs. 
puh. 02 8451 2402 (ma-to klo 8-15, pe 8-14).

Apuvälinelainaamo, Mörnenkatu 3, 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.

Tärkeitä palveluita - Hyvä tietää

louNaisraNNikoN oP – isäNNöiNti oy

Uusikaupunki, Rantakatu 27 puh. 010 253 9904
Laitila Keskuskatu 20 puh. 010 253 9986
Isannointi.lounaisrannikko@op.fi
OP Koti tarjoaa paikallista ja ammattitaitoista 
isännöintipalvelua laadukkaasti ISA-auktorisoinnin 
mukaisesti. 
op-koti.fi/isannointi/lounaisrannikko

uuDeNkauPuNGiN 
materiaaliNkäsittelykeskus l & t

Kaatopaikantie 1, puh. 050 385 9545. 
uki.vaaka-asema@lassila-tikanoja.fi 
www.lt.fi

Internet

Isännöintipalvelut

Jätehuolto- ja 
kiertotalouspalvelut

Uudenkaupungin kotisivu: uusikaupunki.fi
Uudenkaupungin matkailu: visituusikaupunki.fi
Uusikaupunkilaisen elämäntavan oma 
verkkolehti: ukilife.fi
Uudenkaupungin kaupungin sosiaalisen median 
kanavat: uki.fi/some

https://www.nesteuki.fi/
https://www.tbuki.fi/
mailto:kukkapirtti%40siivosenkukkapirtti.fi?subject=
https://www.siivosenhautaus.fi/
mailto:Isannointi.lounaisrannikko%40op.fi?subject=
https://op-koti.fi/isannointi/lounaisrannikko
mailto:uki.vaaka-asema%40lassila-tikanoja.fi?subject=
https://www.lt.fi/fi/
https://uusikaupunki.fi/
https://visituusikaupunki.fi/fi
https://ukilife.fi/
https://uusikaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/viestinta/uusikaupunki-sosiaalisessa-mediassa
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hyytiät & hotaNeN oy, Vakka-kaasu

Kaasutie 7, Uusikaupunki. Puh. 0400 934 344, 
info@vakka-kaasu.fi
Kaasulaiteasennukset, -huollot ja -katsastukset 
matkailuvaunuihin, -autoihin ja veneisiin. 
www.vakka-kaasu.fi

tmi taPio PuoNti

Kudilankuja 6, Kalanti, 
puh. 0400 822 816, tapio.puonti@kudila.fi

kierrätyskeskus 
/aktiVoiNtikeskus Puusti

Liljalaaksonkatu 10, puh. 044 051 5694.
Käytetyn tavaran vastaanotto, myynti ja välitys. 
Pienimuotoiset korjaustyöt.
Avoinna: Ma klo 9-16, ti klo 9-15.30, ke ja to klo 9-15 
ja pe klo 9-13. Tarkista aukioloajat nettisivulta. 
uusikaupunki.fi   Samassa rakennuksessa toimivat 
myös kuntouttava ryhmätoiminta Puustin tupa, 
työpaja Väiski sekä aikuisten vastaanotto ARVO.

uuDeNkauPuNGiN kirjasto

Alinenkatu 34, Uusikaupunki. Puh. 050 569 1121, 
kirjasto@uusikaupunki.fi
Pääkirjaston kirjastorakennusta korjataan ja 
kirjasto on muuttanut väliaikaisesti osoitteeseen 
Alinenkatu 36. Tarkista aukioloajat: 
uusikaupunki.fi/kirjasto, vaski.finna.fi

kalaNNiN kirjasto

Pankkitie 2, Kalanti. Puh. 050 420 5378. 
Toimii osittain omatoimikirjastona. 
Katso aukioloajat:
uusikaupunki.fi/kirjasto

kirjastoauto

Puh. 0500 946 166. Aikataulu kirjastoissa 
ja kotisivulla: uusikaupunki.fi/kirjasto

Kaasulaiteasennukset

Kaivuutyöt

Kierrätyskeskus 

Kirjastot 

remeo oy

Kierrätyspiste, Orinkuja 1, Uusikaupunki.
puh. 044 769 9957, tuotanto.uusikaupunki@remeo.fi
www.remeo.fi

Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. 
Kokous-, konsertti- ja taidenäyttelytilat sekä Uuden-
kaupungin 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 kulttuurituottaja 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

Toimisto kulttuurikeskus Crusellissa, 
Kullervontie 11 A, Uusikaupunki. Puh. 050 420 5401, 
kulttuuritoimisto@uusikaupunki.fi

Vuokrattavissa iso kylpypalju saunailtoihin tai 
perheen iloksi. Tarvittaessa siirto erikseen sovitusti. 
Hinta 220 €/arkiviikonloppu. Tiedustelut 
puh. 0440 906 371 Sauli Lalla.

