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sKÄrgÅrdeNs 
Kungadöme

gustavs
turist

iNforMatioN

Turistinformation betjänar
i kommunhus juni-augusti

från måndag till lördag
tfn. 02 842 6620

matkailuneuvonta@kustavi.fi

Gustavs kommunhus
Keskustie 7, 23360 Gustavs

tfn. 02 842 6600, Fax 02 842 6625
förnamn.efternamn@kustavi.fi

www.kustavi. fi
Öppet: må−fre 8.15−16.00

Bibliotek
tfn. 02 842 6630

kirjasto@kustavi.fi
Öppet:

må kl. 15−18, ons kl. 15−19
to kl. 10−16 och fre kl. 13−18

www.kirjasto.kustavi.fi

iNNehÅLL

SKÄRGÅRDENS KUNGADÖME

vÄLKoMMeN tiLL sKÅrgÅrdeN!
Gustavs är en oemotståndlig skärgårdskommun 
som kontinuerligt utvecklas. Vi vill erbjuda bra 
tjänster för turister, de bofasta och sommargästerna 
i den vackra havsmiljön.

cLeaN aNd safe eNviroNMeNt
För en liten kommun, vi har bra tjänster, och det 
har intresserat barnfamilj. Gustavs är en av de 
första kommuner som erbjuder avgiftsfri tjänster 
i småbarnspedagogik, i det vidgade daghemmet 
Suotorppa. För barn i skolåldern finns den 
reformerade grundskolan Kivimaa.

Den rena och säkra miljön och tjänsterna garan-
terar att barnfamilj trivs här. Mycket snabb fiberoptik 
och vatten- och avloppsnätverk möjliggör bekväm 
vardag och även att arbeta på distans. Tack vare 
havet och vår oemotståndligt vackra skärgård, vår 
folkmängd över tolvdubblas när sommargäster och 
turister kommer. Sommargästerna också möjliggör 
våra mångsidiga tjänster. 

Fisk- och kulturturism, ståtliga gästhamnar, 
Skärgårdens Ringväg och anslutningsförbindelse 
till Åland naturligt bringar hit turister. De är för dem 
ett bekvämt sätt att bli bekanta med Gustav och 
förälska sig.

Kommunens inkomstskattprosent är det minst i 
hela landskapet, 18,5 %. Vi har mycket alternativen 
för boende, bl.a. egnahemshustomten säljer vi i 
prisen 0,85 – 3,00 €/m2. För gamla människor har vi 
olika serviceboende. Vi också har servicecentralen 
med hälsostation. 

gustav Är eN iNsPireraNde 
KoMMuN fÖr fÖretagsaMhet
Gustavs är en av de företagsvänligaste kommunerna i Finland. Företagare kan ansöka stöd 
från ELY-centret och föreningen Leader för acceptabel investering, ca. 20-35 %. Företags-
verksamhet i kommunen är mycket mångsidigt. Företagaren själva håller kommunen för 
en inspirerande och förstärkande hemkommun för företagsamhet. Vi är stolta över vår alla 
företagare och de många framgångsrika turisttjänsteföretagen. Många gustavsbor också 

tjänar sitt uppehälle av fiskeri och jordbruk. Kommunens 
målsättning är att förstärka vår livskraft med aktiv utveck-
lingsverk.

Evenemangen presenterat i den här guiden, till exem-
plen litteraturveckan Volter Kilpi i Gustavs, Cirkusfestivalen 
och Laxmarknaden, har vunnit platsen i sommargästers och 
många andra hjärta. Kryssningar och båttur till Katanpää 
fästningsön, fyrön Enskar och andra platser har utvecklats 
och erbjudit oförglömliga upplevelser. 

De här evenemangen och talrika tjänster är alla för er att 
uppleva och använda!
Jag ska gärna berätta mer om Gustav och dess många 
alternativs.

Veijo Katara, kommunsdirektör

statistiK
oM gustavs
 
Areal… 770 km²
varav vattenareal… 604 km²
Strandlinjens längd… approx. 908 km
Sommarbostäder … approx. 3100
Invånarantal 2018… 925
Inkomstprocent 2019…18,50
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fritid 
Sommargästers oemotståndliga Gustavs

nik natur, härliga förbindelser och föremål på havet, 
högklassiga evenemang och en rik tillgång i kulturen 
har fått mycket beröm från sommargästerna. Sommar-

gäster är mycket viktiga resurser för kommunens utveckling. 
När efterfrågan i tjänster multiplicerar, kan vi njuta omfattande 
tjänster i Gustavs. Vi utvecklar Gustavs hela tiden, och vårt mål 
är att öka efterfrågan till året runt och bjuda mer arbetsplatser 
och utkomst i regionen. 

deN stÖrste stugKoMMuNeN i fiNLaNd 
– sex stugor Per ett stÄNdigt hus
Gustav har flest stugor i jämförelse med ständiga hus. Vi 
har 3109 sommarstugor och cirka 490 ständiga hus (Statik-
centralen 2018). I sommarsäsongen Gustavs invånarantal 
tolvdubblas, och det är en livgivande och positiv sak efter 
vintersäsongen. 

I sommar Gustavs huvudvägar, byvägar och hamnar liver 
upp, många människor kommer till företag och evenemang. 
Tjänster i kommunen blir aktivt användas – bl.a. idrottsparken, 
biblioteket, kulturverksamhet och byggnadskontroll är livliga. 
Torget Suvitori upplivar centrumet och, vid sidan av andra 
butiker, erbjuder många möjligheten att köpa.

viLL du gÖra diN fritidsBoeNde 
ett stÄNdigt heM eLLer fLytta tiLL 
gustavs?
Kommunen supporterar aktivt att ändra sommarhus till 
ständiga hus. Vår snabba fiberoptiksförbindelser erbjuder 
utmärkt möjligheter att arbeta på distans, för arbiträr boende 
eller ständiga boende. Fastighetsskatt i en ständig boende är 
mindre än i ett sommarhem. Diskutera med byggnadskontrol-
lören om möjligheter att ändra ditt fritidshem till ett ständigt 
hem. 

Gustav är en säker skärgårdskommun med havet omkring, 
kommunen med bra tjänster, var du kan stortrivas och ha 
hobbyer. Kommunen har många egnahemshustomten att 
sälja i centrumet och Vartsala, även hyresradhus i centrum. 
Bli bekanta dig också med de alla trevliga husen i privat 
försäljning och hyrning.

eN av de MiNst sKatteProceNt i 

fiNLaNd och avgiftsfri dagvÅrd
I Gustavs har vi en av de minst skatteprocent i Finland. Det har 
sänkts tredje gången i räd och det är nu 18,5%. Gustavs också 
erbjuder avgiftsfri dagvård i daghemmet Suotorppa, som en av 
de första kommunerna i Finland. För barn i skolåldern finns den 
reformerade grundskolan Kivimaa.

i fÖreNiNgar MÖter MaN Nya MÄNNisKor
Några sommargäster är verksam även i föreningarna, det är ett 
bra sätt att delta i att utveckla kommunen. För många som deltar 
i verksamhet av föreningarna är det viktiga att bara vara tillsam-
mans. Kommunens gamla hälsostation i centrumet kommer att bli 
användas av föreningar till hobbyer och fritid. Välkommen med i 
föreningar!

stugaKoMMissioN MÖtare due gÄNgeN 
i Äret
Vi vill ha en öppen diskussion med sommargästerna om hur man 
borde utveckla kommunen, hur fungerar tjänster och om sommar-
gäster är intresserad om att utveckla kommunen. 

Kommission ska öka information och samarbete mellan sommar-
gäster, kommunens boende och kommunens delegater. Kom-
missionen ska också föra fram initiativ för att utveckla kommunen. 
I adressen https://www.kustavi.fi/kunta/pöytäkirjat kan du hitta 
aktuella saker. 
Vi ska göra Gustavs till en ännu bättre plats att leva och tillbringa 
fritiden. Vi vill gärna berätta mer om kommunen. 

Veijo Katara, kommundirektör
p. 0500 785 324, veijo.katara@kustavi.fi
Meri-Tuuli Ojala, byggnadskontrollör
p. 0500 740 006, 
e-post: meri-tuuli.ojala@kustavi.fi

u
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sKydda NatureN - ÅterviNNa KorreKt
InSAmlIngSpunkten och AvfAllSStAtIon är AvgIftSfrI för prIvAtboende 

Vår insamlingspunkt finns bakom Gustavs gamla hälsostation i adressen Kivimaantie 8. Du kan bringa dit metall, kartong, glas och plastik. 

Vår avfallsstation är öppen i lördag 9-13 och juni och augusti onsdag 16-19. Privatkunder kan bringa dit avgiftsfri metallen, energiavfall, ren 
eller yta byggnadsavfall, trägårdavfall, elektricitet - och elektronikskräp, däckskräp, kartong, termoträ, plastik och farligt avfall (tidigt riskavfall). 

Adressen är Viherlahdentie 230 (2,2 km från Gustavs mot Åbo, och efter det 2,3 km längs Viherlahdentie).

Tillsammans kan vi ta hand om Gustavs vackra natur!

EVENEMANG

13 Januari Knutdagen 
knutdAgenS knut-dAnS I tuulentupA

April 
SkärgÅrdSmArknAd I vÅrenS AndA
guStAvS-dAgen 6. junI

mIdSommArAfton
•   Utsmyckning och resning av midsommarstängerna på
Kvarnbacken i Vartsala Söderby och Vartsala Norrby kl. 12
•   Peterzens kl. 15
•   Resning av midsommarstången i Rahi på Heikinmäki kl. 14
•   Midsommarfest och resning av midsommarstången i
semesterbyn Lomavalkama kl. 19.

July 
volter kIlpI lItterAturveckA
10.-14.7.2019 och samma tid sommaren 2020. Programmet 
publiceras båda åren i mars på adressen: 
www.vkkustavissa.fi

Andra söndagen i juli i Tuulentupa 
SommArfeSt och lotterI
cIrkuS feStIvAl  i juli. 

Första lördagen i augusti
lAXmArknAden I guStAvS
På Kivimaa skolgården klockan 9−15.

lAXlunken kl. 12

Sista veckan i augusti
SkärgÅrdSkulturveckAn
forneldAr
forneldAr-koncert I tuulentupA

Juni-Augusti
guStAvS SommArtorg 
I Kivimaa måndag, onsdag, fredag och lördag klockan 10-14
kvällSloppIS 
tis. kl. 17.00−19.00
konStutStällnIngAr I kommunAl rÅdetS
SAl och bIblIotek

Från mitten av november fram till jul lördag-söndag kl. 
10−18
julbY
I Gustavs Hantverksby

November
julöppnIngen och SkärgÅrdSmArknAden
I julenS AndA

mörk ö 
Mörk Ö, dating till 2016, skapar ljus till skärgården i mitten 
av årets mörkaste tider med det mångsidiga programmet. 
Mörk Ö är helt en lokal händelse som har skapats, 
samordnats och verkställts av Gustavs litteraturförening. 
Facebook: morkoviikkokustavi

MÅNgsidiga tjÄNster ÄveN fÖr fritideN
Bottenhavets nationalpark erbjuder upplevelser av det renaste havsområdet 

i Finland, från det öppna havet till skyddade klippiga vikar och idylliska öar. 
Gustavs vegetation innehåller växter som kanske har migrerat hit med sjöfolk 

i segelbåtstid. Därför är Scopolia carniolica Gustavs titelväxt.
Vid havet finns goda fiskevatten och badstränder med bastur. Kommu-

nen har sport- och ungdomsgårdar, ett gym, en idrottsplats, en upplyst 
motionsspår, en aktivitetspark, en hundspark, en fullfjädrad frisbeegolfba-
na och Jeremias naturstig.

Det aktiva bykommittéerna och föreningarna organiserar olika aktiviteter 
runt hela året. Även sommargästerna är välkomna att delta i aktiviteterna.

 I traditionsrika Tuulentupa hålls många fester och kulturevenemang.

eveNeMaNg
Gustav händer hela året

Mer information:
www.kustavi.fi
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LÄNgs KuNgsLedeN tiLL gustavs
och voLter KiLPis LaNdsKaP
Mer information: www.kustavi.fi/ohjelmapaketit

eN dag i gustavs
En guidad shoppingresa till havsnära Gustavs 
och dess lokala hantverkare och kultur, med god 
mat och i skärgårdsanda.