Kulttuurikeskus 
Cruselli

Kulttuuripalvelut

Kylpypaljun vuorausta

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.

Kuljetuksia saaristossa

mailto:info%40vakka-kaasu.fi?subject=
http://www.vakka-kaasu.fi/
mailto:tapio.puonti%40kudila.fi?subject=
https://uusikaupunki.fi/
mailto:kirjasto%40uusikaupunki.fi?subject=
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
https://vaski.finna.fi/#tapahtumanosto_kirjallisuus
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto
mailto:tuotanto.uusikaupunki%40remeo.fi?subject=
https://remeo.fi/
mailto:kulttuuritoimisto%40uusikaupunki.fi?subject=
mailto:kulttuuritoimisto%40uusikaupunki.fi?subject=
mailto:petri.hatakka%40uusikaupunki.fi%20?subject=
mailto:joni.pietilainen%40uusikaupunki.fi?subject=
mailto:joni.pietilainen%40uusikaupunki.fi?subject=
mailto:kulttuuritoimisto%40uusikaupunki.fi?subject=
mailto:tapio.puonti%40kudila.fi%20?subject=
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NiiNaN trimmauskulma

Ylinenkatu 26 B, puh. 041 3171 361, 
niinan.trimmauskulma@gmail.com
Turkinhoidon ammattilainen, lemmikkiäsi kunnioit-
tanen. Samassa rakennuksessa Ugin lemmikkipuodin 
kanssa.

eläiNteN hyVäksi ehy ry

Kämpäntie 3, Eurajoki.  ehy@ehy.fi
Puh. 044 292 7223. Eläinten Hyväksi EHY ry:lle 
voi toimittaa Uudestakaupungista löydetyt lemmikki-
pieneläimet tai kysellä kadonneita lemmikkejä.

kaDoNNeiDeN koirieN etsiNtäPalVelu

www.etsijakoiraliitto.fi

Poliisilaitos

Mörnenkatu 2, puh. 029 541 7300 ma ja to klo 8–16.00. 
Palvelupiste Passari, Rauhankatu 10, 
puh. 050 420 5260.

PalVeluPiste Passari

Rauhankatu 10, Uusikaupunki. Matkahuollon matka-
korttien osto ja latauspalvelu. Avoinna ma ja ke klo 
9-16.30, ti, to ja pe klo 9-15, kesällä arkisin klo 9-16.30. 

matkahuolto Vakka-suomeN 
Varaosakeskus

Matkahuollon asiamies, Ketunkalliontie 3, 23500 
Uusikaupunki.
Paketin nouto, pikapaketit, paketin lähettäminen 
(kaikki paketit), Dhl express lähettäminen ja nouto.

k-market Pikkuherkku

Koulukatu 2, 23500 Uusikaupunki. Paketin nouto ja 
lähettäminen, myös sopimusasiakkaat. Postinord, 
DB Schenker noutopiste ja pakettiautomaatti.

Lemmikkien 
trimmauspalvelu

Löytöeläimet

Löytötavarat

Matkahuolto, matka-
kortit ja paketit

uuDeNkauPuNGiN Nuohous e. hurme tmi

Ruokolantie 7, Uusikaupunki. Puh. 040 082 3744. 
Nuohoukset koko Uudenkaupungin alueella ja 
saaristossa. Keskuslämmityskattilat ja puhdistukset. 
Hormitarkastukset.

uuDeNkauPuNGiN saNomat

Alinenkatu 29, puh. 02 588 8300.
Paperilehti ilmestyy tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin, 
verkkouutisia päivittäin osoitteessa 
www.uudenkaupunginsanomat.fi

Uudenkaupungin Sanomia voi lukea myös apin 
kautta. Sovelluksen voi ladata maksutta Google Play 
-kaupasta tai Applen AppStoresta.