Dagen börjar med morgonkaffe i Gustavs Hantverksby eller hos Peter-
zéns: inhemsk keramik, ljus, hantverk, kläder. Vi åker med buss genom 
skärgårdens landsbygdslandskap till Gustavs centrum. Vi bekantar oss 
med hantverksbutikerna i centrum bl.a. Keltainen Puoti, Merineule och 
Studio di Moda: hantverk, stickat, konst, souvenirer. Vi besöker även 
Gustavs korskyrka i trä från år 1783. I kyrkan tittar vi bl.a. på de fantas-
tiska votivskeppen, som har donerats av sjömän. Vi fortsätter färden 
längs den gamla postvägen till Osnäs, som ligger på den näst största 
ön i Gustavs. Den korta sjöresan till ön företas med Finlands största va-
jerfärja.Vi äter i den västra änden av Gustavs, varifrån sjöresan till Åland 
endast tar en halvtimme. Måltiden kan intas antingen på Vuosnaisten 
Meriasema eller hos Spauna. Möjlighet att köpa lokala produkter, bl.a.
fiskprodukter och skärgårdens svartbröd. I Vartsala Söderby bekantar 
vi oss med Gustavs skärgårdsmuseum och lyssnar på berättelser från 
gångna tiders Gustavs. Möjlighet att även bekanta sig med Vartsala 
Gamla skola: Ljus och inredningstillbehör. Därefter åker vi ännu tillbaka 
till Kivimaa för avskedskaffe. Utflykten varar cirka 7−8 timmar. Utflykten 
kan också inledas i centrum av Gustavs och företas i omvänd ordning.

Programförslag, som vid behov kan skräddarsys i 
enlighet med kundens eller gruppernas önskemål.. 

PrograMPaKet fÖr gruPPer

LoMavaLKaMas guidade dagsutfLyKt
Vi erbjuder grupper en guidad utflykt till havsnära Gustavs och dess 
lokala hantverkare och kultur, med god mat och i skärgårdsanda.
Under utflykten bekantar vi oss med bl.a. skärgårdskyrkan, som byggdes 
år 1783, den gamla postvägen, som ansågs vara världens farligaste, skär-
gårdens växter och livet i skärgården. Vi rör oss i bl.a. författaren Volter 
Kilpis, sjöfartsrådet Antti Wihuris och pianisten Kosti Vehanens landskap 
och lyssnar på deras historier. Under utflykten finns möjlighet att göra 
inköp hos de lokala företagarna. Utflykten börjar kl. 9 med frukost och 
slutar kl. 16 med eftermiddagskaffe. Lunch äter vi kl. 13 i Lomavalkamas
buffé. 

Bokningar: tfn. +358 44 504 2992/Lomavalkama
Ytterligare information: info@lomavalkama.fi

eN dag PÅ gustavs och PÅ ÅLaNd 
Guidad dagsutflykt från Lomavalkama till havsnära Gustavs och Brändö 
skärgård på Åland. Ankomst, frukost eller lunch från buffébordet beroen-
de ankomsttiden. Vi äter alltid före sjöresan och vi tar med oss matsäck. 
Vi färdas längs den gamla postvägen till Osnäs. På vägen får vi höra be-
rättelser om sjöfart, skeppsbyggnad och posttransport. I Osnäs passera vi 
även tullgränsen. Den vackra sjöresan till Åva hamn tar cirka 35 minuter. 
Vi åker runt med bus till cirka 25 olika öar och får höra om Ålands historia 
och nutid. Det finns även möjlighet att shoppa. Härifrån kan du också 
skicka vykort med åländska frimärken. I skärgårdsbutiken kan du köpa 
bl.a. skärgårdens söta svartbröd. Returresa med förbindelsefartyg till 
Gustavs och Lomavalkama. Beroende på tiden för återkomsten äter vi 
antingen middag i Lomavalkamas buffé eller en lättare varm kvällsmåltid. 
Badmöjligheter. Klädsel: bekvämäa, halkfria skor och utflyktsklädsel.

Bokningar: tfn. 044 504 2992 / Lomavalkama
info@lomavalkama.fi, www.lomavalkama.fi 
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gustavs KyrKa och KyrKogÅrd 
Gustavs kyrka är öppet från midsommar till början av augusti på varda-
gar måndag-fredag klockan 12.00-16.00. Andra tider enligt överenskom-
melse. Om förändringar, kolla www.kustavinseurakunta.fi eller 
www.kustavi.fi. För grupper ordnas på beställning guidade runder i 
kyrkan och på kyrkogården. 

Bokningar för guider Gustavs kommun, 02 842 6600 
eller juni-augusti 02 842 6620.

jereMias grottor 
Guidad promenad till naturstensformationerna vid Jeremias grottor.
Längd cirka 1,5 timmar. Bokningar och ytterligare information:
tfn. 02 842 6620 / Gustavs turistinformation eller 02 842 6600/
Gustavs kommun.

Kors och tvÄrs i gustavs 
Morgon- och eftermiddagsutflykter i enlighet med kundens önskemål.
Vi bekantar oss med Gustavs tillsammans med en guide. Till vårt
förfogande har vi en taxi 1+6 personer samt minibussar och 1+16
personer.

utfLyKt tiLL fyrÖN eNsKÄr
Fyrön Enskär är cirka 180 ha stor. Ryssarna byggde en 50 meter hög fyr 
på ön år 1833. Numera är fyren den näst högsta i Finland och fortfa-
rande en fungerande säkerhetsanordning för sjöfarten.

Förfrågningar: www.isokari.fi, Nystads turistbyrå, tfn 050 420 5333
eller Gustavs kommun, tfn. 02 842 6600, i juni-augusti även Gustavs
turistinformation, tfn. 02 842 6620.

PrograMPaKet fÖr gruPPer

PrograMPaKet fÖr gruPPer
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utfLyKt tiLL fÄstNiNgÖN KataNPÄÄ
Fästningsön Katanpää är ett av de mest unika resemålen i skärgården.
Öns historia sträcker sig långt in i det ryska väldets tid. 
Förfrågningar: www.katanpaa.fi, Gustavs kommun, tfn. 02 842 6600, i 
juni–augusti även Gustavs turistinfo tfn. 02 842 6620

KaPPsegLiNg fÖr aLLMogeBÅtar
Kappseglingen för allmogebåtar har långa traditioner i skärgården. 
Ursprungligen kappseglade man till de bästa fiskeplatserna och 
trodde att den som först fick sitt nät i vattnet också skulle få den bästa 
fångsten. Eftersom man för det mesta tillverkade båtarna själv började 
man även tävla om vem som kunde göra den bästa och snabbaste 
båten. Tävlingarna för allmogebåtar i Gustavs och sidoevenemangen 
i anknytning till dessa är ett utmärkt sätt för publiken att konkret ta 
del av skärgårdsbornas liv i det förgångna. På plats får du uppleva 
estetisk njutning i och med båtarnas eleganta linjer och det fina gamla 
hantverket, beundra manskapet som är klätt i gammaldags stil, känna 
doften av tjära och saltvatten. Evenemanget
utvecklas fortfarande, och till nyheterna hör ett skärgårdstorg,
teaterföreställningar och spelmansmusik.

Arrangör: Kustavin Talonpoikaispurjehtijat ry.
Mer Information: www.peterzens.fi, info@peterzens.fi
www.vkkustavissa.fi

NaturvaLK i Kustavi ceNtruM
På sommardörren kommer en ny naturstig att vara färdig i Gustavs  
centrum. Naturstiget görs i samarbete med SelkämerenYstävät ry,  
Gustavs Litteraturförbundet, Gustavs Travel Association och Gustavs  
Municipality. Naturstiget kan gå runt Gustavs kommun fram eller 
tillbaka till Jeremiah grottans ursprung. Signpost Kustavin kommunala 
kontorsgården. Mer Information:www.kustavi.fi

guidee: 
Soile hänninen, maritta jalonen, 
mirja järvelä, tuula-riitta karlin, 

pirkko karmakoski, Irja laine, ulla-britt 
mattsson, birgitta partanen, eija räsänen, 

tuulikki räsänen, marja Santalahti, Ilona ääritalo. 

GUIDE- OCH PROGRAMBOKNINGAR: 
+358 2 842 6600 gustavs kommun eller 

juli-augusti gustavs 
turistinformation +358 2 842 6620 
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sKÄrgÅrdsfisKets
KuNgadÖMe

I Gustavs finns sammanlagt 33 740 ha vattenområden, så det finns gott om plats för 
fisketurister. Den cirka 900 km långa strandlinjen och de 2 000 öarna och skären bjuder 
på varierande fiskeplatser. Våra utmärkta fiskbestånd är berömda. Mest fiskas gädda och 

abborre. Gös pimplas framgångsrikt, och under vårsäsongen lönar det sig att prova på att 
bottenmeta efter sik. Kom ihåg att det även finns områden där trolling är tillåtet i Gustavs.
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Om Gustavs strålande fiskeplats

Gustavs trumfkort är de klara vattnen i närheten av de stora fjärdarna, Skiftet och 
Iniöfjärden. Blåstången trivs i de klara vattnen i Gustavs och alla fiskare vet ju att där 

det finns blåstång, där finns det också stora baddare till fiskar. Bäst kommer du igång 
med en lokal fiskeguide. Guiderna känner till vattnen och, det viktigaste av allt, fiskarnas 

rörelser. Av guiderna får du även all fiskeutrustning som du behöver.

MiNiMuM LaNdsstorLeK av fisK: ZaNder 42 cM  • havsÖriNg 60 cM  • havsÖriNg (fiN cut) 50cM
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MÄrKa traPPorNa
En fälla på ett djup på över 1,5 m 

i ett vattenområde måste vara märkt med 
en enda flagga.  Höger: En fälla på ett djup på 

över 1,5 m i ett vattentrafikområde måste märkas med en 
dubbel flagga. Fällor måste alltid markeras med fiskarens 

namn och kontaktinformation.

i gustavs gÖrs fiNLaNds
stÖrsta gÄdduNdersÖKNiNg 
STÖRSTA GÄDDUNDERSÖKNING
Vad ska du göra om du fångar en märkt fisk?
Du får behålla fisken som nappat, men det vore till större
nytta för undersökningen om du antecknar följande uppgifter och
därefter släpper tillbaka fisken i havet.

Anteckna:
- Identifieringsinformation om fiskens märkning.
- Fiskens vikt och längd.
- Fisketidpunkt
- Plats där du fick napp (koordinater)

Vidarebefordra informationen elektroniskt:
www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkintä/
Eller kostnadsfritt per post: RKTL, Merkki; 5005751, 00003 Svarspost
Ett arvode om 5 euro utgår för insändning av märkning.

de gyLLeNe fisKregLerNa
fÖr gustavs fisKoMrÅde 
• Jag ordnar fisketillstånden i god tid.
• Jag fiskar bara för eget behov.
• Jag håller vattendraget rent.
• Jag respekterar andras frid och egendom.
• Det är förbjudet att fiska närmare än 50 meter från markerade 
   fiskeredskap.
• Jag släpper tillbaka fiskar som underskrider minimimåttet, så att de 
   får växa till sig.
• Jag föregår med gott exempel för de andra fiskarna.
• Jag antecknar min fångst korrekt
• Jag har fisketillstånden med mig med tanke på övervakningen.
• Gustavs fiskeområde rekommenderar att gäddan fredas under    
  lektiden i maj.

Gustavs fiskeområde täcker alla områden runt 
kommunen och växter havsörlar, vitfiskar, zanders och 

perches årligen.

Du kan delta i planteringen. Vänligen kontakta
Vesa Liukkonen, +358 400 526 353

fisKetiLLstÅNdeN: WWW.erÄLuvat.fi, 
r-KiosKeN eLLeri serviceNuMMer 

+358 20 692 424 (8-16) sKÄrgÅrdsfisKets KuNgadÖMe

 • havsÖrrar Med fettfeNa sKyddas vid aLLa havsoMrÅdeNMiNiMuM LaNdsstorLeK av fisK: ZaNder 42 cM  • havsÖriNg 60 cM  • havsÖriNg (fiN cut) 50cM
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tidtaBeLLer

vartsaLafÄrjaN

aura

VARTSALA, från riktningen till Åland KIVIMAA, från riktningen till Turku

fÄrjetidtaBeLL

reNgastie rutt
iNiÖ/KaNNviK - Kustavi/hePoNieMi

Tfn. +358 400 138 239• www.finferries.fi

Tfn. +358 400 320 093 • www.finferries.fi

Giltig tills vidare. Rätten till tidsplan ändringar observeras. 
På kvällen (22-05) går färjan efter överenskommelse. 
Brytider: 8: 20-8:40, 10:50-11,10, 16:50-17:10,  
19:50-20:10 Från 22.55 går färjan genom mötet.

ti
dt

aB
eL

Le
r

05:00   05:30     06:00    06:30   07:00    07:30
08:00   08:40     09:00    09:20    09:40    10:00
10:30    11:10     11:30     11:50   12:10    12:30
13:00    13:30     14:00     14:30    15:00    15:20
15:40    16:00     16:30     17:10    17:30    18:00
18:30    19:00     19:30     20:10    20:30    21:00
21:30    22:00

    05:10 05:40    06:10    06:40    07:10   07:40
    08:10   08:50    09:10    09:30    09:50    10:10
    10:40   11:20    11:40    12:00    12:20    12:40
    13:10   13:40    14:10    14:40    15:10    15:30
    15:50   16:10    16:40    17:20    17:40    18:10
    18:40   19:15    19:40    20:20    20:40   21:10
    21:40

Längden
av Vartsala rutt: 

952m

saaristolautat.fi (rutter, tidtabeller, kontakter fi-sv-en)

Lähtö Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su
Kannvik  06.30 6.30  6.30  06.30 06.30
Kannvik 07.30 07.30 7.30 07.30 07.30 07.30
Kannvik 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30
Kannvik 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Kannvik 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45  14.45*
Kannvik 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55 15.55
Kannvik 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.30#
Kannvik 20.30  20.30  20.30  19.15#

Heponiemi 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00
Heponiemi 08.10 08.10 08.10 08.10 08.10 08.10
Heponiemi 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
Heponiemi 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45 11.45
Heponiemi 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20*
Heponiemi 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
Heponiemi 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.30#
Heponiemi 21.00  21.00  21.00  19.55#

 

* Under tiden 1.4. - 31.10.
Helgtrafiken: Sö
# Ej 21.4. (påskdag), 25.12.(juldag)
18.4. Fredagens tidtabell (skärtorsdag)
24.12. Lördagens tidtabell (julafton)

Fordonen bör vara klara för inlastning 
10 min. före avgångstiden, förtur enligt 
NTM-centralens tillstånd.

               Turen reserverat för 
transport av farliga ämnen, begränsat 
passagerarantal
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Nauvo

Houtskär

Iniö

Kustavi reNgastie, sKÄrgÅrdeN 
traiL ÄveN KÄNd soM 
“PearL haLsBaNd road“
fÄrdas geNoM vacKra
sKÄrgÅrdsLaNdsKaP.
vÄgeN tar dig frÅN 
gustav i tiLL iNiÖ, 
houtsKari, KorPPoo, 
Nauvo, ParaiNeN,
ÅBo och tiLLBaKa 
tiLL Kustavi.

M/S VIGGEN Bilreservationer:
Ålandstrafiken, tfn. +358 18 525 100
www.alandstrafiken.ax 
Passagerare: 250, Personbilar 52
Bussar: 4, Café: Ja, Måltider: Nej
Osnäs-Åva-Osnäs
tfn. +358 400 330 455, f
ax. +358 400 330 355 

M/s viggeN
NortherN rutt

tidtaBeLLer

Ahvenanmaa

Alla rättigheter
för ändringar

reserverade

N) Anslutning till norra linjens färja i Torsholma. Motorväg mellan Torsholma och Åva är ca 20km.
A) Anslutning till Asterholms rutt i Toursholma.

29.4. -16.6. och 12.-31.8.2019

                OSNÄS – ÅVA                        ÅVA – OSNÄS

Dagen   Osnäs (Gustavs)   Åva (Brändö)     Åva (Brändö)     Osnäs (Gustavs)

Må       07:50  08:30
  08:35*)  09:15   12:40 N)  13:20
  13:30  14:10 N)   15:10 N)  15:50
  16:30  17:10 N)   17:30 A)*) 18:10
  20:45  21:20 A)   21:25 N)  22:00
Ti  07:00  07:35 N)A) 07:50 A)  08:30
  11.30  12:10 N)   12:40 N)  13:20  
  13:30  14:10 N)   15:10 N)  15.50
  16.30  17:10 N)   18:00 A)  18:40
  20:45  21.20 A)   21.25 N)  22:00
ons & to 07:00  07:35 N)  09:05 N)  09:45
  13:30  14:10 N)   15:10 N)  15:50
  16:30  17:10 A)   18:00 A)  18:40
  19:00  19:40 N)  21:25 N)  22:00
Fre  07:00  07:35 N)  09:05 N)  09:45
  13:30   14:10 N)   15:10 N)  15:50
  16:30  17:10 A)   18:00  18:40
  19:00  19:40 N)  19:55 K)  20:35
  20:45  21:20 A)   21:25 N)  22:00
Lör  07:00  07:35 N)  09:05 N)  09:45
  13:00  13:40 A)   14:30 N)  15:10
  18:00  18:45 N)  19:00  19:40
  19.45  20:25A)
Sön, helig 12:20  13:00 N)  11:30 A)  12:10
  15:10  15:50 N)A) 14:20 N)  15:00
  18:00  18:40 N)  16:40 A)  17:20 
   20:45  21:20 A)   19:40 N)  20:20  
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ästningsön Katanpää, som utvecklans som ett naturtu-
rismobjekt, utgör ett ypperligt besöksmål för båtfolk som 
rör sig i Gustavs. Katanpää ligger på den norra spetsen 

av Lypertö i norra delen av farleden Ströömi, som går igenom 
Gustavs. Katanpää fästning byggdes redan under tsarväldets tid 
för att trygga och övervaka trafiken på de viktiga kustfarlederna. 
Artilleribatterierna och de stationer för närförsvar som har byggts 
i terrängen erinrar om det finländska kustartilleriets arbete för att 
trygga vår självständighet. Stenbrottsområdet och hamnets kar-
ga och steniga utseende skvallrar om Katanpääs andra verklighet 
som fängelseö. De frodigare, ställvis lundliknande områden som 
finns mellan klipporna och blockmarken berättar om skärgårds-
naturens känsliga sida. Katanpääs historiska byggnader och unika 
naturmiljö bjuder på oförglömliga stämningar och upplevelser 
från ”en svunnen värld”.

Följer man de skyltare lederna kan man enkelt röra sig på egen
hand i området utan att skada den känsliga skärgårdsnaturen. 
Den viktigaste informationen om de historiska objekten och 
händelserna finns på informationtavlorna längs rutten.

Under de guidade rundturerna får du höra berättelser om både 
fästningens historia och vardagslivet för Katanpääs försvarare och 
deras familjer på den isolerade ön.

Katanpää är inte längre i Försvarsmaktens besittning, utan har
överförts till Forststyrelsen. Utvecklingen av området till ett turist-
mål i enlighet med principerna för hållbar utveckling har kommit 
i gång väl. Att trygga naturvärdena, rusta upp de gamla försvars-
anläggningarna och byggnaderna samt utveckla och förbättra de 
tjänster som är avsedda för besökarna är en utmanande utgift.

www.katanpaa.fi

sevÄrdheter KataNPÄÄ 
fÄstNiNg

se
vÄ

rd
he

te
r

gustavs KorsKyrKa frÅN 1783 
Havet är närvarande också i kyrkan. De vackra votivskeppen vittnar om
den tacksamhet som gångna tiders sjöfarare visat sin hemförsamling.

MiNNesMÄrKet Över saNKt johaNNes KaPeLL
I Vartsala Norrby erinrar om den äldsta kyrkan i Gustavs. Den revs år
1783, samma år som Sankt Jakobs kapell flyttades från Vähä-Rahi till
Kivimaa. Minnesmärken över kapellen erbjuder en bra plats för kontemp-
lation eller för att förnimma den andaktsfulla stämningen under
gångna tiders gudtjänster.

gustavs sKÄrgÅdsMuseuM
I Vartsala Söderby, Varsalantie 208, öppet från mitten av juni till mitten
av augusti, sön. kl. 13-16. se veckodag öppettider www.kustavi.
fi. Andra tider enligt överenskommelse, Gustavs turistinformation, tfn
02 842 6620 eller 02 842 6600.

gustavs haNtverKsBy
(Kustavin Savipaja and Paratiisipaja)

gustavs haNtverKsBy
PeterZÉNs i ParattuLa
haNtverKsButiKer i ceNtruM
osNÄs udd Med oLiKa verKsaMheter

jereMias grottor, naturstenformation i Kivimaa

stora PostvÄgeN

f
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sevÄrdheter

 

 
 

nskär i utehavet är det mest förtrollande resemål i hela södra 
bottenhavet. den främsta sevärdheten på ön enskar är fyren, 
som byggdes av ryssarna och den är fortfarande en fung-

erande säkerhetsanordning för sjöfarten. fyrmästarens hus serverar i 
dag som sommarhotell och tiotals båtar visiterar i en liten men livlig 
gästhamnen under heta sommarmånaderna.

enskär hör till bottenhavets nationalpark, och dess natur överraskar
de flesta med sin mångsidighet. fyrön enskär är 180 ha stor och 
fyllda av olika naturtyper, som frodiga lundar, torra ängar och bär-
rika myrar. får skör öns värdefulla kulturmiljön, som också restaure-
rar med talkoarbete. fågelvärlden är rik och växtligheten har en hel 
del av rariteter, som till exempel tre olika slags av låsbräknar (bot-
rychium). enskär må vara det enda ställe i hela finland där man kan 
samtidigt att höra näktergalen sjunga i lunden och se tordmolen 
att flyga på havet. på ön finns en naturstigen och många utmärkta 
simplatser med kristalklar vatten. för barn finns det en egen sand-
strand med lekplats.

till fyrön enskär kan du ta dig antingen med egen båt eller med taxi-
båt eller med m/s kerttu (från nystad). turistsäsongen är 2.5.−30.10. 
och på sommaren det bästa kryssningstiden är 28.6.−13.8. över hän-
delser och kryssningar till enskär finner du information på websida 
www.isokari.fi

fyrÖN eNsKÄr 
från år 1833

e

Servicen på Enskär: 
Gästhamn, kryssningar, 
naturutflykter, sommarhotell, 
mötelokal, beställnings-
restaurant och –sauna, café,
souvenirbutik, naturstig och 
guideservice.
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KuLttuuriMatKaiLijaN 
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko

Gustavs, som är Volter Kilpis födelseort, 
arrangeras årligen i juli litteratureve-
nemanget Volter Kilpi-veckan. Kilpi-

veckan arrangerades för första gången år 1998. 
Evenemanget har koordinerats sedan år 2000 
Gustavs litteraturförening rf. Som konstnärliga 
ledare fungerar författare och teaterledare 
Juha Hurme.

Litteraturevenemanget är tillägnad författaren 
Volter Kilpi för att framhäva hans livsverk med 
hjälp av moderna teaterstycken och föreläs-
ningar. Programmet för evenemanget, som 
är känt för sin högklassighet och hemträvliga 
atmosfär, omfattar föreläsningar, föreställningar 
av olika teatergrupper, konserter och läsnings-
dramor samt utflykter i Volter Kilpis fotspår 
både på land och till havs.

Kilpi-veckan är i hela riket respekterad för sin 
experimental teaterutbud med betoning i 
klassiker i finska dramalitteratur. Föreställningar
av klassiker liver upp finska litteraturens histo-
ria för nutidens publikum. Pjäser, som baserar 
på Kilpis produktion ger en livlig bild av 
allmogeseglingens tid och hans unika språk. 
Kilpi-veckor har ofta haft en mycket viktig roll 
med att bekanta sig och vinna allmänheten för 
hans ofta svårbegripligt ansedda böcker och 
utryck.

www.vkkustavissa.fi
Facebook: vkkustavissa
Instagram: volterkilpikustavissa
Twitter: vkkustavissa

KoM och verKa Med i 
gustavs LitteraturfÖreNiNg
Föreningens syfte är att göra Gustavs i hela 
landet känd som litteraturkommun. Litteratur, 
särskild Volter Kilpi och hans produktion, spelar en 
väsentlig roll i detta vad som är att leva och vara 
som Gustavsbor. Föreningen ordnar årligen Volter 
Kilpi-veckan med syfte att samla litteraturens vän-
ner ihop i sommarliga Gustavs. 