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

Nuohouspalvelut

Paikallismedia

s-market Vakka-suomeNkatu

Vakka-Suomenkatu 18, 23500 Uusikaupunki. 
Pakettiautomaatti.

r-kioski ketuNkallioNtie

Matkahuollon palvelupiste, Ketunkalliontie 3, 23500 
Uusikaupunki. Matkakortin lataus, paketin nouto ja 
lähettäminen. Dhl express lähettäminen ja nouto.

k-market kauNisraNta

Hiuntie 120, 23500 Uusikaupunki. 
Matkahuollon palvelupiste, pakettiautomaatti.
Db Schenker noutopiste.

sale

Koulukatu 1, 23500 Uusikaupunki. 
Pakettiautomaatti. 

www.matkahuolto.fi

mailto:niinan.trimmauskulma%40gmail.com?subject=
mailto:ehy%40ehy.fi?subject=
https://www.etsijakoiraliitto.fi/
https://www.uudenkaupunginsanomat.fi/
mailto:asiakaspalvelu%40vakka.fi?subject=
https://www.vakka.fi/
https://www.matkahuolto.fi/
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Parturi-kamPaamo aijaleeNa

Linja-autoasema, puh. 040 575 8100. 
www.aijaleena.com

hiushuoNe WilhelmiiNa

Koulukatu 5, puh. 02 230 1100. 
Avoinna sopimuksen mukaan.
www.hiushuonewilhelmiina.fi

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

säästöPaNkki kalaNti - PyhäraNta

Puh. 010 841 5900. Alinenkatu 26, Uusikaupunki.
Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta on itsenäinen 
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

oP louNaisraNNikko

Puhelinpalvelu 0100 0500. lounaisrannikon@op.fi
OP Lounaisrannikosta peruspankki-, sijoitus- ja 
yrityspalvelut, lainopilliset toimeksiannot, paikalliset 
maatalousasiantuntijat sekä yksilöllistä varainhoitoa 
tarjoava OP Private.
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Koulukatu 1. 
Lokalahti, Erkontie 16. Taivassalo, Ihattulantie 5. 
Laitila, Keskuskatu 20. Masku, Keskuskaari 5.
www.op.fi/lounaisrannikon-osuuspankki

otto-automaatit

Ketunkalliontie 1, K-Supermarket Itäpoiju 
ja Rauhankatu 4. 

talletusotto-automaatti

Koulukatu 1

Parturi-kampaamoja

Piha- ja 
maanrakennustyöt

Pankit

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

uusia sähköautojen latauspisteitä on tulossa 
vuoden 2023 aikana.

koulukatu 2

Uusikaupunki. 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. 

Uudessakaupungissa pysäköinti on maksutonta, 
eikä käytössä ole pysäköintikiekkoa. Aikarajoitukset 
kannattaa huomioida.

Rakentaminen

Sähköautojen lataus

Pysäköinti

Pikapesula kempika

Monipuoliset pesulapalvelut. 
Siivousaineiden- ja tarvikkeiden myynti. 
Avoinna ma-to klo 9-17 ja pe klo 8-15.30.

liljalaaksonkatu 5, 23500 uusikaupunki. 
Puh. 02 842 4203. 
pesula.kempika@hotmail.com 
www.kempika.fi

http://www.aijaleena.com/
https://hiushuonewilhelmiina.fi/
mailto:posti%40kiviasennus.com?subject=
https://www.vspihakivi.fi/
https://www.saastopankki.fi/varaa-aika
https://www.saastopankki.fi/kalanti-pyharanta
mailto:lounaisrannikon%40op.fi?subject=
https://www.op.fi/web/op-lounaisrannikko
mailto:info%40finnbeambuilding.fi?subject=
https://www.finnbeambuilding.fi/
mailto:pesula.kempika%40hotmail.com?subject=
https://www.kempika.fi/
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suutari ja aVaiNPaja Väärti oy

Linja-autoasema (torin reunalla), puh. 041 502 2426. 
Valikoimiimme kuuluvat monipuoliset 
suutaripalvelut, avainten valmistus, kaiverrukset, 
teroituspalvelu sekä tarvikemyynti.

tieisäNNöitsija merVi PuoNti

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 tarvit-
taessa edustusta tiekunnan kokouksiin. Yksiköintejä 
ja pienimuotoista perusparannusten suunnittelua.