Som medlem har Du möjlighet att växla tankar 
med andra litteraturvänner och detsamma med-
verka och arbeta med att planering och förverk-
liga av Kilpi-litteraturvecka. Dessutom bjuder vi för 
våra medlem en möjlighet att skaffa biljetter för 
Kilpi-veckan med medlemsrabatt.

Medlemskap kostar 20 euro årligen, passiv med-
lemskap 70 euro årligen och alltidsmedlemskap 
som engångsbetalning 200 euro.  Medlemsbetal-
ningar betalas vår konto:  (Lounaisrannikon Op.) 
FI73 5191 0020 0013 33. Glöm inte att skriva ditt 
namn och kontaktinformation i meddelandera-
den!

Hjärtligt välkommen att medverka i föreningens 
verksamhet!

Ytterligare information: 
info@vvkustavissa.fi,
tfn. 044 952 1388 och 
www.vkkstavissa.fi

Volter Kilpi är bäst känt för sin 
skärgårdsserie, som består av tre delar: 

Alastalon salissa (1933), Pitäjän pienimpiä 
(1934) och Kirkolle (1937). Händelserna 

i skärgårdsserien är förlagda till 
allmogeseglingens guldålder i Gustavs. 

om kännetecken i Kilpiböckerna hölls hans 
unik språksättet med fria medvetens teknik.

Hans produktion hålls en av de finaste inom 
det finska litteraturensmodernismen.

voLter KiLPi
Författaren Volter Kilpi

(1874−1939) föddes och tillbrin-
gades sin barndom i Gustavs, och 

även där fanns hans sommarbostad 
Lintukoto på stranden av Ströömi. 
Volter Kilpis grav ligger på Gustavs

kyrkogården.

iKU
LT

UR
RE

SE
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RE
NS
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KuLturreseNÄreNs gustavs
Volter Kilpi -vecka i Gustavs
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KuLttuuriMatKaiLijaN 
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko

ANTeNNAworks

20  KUSTAVIN ANTENNI JA PESULA ➤ S. 24
Ari varjonen, tfn. +358 440 598 591. 
vartsalantie 175, kustavi. byten av antenner, 
installationer och mätning, konsultation och 
leveransförsäljning.

ATk-TjäNsTer

DAVINIKI Oy ➤ S. 34
23360 kustavi +358 45 697 2534, 
+358 50 5565 772 

BILVerksTäDer

54  KUSTAVIN AUTOKORJAAMO ➤ S. 22
huolto@kustavinkorjaamo.fi
kustavintie 5129, tfn. 041 502 5440
– fordonet och mobila maskiner motorn
reparation, underhåll, reparationer, reservdelar

DIGITAL MArkNADsFÖrING
BOAz MARKETING Oy
Iniöntie 372, 23360 kustavi
p. +358 44 077 8114
digital marknadsföring, facebook, google Ads 
and webshops www.boazmarketing.fi

CHArTer-rIsITe oCH TrANsporT TILL  
sTuGA ÖAr

KUSTAVIN CHARTER
kryssningar enligt dina önskemål,
t.ex. populära pirtu och katanpää kryssningar.
transport till stuga öar.
tfn. 0400 412 013, sniba@kustavincharter.fi

TILLVerkNING oCH FÖrsäLjNING  
AV sLIpproDukTer

Oy PUREVA AB ➤ S. 23
tfn. 842 5000, fax 842 5020
pureva@pureva.fi, www.pureva.fi
– kap- och slipskivor.

HosTINGTjäNsTer
26  ISÄNNÖINTIPALVELU ALITALO
tfn. +358 44 7544 600
loukkenkuja 2, 23360 kustavi, 
kimmo.alitalo@isannointiwarma.fi
www.isannointialitalo.fi
- fastighets- och vägverksamhetstjänster, redovisning.

AVFALLsTrANsporTer
KULJETUS- JA NOSTOPALVELU MARKKU 
SALMINEN ➤ S. 24
tfn. +358 400 787 044
- avfall och demonterbar transport, tömning av
slambehållare, markarbeten.
72  AVFALLSSTATIONEN I GUSTAVS
viherlahdentie 239
- öppet helgfria lördag 9-13
Avfallstransporter I gustavs, remeo oy, 
tfn. 010 540 153

AFFärer

42  KELTAINEN PUOTI ➤ S. 23 
kärtyntie 1, tfn. 841 5670,
keltainen.puoti@gmail.com
- presentartiklar, postombud, matkahuolto
tvätteritjänst, handarbetstillbehör, stövlar.
52  KUSTAVIN TALOUSKAUPPA/NESTE ➤ S.23
kustavintie 5175, tfn. 877 735
– lunchservering vardagar kl. 11–19.
33  SALE MAJAKKA ➤ S. 23 
pleikiläntie 2, tfn. 010 764 3530, www.tok.fi
– dagligvarubutik.
VSP SHOP ➤ S. 23 
rauhankatu 6, uusikaupunki, tfn. 845 4600.
vspshop@vsp.fi, www.vspshop.fi
– It-varuhuset hittar du abonnemang, enheter
och kanalpaket. 

FIsHING TrIps

KALASTUSOPAS VESA LIUKKONEN ➤ S. 24 
- fiskerådgivning, hullu kalastajan butik, 
fiskeutrustning, båtturer.  vuosnaistentie 621, 
kustavi. tfn. +358 400 526 353, 
vesa.liukkonen@siliprofil.inet.fi 
36  MERENPOLKU Ky
fiske turer, båtturer, båtuthyrning
Wihurintie 18. vesa koskinen, fiskeguide
tfn. +358 400 522 720, facebook/merenpolku, 
merenpolku@gmail.com

pFAsTIGHeTsserVICe- oCH TräArBeTeN, 
sTäDTjäNsTer

78  KIINTEISTÖPALVELU SIUSLUOTO ➤ S. 31
+358 50 633 03, esa@siusluoto.fi, 
www.siusluoto.fi.  
– Stugservice, trädfällning, ozonisering, 
minireningsverk, komposttoaletter,
byggtjänster, bryggor, terrasser och
materiel transporter till skärgården etc.
30  KUSTAVIN SAARISTOPALVELU 
prikitie 6, tfn. 044 579 1093.
– traditionell och tillförlitlig serviceverksamhet
för sommargäster och lokala invånare.
73  KUSTAVIN TUHATAPU 
lasse luhtala, tfn. +358 44 027 0360, 
+358 44 027 0364, kustavin.tuhatapu@gmail.com, 
- Stugservice, arbetsbåt, bojar, bryggor, 
renoveringar, minireningsverk och komposttoaletter.
- bostadscontainer inklusive transport uthYreS.
41  LÄNSI-SUOMEN  
KIINTEISTÖPALVELU Oy ➤ S. 30
kärtyntie 3, kustavi, johnny nieminen, 
+358 40 512 8922, jari nieminen, +358 40 703 6533, 
www.lansi-suomenkiinteistopalvelu.fi
byggnadsarbete, renoveringar, bryggor.
50  MARJANIEMEN KIINTEISTÖHUOLTO 
Salmenrannantie 120, tfn. +38 45 263 3350 
kustavinmarjaniemi@gmail.com
– Stugservice, ved.
35  RANNIKON HUOLTOHOMMA Oy
peltoluhta marko, Itärannantie 11, 

tfn. 040 872 9279, huoltohomma@gmail.com,
www.rannikonhuoltohomma.net
– Stugservice.

74  SAARISTON KOTI- JA SIIVOUSAPU ➤ S. 24
tanja valtonen, tfn. 044 968 2774
tjvaltonen@gmail.com. 
– Städarbeten, fönster- och mattvätt, 
gårdsarbeten, måleriarbeten, ut i skärgården 
med båt, rengöring av rännoroch tak, 
vassklippare.
61  VAINIO, TAPIO 
lakiamaantie 12 , tfn. 044 269 6654 
- utför fraktsågning.

skÖNHeTssALoNGer
48  KAUNEUSHUONE KUSTAVIN KOSKETUS
Ansiktsbehandlingar, manikyr och pedikyr, 
Yumi lashes lash permanentskurande SkY-
kosmetolog kirsi marja Arosuo, keskuskuja 1, 
23360 kustavi. tfn. +358 41 501 6424,
fb/kauneushuonekustavinkosketus

sTäDer, koMMuNer, FÖrsAMLINGAr
BRÄNDÖ ➤ S.22 
TAIVASALO➤ S.22 
UUSIKAUPUNKI ➤ S.22   
KUSTAVIN PARISH 
tfn. +358 876 138, www.kustavinseurakunta.fi

LAsTBILsTrANsporTer 
34  KULJETUSPALVELU  
J. SIUSLUOTO Ky ➤ S. 24
kuninkaantie 10 c, www.jsiusluotoky.fi 
tfn. 0400 831 426, info@jsiusluotoky.fi
- transporter med last- och paketbil.

BussTrAFIk

45  TILAUSLIIKENNE JUKKA LAHTI ➤ S. 33 
tfn. +358 400 226 419, www.kustavintaksi.fi
minibussar 16, 19 och 22 personer.

ANLäGGNINGsVerksAMHeT
75  KAIVUUPALVELU PEKKA LEHTONEN 
grävning fungerar med expertis.
vanhaniementie 16, 23360 kustavi
tfn. +358 400 223 158, 
kaivuupekkalehtonen@gmail.com
81  JANNEN LOHI
expert inom gruvdrift och sjötransport. 
Små maskin 4 t, mekaniskt rivningsarbete, 
fundament, dränering och kablage - även på 
öar. matias juslin, tfn. +358 40 7188 100
www.jannenlohi.fi, fb jannen lohi
63  KAIVUUPALVELU  
PETTERI LEHTONEN ➤ S. 31
grävning och utgrävning, gemenskapstekniker, 
medlem av InfrA Association.
taalintie 16, 23360 kustavi,
kaivuukustavi.fi,+358 400 923 456
petterinkaivuupalvelu@gmail.com

19  KAIVONPORAUS STENMAN Ky ➤ S. 32 
klupirannantie 2 as 2, tfn. +358 400 826 901 

serviceregister
1   Siffran framför företaget hänvisar till placeringen på kartan (sidorna 18–21).  märket efter företagets namn hänvisar till 

företagarens annons and it’s page och dess sidnummer. postnumret i gustavs är 23360 och riktnumret är (02).

Roster av lokala serviceproducenter

serviceregister
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sMÅMAskINs- oCH BÅTserVICe
67  KUSTAVIN PUUVENE
niittulantie 21, Asko Saloranta, 
tfn. +358 40 900 8872 
asko.saloranta@kustavi.net 
www.kustavinpuuvene.com 
- båtar, badrum, saneringar.
62  PIENKONEKESKUS ➤ S. 29 
rahintie 276, +358 40 551 4495 rami
+358 50 461 9052 tommi, 
 +358 440 404 313 Aku
- försäljning och service av Yamaha, honda och 
mercury, vinterförvaring av båtar.
22  VENEPALVELU SIUSLUOTO ➤ S. 33
esa Siusluoto, mastotie, tfn. +358 50 63303, 
esa@siusluoto.fi, www.siusluoto.fi 
- vinterförvaring av båtar, dockningar,
båtservice, bottenmålningar, tvättningar,
vaxning soda och glaspärla blästring och
transport tillbehör för skärgården etc. 

BYGG-, MÅLNINGs-, MurNINGs-, VVs- oCH 
eLeNTrepreNAD
68 JUSSI RANTANEN  
niittulantie 11, tfn. +358 400 765 133,
- vatten- och avloppsrörsinstallationer.
jussirantanen.kustavi@gmail.com
HALONEN MILLA
bygga snickare, målare, fönsteråterställningar, 
bakpappersarbeten mm annat 
byggnadsarbete, tfn. +358 40 827 8434
restaurointi.halonen@gmail.com
49  MTH-Oy, MARKKU HEINONEN ➤ S. 30
metallverk, byggnadsverk och restaureringar, 
varma båtutrymmen att hyra.
viherlahdentie 349 d, 23360 kustavi 
+358 400 527 746, mth.raisio@gmail.com 
34  KUSTAVIN ASENTAJAT Ky ➤ S. 30 
tfn. +358 400 763 984, +358 40 584 3919, 
info@kustavinasentajat.fi, 
www.kustavinasentajat.com 
- hpAc-arbete och design och värmepumpar, 
flytande gasolanläggningar
67  KUSTAVIN PUUVENE 
niittulantie 2, Asko Saloranta, 
tfn. +358 40 900 8872  asko.saloranta@kustavi.net 
www.kustavinpuuvene.com 
- båtar, badrum, saneringar.
28  KUSTAVIN RAKENNUSLIIKE Oy ➤S. 31 
parkkitie 7, tfn. +358 876 130, +358 400 782 381 
byggingenjör tommi Aaltonen 
77  KUSTAVIN RAKENNUSPALVELU 
ENGDAHL Ky ➤ S. 30
Ilpo engdahl, laupustentie 208, 
tfn. +358 400 225 006, ilpo.engdahl@outlook.com 
- Allt byggnadsarbete, även planering.

69  LITTOISTEN RAKENNEPALVELU Oy ➤S.31
olli-pekka rantala, luotsiasemantie 4, 
+358 400 824 363 
41  LÄNSI-SUOMEN KIINTEISTÖPALVELU Oy ➤S.30
jari +358 40 703 6533, 
johnny +358 40 512 8922 
www.lansi-suomenkiinteistopalvelu.fi
- konstruktion, renoveringar, bryggor.
18  RAKENNUSTyÖ E. ENGLUND ➤S.30
pajamäentie 119, tfn. +358 400 899 500 
esa@rakennustyoenglund.fi, 
www.rakennustyoenglund.fi
60  RAHIN RAKENNUS JA PUUTyÖ          
rahintie 151 tfn. +358 400 783 427 ,tuomo 
vainio, +358 40 727 2900, kaarina Aalto, 
rahin.rakennus@gmail.com, fb/rahinrakennus
- entreprenadarbetande.
65  SÄHKÖSE-VI Oy 
rahintie 498, tfn. +358 500 526 175 Seppo,
+358 500 524 263 ville,
ville@sahkosevi.fi, seppo@sahkosevi.fi
- elektrisk entreprenad, partihandel och 
detaljhandel med elektriska komponenter.

kaivonporaus.stenman@gmail.com
- borra brunnar till fastlandet och öarna, 
transport i skärgården, kajplatser.
58  KEVON KONETyÖ
petteri kulmala, notholmantie 1,
tfn. +358 400 525 229
- utgrävningsarbete och bergutgrävning.
64  PASI ÄÄRINEN➤ S. 32
Sarkatie 17. tfn. +358 40 514 2000, 
pasi.aarinen@gmail.com, maanrakennuspasi.fi
- jordarbeten med erfarenhet och professionellt
- diamantborrning, småskalig bergsgrävning
80  ROMU URPO Oy ➤ S. 31
timo urpo tfn. +358 400 521 203, 
timo.urpo@gmail.com
- makadam, mull, grus, sten etc.
- vägbyggnads-, gräv- och schaktningsarbeten etc.

LoGI-, MATserVerINGs- oCH kurspLATser
76  FRIISILÄ FARMS SOMMAR CAFÉ OCH 
LANDSHOP
tfn.+358 40 763 4444/mari, +358 45 137 9338/ 
timo, www.friisilantila.fi
- bakade varor bakade på gården, aldo från 
order, djur, potatis, grönsaker och bär, även 
sommarblommor.
48  JUHLATILA MAININKI ➤ s. 25             
firande utrymme för en lyckad
familjesammankomst. respektera traditionerna 
men fortfarande moderna och innovativa.
tfn. +358 400 954 731, keskuskuja 1, kustavi 
21  JUUVANNIN MERENRANTAMÖKIT ➤ S. 25 
lasse jalonen, viliskerintie 27, www.juuvanni.fi. 
tfn. +358 45 137 9338, juuvanni@juuvanni.fi 
logstugor vid havet för kort eller långvarig 
användning året runt, shing och camping 
möjligheter. båtavlastning och kanotuthyrning. 
43  CAFE RASTAURANG SUALANE
restaurang, café, A-licens, boende, 
orderbastu, catering.
kivimaantie 11, 23360 kustavi
tfn. +358 44 971 0150 
3  KATANPÄÄ ➤ S. 27 

tfn. +358 400 590 868 (hamn / bastu)
 +358 45 128 3508 (café / boende)
 info@katanpaa.fi, café
- gästhamn, café.
79  KUSTAVIN SAVIPAJA Oy  ➤S. 32 
Iniöntie 411 b, tfn. +358  845 7700
- café, soppa lunch, baguette kiosk och 
hantverksby. kontrollera öppettiderna 
www.kustavinsavipaja.fi
6  KUSTAVIN LOOTHOLMA ➤ S. 27

kuninkaantie 193, tfn. +358 50 556 0440, 
info@lootholma.fi, www.lootholma.fi
- året runt stuguthyrning, strandrestaurang, 
gästhamn, campingområde, 
båtbränslefördelning, strand. dansar varje 
lördag från midsommar till slutet av augusti.
31  KUSTAVIN KROUVI ➤S. 25
kärtyntie 5, kustavi, tfn. +358 40 845 8844, 
fb: ravintolakustavinkrouvi
läckra pizza och andra grillprodukter året runt. 
A rättigheter
55  LOMAVALKAMA Oy  ➤S. 27
valkamantie 81, tfn. +358 400 621 490,
+358 44 504 2999 (trips) info@lomavalkama.fi, 
www.lomavalkama.fi. - boende, guidade turer i 
skärgården, läger, konferenser, programtjänster 
mm vid stranden året runt.
2  PETERzÉNS ➤S. 27

parattulan rantatie 16, parattula
tfn. +358 50 350 8346, leontinap@gmail.com 
www.peterzens.fi. mysig skärgård restaurang 
/kafé, hotell, 14 unika halmtak mysiga 
stugor, fabrik utlopp/utställning, gästhamn, 
designshop, butik och trädgård golf.
SAARISTO SIIDERI Oy➤ S. 34
b&b, erbjuder boende tjänster, cider smak och 
restaurang tjänster på kivimaa, i centrum av 

kustavi. bokningar till +358 465 927 668 eller 
majoitus@saaristosiideri.fi, www.saaristosiideri.fi
17  SPAUNA ➤ S. 34
vuosnaistentie 617, tfn. +358 2 877 339, 
+358 44 241 0066 www.spauna.fi, 
spauna@spauna.fi. Stuguthyrning under 
året, à la carte-restaurang, rätter, lunchbuffé 
på sommaren, barkafé, livsstilsaffär, båt- och 
cykeluthyrning, sommar full av evenemang; 
kolla på vår facebook.
38  TAMMINIEMEN LOMAMÖKIT ➤ S. 25 
tiina mäenpää, laupustentie 108,
tfn. +358 41 432 1809, tiina.maenpaa@kustavi.fi, 
www.tamminiemenlomamokit.net 
- upplev lugnet i naturen i semesterstugor för
2–6 personer vid havsstranden, goda 
fiskemöjligheter, sjösättningsplats för
båtar, stugor för korta eller långa vistelser.
förmånliga sommarrum utmed 
skärgårdsrutten.
1  VUOSNAISTEN MERIASEMA ➤ S. 26 

vuosnaistentie 616, tfn +358 2 877 512
www.vuosnaistenmeriasema.com
meriasema@kustavi.net.  
- restaurang, kafé, sommarbageri, gästhamn, 
logi, bokningsbar bastu.

koGsBruk
58  KEVON KONETyÖ
notholmantie 1, tfn. +358 400 525 229 
Skärning av problematiska träd med motorsåg 
och andra sticklingar med en digger/guillotine 
gripare. 

MoTorCYkeLVerksTäDer
59  BIKE FELLOwS Oy 
tfn +358 40 703 6543, verstaskatu 17,
20360 turku, Iniöntie 274, 23360 gustavs.
– Service, reparationer och hämtningsservice
av motorcyklar, mopeder, mopedbilar och
fyrhjulingar. www.bikefellows.fi

eproGrAMTjäNsTer

53  RAHI HOME ANIMAL yARD  ➤ S.32
gårddjur. Åsnor, kor, getter etc.
öppet juni-12-18 augusti varje dag
rahintie 561, 23360 kustavi
JASKAS BANA
kandidatpartier, födelsedagar och fritidsdagar.
asiakaspalvelu@jaskanpolku.fi, 
tfn. +358 50 557 9108 
21  TREK’N FOOD KUSTAVI
viliskerintie 27, tfn. +358 45 137 9338/Sami 
trekfood.kustavi@gmail.com” 
- natur upplevelser, kajak uthyring och kurs

proGrAMTjäNsTer

51  ARTTEATRO ➤ S. 28 
Salminiituntie 37, tfn. +358 50 430 7928,
info@artteatro.com, www.artteatro.com
- circus- och variete’konstens programtjänst.
Spännande och högklassig.

BANker oCH reVIsIoNsBYrÅer
TILISEPPÄLÄ
redovisning och bokslutstjänster
kirsti Seppälä, klt
kauppakuja 2, 21200 raisio
+358 500 785 108, kirsti@tiliseppala.fi
 www.tiliseppala.fi
39  KUSTAVIN LASKENTA Oy 
kivimaantie 22, tfn. +358 876 447,
 +358 440 876 705, www.kustavinlaskenta.fi 
laskenta@kustavinlaskenta.fi 
- bokföringsföretag, kopieringstjänst. även 
färgkopior.
40  OP LOUNAISRANNIKKO 
kustavi office, kivimaantie 20
tfn. +358 10 253 9801, fax 010 253 9898
- otto kassaskåp, op försäkringstjänster,  
egendom & värdtjänster av opkk 
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serviceregister

37  RAKENNUS-SIMPPA 
 loukkenkuja 3, simo.valtonen@kustavi.net 
tfn. +358 41 4430110 
 - grund-, bygg- och reparationsarbete
78  RAKENNUSPALVELU SIUSLUOTO ➤ S. 31
esa Siusluoto, meriläntie 9
tfn. +358 50 633 03, esa@siusluoto.fi
www.siusluoto.fi
- entreprenadarbeten, utgrävningstjänst, 
stuguthyrning, trädavverkning, 
försörjningstransporter till skärgården etc. 
66  RAKENNUSSUUNNITTELU JOUNI 
JOHANSSON
Iniöntie 93, tfn. +358 40 715 7412
- konstruktion planering

DIrekTFÖrsäLjNING, ouTLeTBuTIker
76  FRIISILÄ FARM
tfn. +358 40 763 4444 mari, 
+358 40 548 7455 timo.
 - direktförsäljning av potatis och grönsaker 
på sommarmarknaden kivimaa från juni till 
augusti, sommaraffär och -kafé på friisiläntie 
8, Säljer också på kustavis Suvimarket i juni-
augusti och försäljnings majakka gård.
81  JANNEN LOHI
erfaren professionell inom området grävning 
och sjötransporter. maskiner rivningsarbeten, 
markarbeten, avlopps- och kabelverk. 
också på öar! 
matias juslin tfn. +358 40 7188 100
www.jannenlohi.fi, fb jannen lohi
27  GUSTAVS SOMMAR TORGET
på kivimaa från juni till augusti
- öppet måndag, onsdag, fre och lör mellan 
10:00 och 14:00, kvällens loppmarknad på 
tisdagar från 17:00 till 19:00. mer information 
www.kustavi.fi
71  LATOKARTANO, SAMI 
viherlahdentie 550, p. +358 50 547 8187
- ved och vägplanering.
82  LEHTINEN, KARI JA MATTI 
Iniöntie 532, tfn. +38 40 591 9700 kari,
+358 40 557 6586 matti
- ved och transport till öar.
- du kan hyra en gräv eller en släpvagn 
för transport.
35  RANNIKON HUOLTOHOMMA Oy
peltoluhta marko, Itärannantie 11, 
tfn.+358 40 8729279 
huoltohomma@gmail.com
 www.rannikonhuoltohomma.net 
-  ved levereras till din plats
56  ÄÄRITALO, ANTTI
viherlahdentie 352 b, 23360 kustavi
 tfn. +358 40 548 7989
- ved.

koNsT- oCH HANDArBeTsBuTIker
70  KATRIINA KARIKOSKI
Iniöntie 70, tfn. +358 440 112 210 
katriinakarikoski@gmail.com
www.katriinakarikoski.com
- konst och keramik
79  KUSTAVIN KÄSITyÖKyLÄ                  
KUSTAVIN SAVIPAJA ➤ S. 32
Iniöntie 411 b, tfn. 845 7700
- stor fabriksbutik för keramik (också 
andrasortering) och inredningsbutik i två 
våningar
– silververkstad, smidesverkstad och textilstuga
– kafé och baguette kiosk
– husdjur och lekplats
kontrollera öppettider www.kustavinsavipaja.fi
79  PARATIISIPAJA ➤ S. 32
Iniöntie 411 c (at Savipajan käsityökylä),
tfn. +38 2 848 4848
- ljusfabriksbutik, inredningsbutik.
kontrollera öppettider:
 www.paratiisipaja.com

2  PETERzÉNS ➤ S. 27
parattulan rantatie 16, parattula
tfn. +358 50 350 8346, leontinap@gmail.com, 
www.peterzens.fi. trivsam skärgårdsrestaurang
/kafé, ett hotell, 14 unika boathouses med 
vasstak, fabriksutlopp/utställning, gästhamn, 
design butik, butik och parkgolf.