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.Suutari

Tieisännöitsijä

Uki App 
-kaupunkisovellus

Ukitaxi

Paikallinen taksi kuljettaa turvallisesti 
1+4  sekä 1+8 kalustolla.
Puh. 0400 535 424 
matti leivo
matti@ukitaxi.fi
www.ukitaxi.fi 

Pohjola Vakuutus

Puhelinpalvelu 0100 0500. Vahinko- ja korvausasiat 
0303 0303. 
Hätätilanne matkalla 24 h/vrk +358 (0)10 253 0011. 
Palveluverkosto: Uusikaupunki, Koulukatu 1. 
Lokalahti, Erkontie 16. Laitila, Keskuskatu 20. 
Taivassalo, Ihattulantie 5. Masku, Keskuskaari 5. 
www.op.fi/pohjolavakuutus

Uudenkaupungin Veden ja Uudenkaupungin Satama 
Oy:n ylläpitämiä yleisiä vesiposteja on kaupunkilais-
ten, 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.
•	 Kaupunginlahden pienvenesatama, itä,  

Rantakatu, kesällä.
•	 Kaupunginlahden pienvenesatama, itä,  

Sorvakon rantatie, kesällä.
•	 Kaupunginlahden pienvenesatama, länsi,  

Sorvakon rantatie, kesällä.
•	 Sirkuskenttä, Sorvakon rantatie, kesällä.
•	 Veneveistämön pienvenesatama, Suukarintie 4, 

kesällä.
•	 Suukarin pienvenesatama, Suukarintie, kesällä.
•	 Janhuan pienvenesatama, Takilatie, kesällä.
•	 Ykskoivun pienvenesatama, Veneranta 10, kesällä. 

Vakuutusyhtiö

Vesipisteet

k-suPermarket itäPoijuN 
PysäköiNtialue

Ketunkalliontie 1, Uusikaupunki. Lataus onnistuu 
K-lataus sovelluksella tai erikseen tilattavalla K-lataus 
tunnisteella. 2-tyypin liitin. Nopeutettu /22KW/AC-
kolme vaihetta.

hotelli aquariukseN PysäköiNtialue

Kullervontie 11, Uusikaupunki. 2 pistoketta. 
Toimii Virta-sovelluksella. 22 kW Type 2.

mailto:mervi.puonti%40kudila.fi?subject=
mailto:matti%40ukitaxi.fi?subject=
https://www.ukitaxi.fi/
https://www.op.fi/pohjolavakuutus
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kauPuNGiN Virastotalo mörNe

Mörnenkatu 2, puh. 02 845 151.

eDuNValVoNta

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

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. 029 564 6200.

DiGi- ja VäestötietoVirasto (maistraatti)

Lähimmät virastot sijaitsevat Raumalla ja Turussa.
Digi- ja väestötietovirasto Rauma, Aittakarinkatu 21. 
Digi- ja väestötietovirasto Turku, Itsenäisyydenaukio 2 
(Valtion virastotalo) 1. krs.
Katso asiointiohjeet: www.dvv.fi
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.

Virastoja ja 
viranomaisia

lokalahDella

•	 Lokalahden matonpesupaikka, Erkontie,  
ympärivuotinen.

Pyhämaassa

•	 Pyhämaan Vpk:n paloasema 
Lyökintie 7, ympärivuotinen

•	 Pyhämaan Telakanranta, Pyhämaanranta 37, 
kesällä.

Pelastuslaitos

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, Uudenkaupungin 
Paloasema, Liljalaaksonkatu 25, puh. 02 263 3111.
Asemalla toimii myös Uudenkaupungin VPK. 
Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112 
(poliisi, pelastuslaitos, ambulanssi)

Poliisi

Mörnenkatu 2. Löytötavarat puh. 029 541 7300 
ma ja to klo 8.00-16.00.
Poliisipäivystys puh. 029 541 7300 ma ja to 8.00-16.00.
Vaihde puh. 029 544 0501 ma-pe 8.00-16.15.
Valtakunnallinen neuvonta ja ajanvaraus 
puh. 029 541 9800 ma-pe 8.00-16.15. 
Ajanvaraus puhelimitse tai poliisi.fi

Posti (k-market Pikkuherkku)

Koulukatu 2-4. www.posti.fi

rakeNNusluVat ja –ValVoNta

Mörnenkatu 2. Rakennusvalvonnassa tarkastaja on 
tavattavissa pääsääntöisesti ajanvarauksen kautta 
puh. 040 775 3789 tai 044 551 5313 tai 050 402 4787.
Lupapiste.fi	-palvelussa	voidaan	hakea	kaikkia	
rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvä 
viranomaisasiointi sähköisesti, sekä kysyä neuvoa 
myös ennakkoon, ennen rakennushankkeen 
alkamista. www.lupapiste.fi

satamatoimisto

Venesatamien asioissa puh. 044 420 5193. 
Aukioloajat: ma-pe 10-15.
Uudenkaupungin Satama Oy:n asiakaspalaute ja 
venepaikkojen huoltopyynnöt 24/7 osoitteessa: 
www.ukiport.fi/fi/venesatamat/asiakaspalaute/.