44  MERINEULE Oy ➤ S. 32 
kivimaantie 24, tfn. 876 347, www.merineule. 
- Stickfabrik, symaskin och fabriksförsäljning i 
gustavs centrum.
44  STUDIO DI MODA ➤ S. 33
kärtyntie 5, +358 40 5960 636, jutta Suonketo
- högklassig klädkollektion för damer.
Solig service och stilrådgivning, även
justeringssömnad.
26  TMI PIRJO ALITALO 
loukkenkuja 2, alitalopirjo@gmail.com
+358 44 533 2247
- vävstolsvävda mattor och andra textilier.
24  VARTSALAN VANHA KOULU ➤ S. 25
pirjo laurila, vartsalantie 118
tfn. +358 400 199 757
- ljusverkstad, presentbutik, restaurang/kafé,
boende, present och inrednings.

TAxI

45  TAKSI JUKKA LAHTI ➤ S. 33 
tfn. +358 400 226 419
www.kustavintaksi.fi 
- taxi 1+6 pers., rullstols- och bårtransport,
minibussar 1+16 personer.

32  TAKSIPALVELU TEEMU VÄISÄNEN ➤S. 33
tfn. +358 40 5876 106
 taksipalvelu.vaisanen@gmail.com, 
www.taksikustavi.fi
- Stor taxi 1+6 personer. betjänar även på 
svenska och engelska.

46  TAKSI EERO RAUTANEN➤S. 33
tfn. +358 400 877 669
- taxi 1+6 personer. www.taksikustavi.fi

HäLsoVÅrDsCeNTrAL oCH MILjÖHäLsoVÅrD
47  GUSTAVS HÄLSOSTATION
kaljaasikuja 4, läs mer på www.kustavi.fi och
www.uusikaupunki.fi

läkArmottAgnIng/
tidsbokning mån.–fre. kl. 8–10,
tfn. 8451 2401 (telefonsvarare) 
hemSjukvÅrd
tfn. +358 500 778 124 
tAndklInIk
tfn. 8451 2901 (telefonsvarare) 
hälSoInSpektör
tfn. +358 44 700 5709 
veterInär
tfn. +358 400 226 156 

SKÄRGÅRDSDOKTORN ➤ S. 22
tfn. +358 600 100 33
kl. 10–20 varje dag 1.6–15.8 

BÅT- oCH BrYGGpLATser 
6  KUSTAVIN LOOTHOLMA ➤ S.27 

kuninkaantie 193, tfn. 050 556 0440
info@lootholma.fi, www.lootholma.fi
- säsongsförvaring för båtar och skyddad
gästhamn, lekplats för barn och djur på
sommaren. en stor strand. evenemangshall.

uTHYrNINGsVerksAMHeT
KUSTAVIN SAARISTOSAFARI Oy 
tfn. +358 40 548 7989 Antti, 
+35840 551 4495 rami 
- uthyrning av vattenskotrar
78  UTHyRNING AV PERSONLIFT ➤ S. 33
esa Siusluoto, tfn. +58 50 63 303,
www.siusluoto.fi, esa@siusluoto.fi
- uthyrning av självgående personlift
leguan 160 Wd med eller utan förare. vi utför
fällning av problemträd och trädbeskärning
m.m. på ett säkert sätt medelst lift.
23  TUULENTUPA
huset hyrs ut för olika publika evenemang.
bokningar: +358 2 842 6600

koMMuNIkATIoN oCH MArkNADskoNTor
VIESTINTÄTOIMISTO INNOLLA Oy 
kirsi lindroth, tfn. +358 40 521 6332, 
www.innolla.fi
Social media: fb viestintätoimisto Innolla 
linkedIn kirsi lindroth, fb, Instagram, twitter, 
pinterest 

FÖreNINGAr
Se sidan 35.
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Kartor

Förbindelsefartyg
9  Viggen, Osnäs
10  Aura, Heponiemi
Sevärdheter och besöksmål
3  Fästningsön Katanpää
7  Enskärs fyr
11  Vartsalafärjan
12  Gustavs skärgårdsmuseum
13  Båtplatser som kan hyras av
kommunen, Engisholma
14  Jeremias grottor
15  Laukkari badstrand
16  Klipunkari badstrand
23 Tuulentupa
25 Kommunkansli/turistinformation
27  Informationstavla, även 9, 10 och 52
29 Idrottshus, skola, ungdomsgård

 St. John’s church and cemetery 
 St. Jacob’s church and cemetery
 

Monument till finska kriget

De inringade siffrorna 
på kartan hänvisar

till företag i servicereg-
istret (s.15–17).

Fyrkanterna är sevärd-
heter eller besöksmål.
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Doctor’s boat

The schedules for the Tick-coach and the Doctor’s boat at: www.saaristolaakarit.fi 

1.6.-15.8. daily between 10-20 
(1,95€/min + operator charges)

•
•
•
•

•We serve your health •

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ilmo_90x58.ai   21.11.2008   07:49:30

Doctor’s surgery and telephone consultations 
Bookings for the Doctor’s boat to house call
Renewal of prescriptions to the pharmacy 
TBE-vaccinations 
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www.kustavi.fi

Från TA I VA S S A LO
du kan hitta dem alla.

Skärgård har många hemligheter...

www.taivassalo.fi

Den stora strömming socken.

sTäDer oCH koMMuNer

BILserVICe sHop
LäkArTjäNsTer

Doktorns båt
p. 0600-100-33

1.6.-18.8. dagligen mellan 10-20
■ Doktors båtappoitments i Peterzens hamn
■ Läkareavn och telefonrådgivning
■ Beställa doktorns båt hemma
■ Förnyelse av recept direkt till apotek
■ Tick vaccinationer

Schema för Tick-coach och doktorsbåt: www.saaristolaislaakarit.fi

Kustavin Autokorjaamo
Kustavintie 5129
23360 Kustavi
P. +384 1502 5440
huolto@kustavinkorjaamo.fi

• Underhåll
• Reparation
• Reservdelar
• Luftkonditionering
• bildäck
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aNNoNser

Avoinna: ark. 06.00 - 19.00
la 0 .00 - 19.00
su  10.00 - 19.00

Kustavin
Talouskauppa Ky

elintarvikkeet - polttoaineet
kahvio

lounasruokailu arkipäivisin
klo 11 - 19

Puh. (02) 877 735
050 

Kustavintie 5175, 23360 Kustavi

331 6145

6

Kustavin 
Talouskauppa Ky

Kraftfulla 
fiberoptiska 
anslutningar 

i Gustav
försörjning

 
Vakka-Suomen 

Puhelin Oy

www.vsp.fi

Ring och 
beställning:
Tfn. 02 8445 500
kuitu@vsp.fi

Produktivi tet i  s iktet

AFFärer

AFFärersLIpNINGsTILLBeHÖr

• Underhåll
• Reparation
• Reservdelar
• Luftkonditionering
• bildäck

    
    

Pleikiläntie 2, 23360 Gustav  • p. 010 764 3530  • tok.fi
må-fre 8-21 • lö 8-18 • sö 10-18

Sauli

Var du än är.

Titta på sommaren 

öppettider  T
OK.FI Telefonsamtal  0,0835 € samtal+ 0,1209 €/min.

 presentartiklar
 postombud
 medicinskåp
 matkahuolto
 tvätteritjänst
 handarbetstillbehör
 stövlar

Tfn + 358 2 841 5670

Öppettider:
mån-fre 9–17
maj-september
även lör 9–13

Kustavin
Talouskauppa Ky
Kustavintie 5175, 23360 Gustavs

livsmedel − bränsle
café

Lunch vardagar 11−19

öppet:
  vard. 06.00 - 19.00 
  lör 06.00 - 19.00
  sön 10.00 - 19.00

Tel. + 358-(0)2-877 735
+358-50-331  61 45
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FISKEGUIDE
SPORTFISHING GUIDE
Vesa Liukkonen

FISKEGUIDE
SPORTFISHING GUIDE
Vesa Liukkonen

Add: Vuosnaistentie 621, 23360 Kustavi
Phone: +358 (0)400 526 353
Fax: +358 (0)2 841 7771
Email: vesa.liukkonen@kustavi.fi

Fiskeresor i sällskap av experter 
med våra säkra och stora båtar. 
Vi ordnar också både kost och logi. 
Ring och berätta om 
Dina önskemål!
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ANTeNNA serVICes

›› Vaihtolavakuljetukset
›› Roskalavakuljetukset
›› Kaivojen tyhjennys

›› Maanrakennustyöt
›› Pakettiauto- 
 kuljetukset

Markku // p. 0400 787 044

KULJETUS- JA  
NOSTOPALVELU
Markku Salminen

tjvaltonen@gmail.com

vesa.liukkonen@siliprofil.inet.fi

FIskeresor oCH BÅTTjäNsTer

LAsTBILsTrANsporTer 

LAsTBILsTrANsporTer properTY MAINTeNANCe, wooDwork, CLeANING

Saariston koti- ja siivousapu
• Hem- och stugstädning

• Fönster- och mattvätt • Målningsarbeten
• Röjsåg • Gårdsarbeten, gräsklippning

• Trailer, motorsåg, vassklippare
• Med båt ut i skärgården • Rensning av tak och rännor 

• Egna önskemål

Tanja och Timo Valtonen
Laupustentie 153 Gustavs, Valtonen@gmail.com

Tfn +358 44 968 2774, även under veckoslut

Förändringar, installationer och mätning
för antenner. Också konsult och 

leveransförsäljning.

• Växelflaktransporter

•Anläggningsverksam-

  hetbeten

• Avfallsstationer och transport

• Tömning av slambehållare

• Specialransport
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aNNoNser

LoGI, MATsTäLLeN oCH kurspLATser

juHLATILA
Maininki

Tillfälle för framgångsrika familjeevenemang. Respektera
 traditioner, men ändå innovativa och moderna.

p. +358 400 954 731    I    Keskuskuja 1   I     23350 Kustavi

Luonnonrauhaa 2-6 hengen loma-
mökeissä meren rannalla. Hyvät 
kalastusmahdollisuudet, veneen-
laskupaikka. Mökkejä lyhyt- tai 
pitkäaikaiseen käyttöön.
Edullisia kesähuoneita, saaristoreitin 
varrella

Tiina Mäenpää
Laupustentie 108, Puh.041 432 1809

tiina.maenpaa@kustavi.fi   |  www.tamminiemenlomamokit.net

tiina mäenpää  I  laupustentie 108,
p. +358 41 1809  I  tiina@tamminiemenlomamokit.fi

fb/tamminiemen lomamökit I www.tamminiemenlomamokit.fi

Tamminiemi 
          Fritidshus

vesa.liukkonen@siliprofil.inet.fi

kärtyntie 5, kustavi
p. +358 40 845 8844, 
fb: ravintolakustavinkrouvi

läcker pizza och andra
grillprodukter året runt.
Alkohollicens.

TIMMERSTUGOR VID HAVSSTRANDEN  
FÖR KORTA OCH LÅNGA VISTELSER.
GODA FISKE- OCH UTFLYKTSMÖJLIG- 
HETER. SJÖSÄTTNINGSPLATS,  
KANOTUTHYRNING
 
Lasse Jalonen
Viliskerintie 27, 23360 Gustavs
Tel. +358 400 539 916, +358 40 744 5916
www.juuvanni.fi

Juuvanni 
havsstrandstugor

café, pensionat
ljusbutik, presentbutik.

naturens frid i 2-6 
personer stugor vid 
havet, bra fiskeområde, 
kajplatser, stugor för kort 
och lång tid hyra och 
prisvärda sommarrum vid 
skärgårdsleden.
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À LA CARTE
Legendaariset silakkapihvit, raikkaat 
salaatit, mainetta niittäneet burgerit, 
sekä muut kauden parhaat herkut  
pöytiin tarjoiltuna terassilla ja ravinto-
lasalissa kesäiltaisin klo 17.00-20.30

KESÄLEIPOMO 
Oman leipomon tuotteet ostettavissa 
kahvilasta. Meriaseman maankuulu 
saaristolaisleipä, juureen leivotut ruo-
kaleivät, pullat, piirakat, kakut ja keksit. 
Käsintehtyjä, kunnon raaka-aineista, 
ilman lisäaineita.  

SAARISTOLAISBUFFET 
Saariston herkullisimmat ja monipuo-
lisimmat kala- ja kasvisvaihtoehdot. 
Kesä- elokuussa joka päivä. Pääsiäise-
nä, ja touko- syyskuussa viikonloppui-
sin klo 11.30-16.30. Isommille ryhmille 
tilauksesta myös muina aikoina. 

KAHVILA-MYYMÄLÄ
Runsas valikoima oman leipomon 
leivonnaisia, jäätelöitä, makeisia, virkis-
täviä juomia, elintarvikkeita, käsitöitä, 
vaatteita ja matkamuistoja. Seudun 
parhaat grilliannokset. Anniskeluoi-
keudet. 

RANTATERASSI, VIERASSATAMA, 
MAJOITUS
Vuonna 2019 täysin uudistettu, suojai-
sa rantaterassi, jossa myös leikkipaik-
ka ja biljardipöytä. Vierasvenepaikkoja 
n. 30. Hyvät majoituspalvelut erilaisiin 
tarpeisiin ja Saaristomeren paras 
tilaussauna merinäköalalla.

 JUHANNUKSESTA ELOKUUN ALKUUN:

KAHVILA │ RAVINTOLA │ RANTATERASSI │A-OIKEUDET │ KESÄLEIPOMO │ MAJOITUS │ TILAUSSAUNA  
VIERASSATAMA │ POLTTOAINEMYYNTI VENEILLE │ VESIJAKELU │ VENEIDEN LASKULUISKA │ NESTEKAASUT 

Vuosnaistentie 616,  23360 Kustavi │ Puh. 02 877 512 │ meriasema@kustavi.net │ www.vuosnaistenmeriasema.com 
www.facebook.com/vuosnaistenmeriasema

PÄÄSIÄISESTÄ MARRASKUULLE:från påsk till november:

från midsommar till början av augusti

ARCHIPELAGO BUFFET
det mest utsökta urvalet av fisk och 
grönsaker i området. öppet klockan 
11:30 till 16:30 öppet för andra tider, 
efter överenskommelse.

CAFÉ OCH AFFÄR
ett brett utbud av bageriets egna 
bakverk, glass, godis, uppfriskande 
drycker, mat och många andra 
produkter, såsom hantverk, kläder och 
souvenirer. vattnet terrass och fullt 
licensierad.

GÖTEBORG, PRIVAT SAUNA, 
BOENDE
cirka 30 gästhamnar. den bästa bastun 
med havsutsikt i området och boende 
för olika behov för upp till 40 personer.

SESONENS FINASTA DELICACIES
legendariska sillpatties, färska sallader, 
välkända hamburgare och alla andra 
godis serverade bord på terrassen och
 i matsalen dagligen från 17:00 till 
20:30.

SOMMARBAKERI
bageriets produkter kan köpas från 
caféet. Inklusive meriasemas berömda 
skärgårdsbrygga, bullar, pajer, kakor och 
kakor. handgjord, från stora ingredienser 
utan tillsatser.

cAfÉ - reStAurAnt - beAch terAcce - Alchol lIcenSe - SommArbAkerI - boende - SAunA-bY-order - 
göSthAven - bränSle för bÅt - vAtten - bÅtbolder - lpg

BÅTFOLKS FAVORIT
RESTAURANT 2018 *

“Den bästa buffén i Finland”
“Fantastisk mat”

“En sådan underbar inställning”

* Båtmagasins läsarundersökning
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KIEHTOVAA HISTORIAA KESKELLÄ 
LUMOAVAA LUONTOA

HYVÄN PALVELUN 
VIERASVENESATAMA

info@katanpaa.fi
Satama/ saunat 0400 590 868
Kahvio/ majoitus 045 128 3508

100v.

LoGI, MATsTäLLeN oCH kurspLATser

• tält- och husvagnsplatser, stugor, vinter-
bonade enheter

• sommartid serveras en välsmakande 
lunchbuffé kl. 13–14.30

• camping, guidade skärgårdsutflykter, 
fest- och mötestjänster etc.

• fin badstrand och strandbastu
• fantastiska fiskemöjligheter året runt

VÄLKOMMEN TILL EN TRADITIONELL
OCH LUGN  LOMAVALKAMA

Valkamantie 81, Gustavs – Tfn +358 400 621 490
info@lomavalkama.fi – www.lomavalkama.fi

MidsoMMarafton dans i slutet av augusti. HaMn, 
caMpingplats, strand, disk golf, bränsle för båtar 24H, 

yurt boende...läs Mer lootHolMa.fi

välkoMMen för feast in
beacH restaurant

SÄRSKILDA SPOTAR TILLGÄNGLIGA
Olika semesterlägenheter

uthyres året runt

aNNoNser

fAScInerAnde hIStorIA mItt I den 
förtrollAnde nAturen

gäSthAmn med 
utomordentlIg ServIce

info@katanpaa.fi
marina/Sauna’s  0400 590 868

café/boende 045 128 3508  

• tält- och husvagnsplatser, stugor, vinter-
bonade enheter

• sommartid serveras en välsmakande 
lunchbuffé kl. 13–14.30

• camping, guidade skärgårdsutflykter, 
fest- och mötestjänster etc.

• fin badstrand och strandbastu
• fantastiska fiskemöjligheter året runt

VÄLKOMMEN TILL EN TRADITIONELL
OCH LUGN  LOMAVALKAMA

Valkamantie 81, Gustavs – Tfn +358 400 621 490
info@lomavalkama.fi – www.lomavalkama.fi
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En månadslång cirkusfestival i ett timmerhus mitt i det vackraste 
skärgårdslandskapet. Njut av cirkuskonst, cirkusskola och show-stop-
spelningar året runt. Cafe Trapets betjänar er i nedre våningen. 
Bokningar och ytterligare information:  info@artteatro.com/ 
www.artteatro.com/ tel. +358 50 4307928 
ArtTeatro, Salminiituntie 37,  23660 Gustav.

”Hela Gustavs blir till ändo en cirkus” 

Skärgårds cirkusfestival 
4.7.—4.8.2019 Circus Sagittarius 

3.7.—1.8.2020 La Sirène 
"Allt cirkus måste ha - fantastiska tal, humor och 

nostalgisk atmosfär.” 
Turun Sanomat 

proGrAMTjäNsTer
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Liten maskin - och båtunderhåLL

auktoriserad försäljnings- och reparationsverkstad
butiken har ett brett utbud av båtleveranser, etc.

Vinterförvaring av båtar och motorer
Försäkringsbolag godkänt verkstad

sMÅMAskINs- oCH BÅTserVICe

aNNoNser
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Länsi-Suomen
Kiinteistöpalvelu Oy

LAITURIT
Valmistus         Myynti         Asennus
Laiturityöt   Huolto   Tarvikemyynti   Poijut
Jari 040-703 6533       Johnny 040-512 8922

www.lansi-suomenkiinteistopalvelu.fi
Kärtyntie 3  23360 Kustavi

Kustavin
Rakennuspalvelu
Engdahl Ky

Rak. mest. Ilpo Engdahl
Laupustentie 208
23360 Kustavi
Puh. (02) 877 406

0400 225 006
Fax (02) 877 436
e-mail: engdahl@kustavi.fi

KAIKKI
RAKENNUSALAN

TYÖT

MYÖS SUUNNITTELU

Kustavin
Rakennuspalvelu
Engdahl Ky

Kokonaisvaltaista palvelua vuodesta 1973. 

Jorma Nieminen
Kuninkaantie 10 A Kustavi
puh. 0400 763 984, 040 584 3919
e-mail:kustavin.asentajat@kustavi.fi
kotisivu: www.kustavinasentajat.com
Lvi-tekniset urakoitsijat jäsenyritys

-  Vesi- ja viemäriasennukset. 
 Koko talon putkityöt, myös tarviketoimitukset
- Vesisuodattimien myynti + asennus
-  Jätevedenkäsittelyjärjestelmät, suunnittelu, 
 toteutus
- Ilmastointisuunnitelmat, laitteet, asennus
- Ilmalämpöpumput, maalämmöt, 
 aurinkojärjestelmät sekä muut lämmitystavat
- Nestekaasuasennukset, tarvikemyynti
- Peltilistat, kattoturvatuotteet
- Hydrauliikkaletkut ja liittimet
- Öljynpoltinhuollot ja mittaukset
- Tarvikemyynti, laaja valikoima
 

* VVS * Avloppsvattenlösningar *
* luftvärmepumpar jordas geotermiska *

* Luftvattenvärmepumpar * 
* LPG-installationer *

* underhåll av avloppsvatten *
* takskyddsprodukter * underhåll av oljebrännare *
* hydrauliska slangar * reparationer * renovering * 

* vattenfilter * leveranser försäljning *

KUSTAVI

RE
RAKENNUSTYÖ  ENGLUND

0400 899500

Mth-oy
markku heinonen, puh. 0400 527 746

metallarbeten, konstruktion och renovering.
varmt utrymme för uthyrning

till exempel för båtar etc.

viherlahdentie 349 d  ■ 23360 kustavi 
■ mth.raisio@gmail.com

Ilpo Engdahl, 
Master Builder 
Laupustentie 208
puh. 0400 225 006, 
ilpo.engdahl@outlook.com

ALLT FRÅN HVAC

kuninkaantie 10 A, kustavi 
puh. 0400 763 984, 040 584 3919
info@kustavinasentajat.fi

www.kustavinasentajat.fi

Allt Byggnadsarbete,
planerar också

ANLäGGNINGsVerksAMHeT 
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Johnny 040 512 8922, Jari 040 703 6533
www.lansi-suomenkiinteistopalvelu.fi

Kärtyntie 3 23360 Kustavi

Byggnadsarbete • Renoveringar
•Bryggor
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Littoisten Rakennepalvelu Oy
Kaikki rakennusalan työt 27 vuoden kokemuksella

Uudisrakentaminen, perustukset, hirsirakentaminen, 
talopakettipystytykset, terassit ja laiturit. Kaikenlainen 
korjausrakentaminen mm. kylpyhuone- ja 
saunaremontit, sisä- ja ulkomaalaukset, kattoremontit.