työ- ja eliNkeiNotoimisto

Rantakatu 25, Uusikaupunki. Asiointi pääasiassa 
aikavarauksella. Asiointiohjeet: 
www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-
palvelut

VerohalliNto

Valtakunnallinen puhelinvaihde 029 512 000. 
Katso asiointiohjeet: www.vero.fi 
(suositus OmaVerossa, puhelimitse tai postitse) 
OmaVerossa kirjautuminen pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. Lähimmät verotoimistot 
sijaitsevat Raumalla ja Turussa.

rauman verotoimisto, Valtakatu 6 A, Rauma.
turun verotoimisto, Lemminkäisenkatu 14-18 
(katutaso), DataCity, Turku. 

https://www.kela.fi/
https://dvv.fi/henkiloasiakkaat
https://poliisi.fi/etusivu
https://www.posti.fi/fi
https://www.lupapiste.fi/login/fi
http://www.ukiport.fi/fi/venesatamat/asiakaspalaute/
https://tyomarkkinatori.fi/
https://tyomarkkinatori.fi/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
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PalVeluPiste Passari

Rauhankatu 10, puh. 050 420 5260 tai 044 751 5292, 
passari@uusikaupunki.fi 
Avoinna ma ja ke 9-16.30, ti, to ja pe klo 9-15, 
kesällä ma-pe 9-16.30.
Kaupunkilaisten monipuolinen neuvontapiste. 
Matkahuollon matkakorttien myynti ja latauspalvelu. 
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 €.

mailto:passari%40uusikaupunki.fi?subject=
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AAKKOSELLINEN
HAKEMISTO

aluekartta      keskiaukeama               
antiikkia                        49
apteekki                        69
asuntovaunualueet     61
Crusell-viikko                  10
ensiapu                          72
etäisyyksiä                     3
etätyötila                        21
Frisbeegolf                     42
Golf                              39
harrastukset                   38-46
hotellit                           60
huoltoasemat                  72
hätänumerot                   72
internet                         72
kahvilat                         67
kalastus                         36
kartta, keskusta-alue keskiaukeama
kesäteatterit                   24,25
kirjasto                          73
kirkot                            12
kirpputori                       49
kiinteistönvälitys         70, 71
kokous- ja juhlapaikat 67
kävelykierrokset             7
leirintäalueet                 56, 57
leipomot                        51
liikenne                         6
liikuntapalvelut      38-46
lomamökit                     60
lääkäri                          72
löytöeläimet                   74
majoitus                         56-62
matkahuolto                    74
matkailuneuvonta        3
melonta                          44
meri ja muu luonto      26-37
merikuljetukset              33-34
museot                          8-22

mökkivuokraus               60
Neuvonta                        3
Nukketeatteri                   14, 21
Näkemistä ja tekemistä    7-25
Näyttelyt                         23
opasvälitys                     21
ostosmahdollisuuksia        47-55
Padel                             41
Pankit                             75
Poliisi                              77
Polkupyörävuokraus         44
Puotien Paris                                    47-55
Pyhämaa                         20
Pysäköinti                        75
ravintolat                        63-66
risteilyt                           29-30
ruokailu                          63-68
saunat                            45
suoramyyntitilat              55
sähköautonlataus            75
taidenäyttelyt                  23
taksi                              6, 76
teatteri                           24-25
tori                                53
tärkeitä palveluita            69-78
uinti                               40,46
ulkoilu                            42
Vapaa-aika                      42
Vedenottopisteet              76
Veneet, veneilytarvikkeet  36
Venekuljetukset               32, 33
Venepolttoaineasemat       34, 35
Veneenlaskupaikat           36
Venevuokraus                  34
Vierassatamat                  27, 34
Virastoja                         77
Voimaannu ja virkisty       38-46
yleisö-WC                        77
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VISIT UUSIKAUPUNKI
       Uudenkaupungin matkailuneuvonta

        Rauhankatu 10, 23500 UUSIKAUPUNKI

        Puh. 050 420 5333, 050 420 5425

								matkailu@uusikaupunki.fi

								visituusikaupunki.fi

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa:

@	visituusikaupunki.fi
uusikauPuNki

Helsinki

Rauma

Tampere

Turku

mailto:matkailu%40uusikaupunki.fi?subject=
https://visituusikaupunki.fi/fi