Rantala Olli-Pekka 
Luotsiasemantie 4
23360 Kustavi
0400 824 363
op.rantala@dnainternet.net

Raivonen Heikki
Puolaajankuja 4
20660 Littoinen
0400 487 165

Nimestään huolimatta kustavilainen

Kaivuupalvelu
petteri lehtonen

Kustavi 

0400 923 456
petterinkaivuupalvelu@gmail.com

Parkkitie 7, 23360 Kustavi
Puh. (02) 876 130
Fax (02) 876 311

Rak. ins. Tommi Aaltonen 
Puh. 0400 782 381

�

�� rakennusurakointia
� kaivuu- ja

maansiirtotyöt
� rakennus- ja

rakennesuunnittelua

schaktning

Tommi Aaltonen, byggnadsingenjör

Byggnadsentreprenader

Parkkitie 7, 23360 Gustavs
Tel. 02-876 130
Fax 02-876 311

Grävarbeten och 

Byggnads- och
konstruktionsplanering

Tel. +358 400 782 381

Tjänster: byggentreprenad • markbyggnadsarbeten,
stugservice • trädfällning • materialtransporter till öarna, 

bryggor och bojar • försäljning och montering

Yrkeshögskoleingenjör Esa Siusluoto • Mastotie 1, Gustavs
Mobil +358 50 633 03 • esa@siusluoto.fi

ANLäGGNINGsVerksAMHeT 

ANLäGGNINGsVerksAMHeT

aNNoNser

Johnny 040 512 8922, Jari 040 703 6533
www.lansi-suomenkiinteistopalvelu.fi

Kärtyntie 3 23360 Kustavi

Romu Urpo Oy
Viherlahdentie 154, 23360 Kustavi

Timo Urpo 0400 521 203

• Omaa sepeliä, multaa, soraa, kiviä ym.

• Teiden rakennus- ja kunnostustyöt

• Kaivuu- ja maansiirtotyöt

Romu Urpo Oy
Viherlahdentie 154, 23360 Gustavs 

Timo Urpo +358 400 521 203

•	 Egen	makadam,	mull,	grus,	sten	etc.
•	 Vägbyggnadsarbeten	och	
upprustning	av	vägar

•	Gräv-	och	schaktningsarbeten

Romu Urpo Oy
Viherlahdentie 154, 23360 Gustavs 

Timo Urpo +358 400 521 203

•	 Egen	makadam,	mull,	grus,	sten	etc.
•	 Vägbyggnadsarbeten	och	
upprustning	av	vägar

•	Gräv-	och	schaktningsarbeten
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uppLeVeLser

Kotimaisten
neulevaatteiden
verkkokauppa

www.merineule.fi

Outlet Kustavin keskustassa

Rahin 
Kotieläinpiha

koNsT- oCH HANTVerksBuTIkerANLäGGNINGsVerksAMHeT

rahintie 561,
23360 kustavi
marjatta 
+358 40 535 5588
Ilpo +358 500 826 299

välkommen!
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MAARAKENNUS PASI ÄÄRINEN 
040-5142000 pasi.aarinen@gmail.com 

Maarakennustyöt kokemuksella ja ammattitaidolla. 

                 

• Rakennusten pohjatyöt, pihat, tiet 
• Vesijohdot ja viemäröinnit 
• Salaoja- ja sadevesijärjestelmät 
• Maasuodatusjärjestelmät 
• Pienlouhinta ja timanttiporaus 

Maarakennus Pasi Äärinen, Sarkatie 17, 23360 Kustavi 

 

  

 

 

maarakennuspasi.fi

maarakennus pasi äärinen Sarkatie 17 23360 kustavi

maarakennuspasi.fi

MAARAKENNUS PASI ÄÄRINEN
040 514 2000  pasi.aarinen@gmail.com

Markbyggnadsarbeten 
med enfarenhet och expertis

• grundarbeten för byggnader, gärdar, vägar 
• vattenledningar och dränering
• täckdikes- och regnvattensystem
• markfiltersystem
• bergsprängning i mindre skala och diamantborring
• tillverkning och försäljning av ved

maarakennus pasi äärinen Sarkatie 17 23360 kustavi

bondgårdsdjur. Åsnor,
 kor, getter etc. öppna 
juni-augusti 12-18 varje dag!

DIrekTFÖrsäLjNING



MoNIALATYÖT

 
 
 

Palvelevat taksit Kustavissa 
Kuljetukset 1+6 hengen tila-autoilla 

 

Taksi Eero Rautanen 

0400 877 669 
 

Taksipalvelu  
Teemu Väisänen 

040 5876 106 
www.taksikustavi.fi 

TAKSI 

A V O I N N A  K E V Ä Ä S T Ä  S Y K S Y Y N  -  K E S Ä L L Ä  P I D E M P Ä Ä N

M U O T I A  K E S K E L L Ä  K Y L Ä Ä

TAxI

uTHYrNINGsVerksAMHeT

FIskeresor oCH BÅTTjäNsTerkoNsT- oCH HANTVerkAFFärer

VINTERFÖRVARING AV BÅTAR

Kalla och varma förvaringsutrymmen, även gårdsplatser
•

Båtlyft, sjösättning och transport max. 10 ton
•

Service, bottenmålningar, tvätt, vaxning, lackning mm.
•

Frakttransport till öarna
•

Bryggor och bojar, försäljning och montering

Yrkeshögskoleingenjör Esa Siusluoto • Mastotie 1, Gustavs
Mobil +358 50 633 03 • esa@siusluoto.fi

LEGUAN 
PERSONLIFT

UTHYRNING
Räckvidd upp till 15,9 meter.

Ing. KY Esa Siusluoto • Meriläntie 9, 23360 Gustavs
mobil +358 50 633 03 • esa@siusluoto.fi

FÖreNINGAr

Mer information: 
Turistinformationen i Gustavs +358 2 842 6620 
(juni–augusti) 
matkailuneuvonta@kustavi.fi 
www.kustavi.fi/tapahtumat

KUSTAVIN MATKAILUYHDISTYS RY
arrangerar: 
– guidade rundturer 
– även andra utflykter på beställning 
– Knutdagsdans. 
– auktoriserade turistguider året om. 

aNNoNser

TAXI OCH BESTÄLLNINGSTRAFIK
JUKKA LAHTI

+358 400 – 226419
Taxi för 6 pers. + förare

Minibuss för 10 pers. + förare
Minibuss för 16 pers. + förare

Förhandsbeställningar, sightseeingturer
rullstols- och bårtransporter, godstransport

Mer information: www.kustavintaksi.� 

(tillgänglighet)



www.daviniki.fi

Skärgårdens datatjänster i Gustavs. 
Vänligen kontakta oss via telefon 045-6972534
eller e-post atk@daviniki.fi

aN
No

Ns
er

B&B, 
cider provsmakning och restaurang i centrum av 

Gustavs. Bokningar via telefon 0465-927668
eller e-post resevation@saaristosiideri.fi

www.saaristosiideri.fi
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ottenhavets nationalpark består 
huvudsakligen av ett band av karga 
skär och öar,som sträcker sig som 

smal och lång (160 km) från Sastmola till 
Gustavs. Skärgården vid kusten är splittrad 
och rik på grynnor. Öarna är mestadels 
små och skärgårdarna omgivna av grunda 
vattenområden.

Nationalparken är Finlands största skyddad 
havområde. Bottenhavets nationalpark är 
inrättad år 2011. Nationalparken täcker en 
yta av 913 km2 som mestadels (98 %) är 
havet. Parkens landområdena sträcker sig till 
spridda öar och skär, ytan är cirka 15 km2. 
Forststyrelsens naturservicertar hand om alla 
finska nationalparker. Sevärdheter i Gustavs BOttenhavetS natiOnaLpark & föreninGar

eL kUStavin YhDiStYS rY
Harry Näse tfn. 050 523 2776
Månadsmöte första torsdagen varje månad.

ISOLUODON KYLÄTOIMIKUNTA
Ordförande Tapio Kordelin, 
tfn. 0400 521 248

kUStavin ahtO rY.
Sport och motion sedan 1938, under namnet 
Ahdo, ordförande Ari Lagerström,
tfn. 0500 531 055

KUSTAVIN MARTAT RY
www.martat.fi, ordförande Asta Koskinen 
puh. 0407406763. Hushålls- och hantverksråd, 
utflykter, vanliga kvällar.

kUStavin kirjaLLiSUUSYhDiStYS rY.
Ordförande Jarmo Mäntynen, 
puh. 040 734 6464, Linnakatu 24, 20100 Turku
info@vkkustavissa.fi, www.vkkustavissa.fi
Executive Director Anni Honkalampi,
tfn. 044 952 1388

kUStavin matkaiLUYhDiStYS rY S.33
Ordförande Laura Nummela, 
tfn. 050 3753109, laura.nummela@kustavi.fi

kUStavin taiDeYhDiStYS rY.
Kivilinnantie 9 B 20, tfn. 040 504 5414
kaarina.kylmala@kustavi.net
www.kustavintaide.fi,  
FB: Kustavin Taideyhdistys ry 

kUStavin UrheiLUkaLaStajat -99 rY
Ordförande Ahti Veijola, 
tfn. 050 430 4395

KUSTAVIN YRITTÄjÄT RY. 
Ordförande Irja Skyten-Suominen 
tfn. 0400 787 997, kustavin@yrittajat.fi

KUSTAVIN VESIOSUUSKUNTA
www.vokkustavi.fi
Jussi Rantanen, tfn. 0400 765 133
Kalervo Korvensyrjä, tfn. 0400 530 294

pOhjOiS-vartSaLan veSiOSUUSkUnta
www.pvvok.net, Kustavi. 
tfn. 0400 826 901 / Stenman, 
tfn. 0400 647 337 / Lehtonen.

rahin SeUDUn kYLÄYhDiStYS
Ordförande Birgitta Eskola, 
tfn. 050 345 7662, 
olika evenemang, bänkuthyrning:
tfn. 050 577 3638 / Jarkko Vähätalo.

SAARISTON KOIRAKAMUT RY
Sirpa Koskinen tfn. 044 0682 192, Haahkakuja 
4, 23360 Kustavi, 
FB: Saariston koirakamut

VARTSALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Ordförande Antti Likitalo 
tfn. 0400 988 468, olika evenemang, 
bänkuthyrning:
tfn. 0400 539 916/Lasse Jalonen

fÖreNiNgar

BotteNhavets 
NatioNaLParK

Välkommen till skärgårdshavet och dess vackra natur

Kontaktinformation för aktiva operatörer

t område är fyrön Enskar och Katanpää.
Ytterliga information:

Turistinformation i kommuner, 
Skärgårdhavets naturum Sinisimpukka
Tfn. 020 6394 620, sinisimpukka@metsa.fi
www.luontoon.fi, www.selkameri.fi

kUStavin vpk rY.
www.kustavinvpk.fi, kustavinvpk@vs-alpe.fi

LC-kUStavi
tfn. 040 548 7989 Antti,  
0400 625 784 Jouni.

mLL kUStavin paikaLLiSYhDiStYS
Familjekafé etc.
Ordförande Milla Halonen, 
tfn. 040 827 8434,
restaurointi.halonen@gmail.com, 
Facebook/MLL Kustavi

SUOmen pUnainen riSti, kUStavin 
OSASTO
Ordförande Tarja Nieminen, 
tfn. 044 578 4215
tarja.nieminen@kustavi.fi, 
www.kustavi.punainenristi.fi

teatteriYhDiStYS tUULenhUUtajat rY
Ordförande Anja Siusluoto, 
tfn. 040 564 9965, 
siusluotoanja@gmail.com, 
friluftsteater aktiviteter.

veSiLinniemen veSienSUOjeLUYhDiStYS
OrdförandeJarkko Turvanen, 
tfn. 0400 827 827, 
jarkko.turvanen@gmail.com



www.kustavi.fi

km, från Åbo 69 km och från Nystad 49 km. Det tar mindre än 40 minuter
att resa från Brändö i Åland med färjan till Gustavs. I Gustavs kommun
finns det fasta invånare cirka 900 och sommarbostäder över 3000.

gustavs

Rauma

Uusikaupunki

Taivassalo

Turku

Tampere

Helsinki

Maarianhamina

Iniö

Brandö

Isonkarin majakka

KUSTAVI

turistiNfo 
Turistrådgivare betjänar i
kommunkansli i juni-augusti
från måndag till lördag
tfn 02 842 6620
matkailuneuvonta@kustavi.fi
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Keskustie 7, 23360 Kustavi
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Bibliotek
tfn 02 842 6630
kirjasto@kustavi.fi
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www.kirjasto.kustavi.fi


