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Saaren kartano
Kartanon opastukset
www.naantalinoppaat.fi
Saarenrantatie 21

Sillankarin kallio
Saarenrantatie 57. Pysäköintialueelta 
lähtee polku kallioille. 

Saaren uimaranta
Aurinkoinen ja hyvin hoidettu uimaranta. 
Ranta on yli 60 yksityisen omistuksessa, 
mutta kaikkien kuntalaisten käytössä. 
Liittymä rannalle lähtee Saarenrantatie 
103:n kohdalta. Rannalla on mm. 
pukukoppi, huussi, grillikatos ja 
vuokrattavissa olevat venepaikat.
Saarenrantatie 103
Saarenrannan yhteyshenkilö: Rauno 
Teitti, p. 0505547586

Kuustonlahden lintutorni
Kuustontie 77
www.luontoon.fi/mietoistenlahti

Huolin koulun puulajipuisto
Kyläläiset ovat istuttaneet noin
100 puuta vuonna 2017
Lisätietoa: Huolin koulun fb-sivut
Vehmaantie 485

Mietoisten maamiesseurantalo
Pyhäntie 133
https://mietoistenmmstalo.net/

Kuninkaan kivikellari
1500-luvulla elintarvikkeiden 
varastointiin rakennettu kellari, 
jossa poikkeukselliset rakenteet
viittaavat kuninkaan varasto-
rakennukseen.
Pyhäntie 133
www.kyppi.fi/to.aspx?id=113.174

Majatalo Green house
Leinakkalantie 21
Huonevaraukset p. 0500 - 877 884
http://www.majatalo.net/index.html

Tavastilan kotiseutumuseo
Tavastilantie 11
Mietoisten kotiseutuyhdistys ry
p.050 556 4417

Mietoisten kirkko
Mietoisten kirkon on rakennuttanut
v. 1641-1643 Lehtisen kartanon
isäntä Henrik Fleming.
Kirkkotie 104

Villa Vanha Rosa
Sisustusliike ja kesäkahvila
Kirkkotie 121, p. 050 3470191   

Metsän reunalla seisoo kivinen 
1950-l. muistomerkki siinä
kohtaa, missä Pyhän Jaakobin 
kappeli on sijainnut. Kirkon 
viimeiset jäännökset tuhoutuivat, 
kun Uudenkaupungin 
ratatyömaalle tarvittiin
1920-luvun alussa 
täytemaata.Hietamäki mainitaan 
keskiajan lähteissä, Turun 
tuomiokirkon Mustassa
kirjassa vuonna 1366.
Kappelinmäentie 1

Kauppa ja kahvila
Kaupalta voi vuokrata pyöriä ja 
ottaa mukaan pyöräilykarttoja.
Pyhäntie 3
info@pyheenkauppa.fi
www.pyheenkauppa.fi

Lauttanpäänsilta
Lauttanpääntie 35-37
www.wirmo-seura.fi

Rim Thang
Thaimaalaista ruokaa
Saarentie 428
https://rimthang.fi/

Vasikkahaan lintutornit
Saarentie 230. Pysäköintialueelta 
lähtee luontopolku lintutorneille.
http://www.luontoon.fi/
mietoistenlahti

Kaskisten kartano
1400-luvulta peräisin oleva
kartano. Kartanon vesitorni on 
rakennettu vuonna 1923 ja 
jäljittelee Viipurin linnan tornia.
Yksityinen alue.

Lehtisten kartano
Kartano, jonka 1500-luvulla 
perusti Kaskisten kartanon 
silloinen omistaja Herman Fleming.
Yksityinen alue.

Helwin Virvoike
Lounasta ja grilliruokaa
Kustavintie 2091
www.facebook.com/Matkavirvoke

Mynämäen kirkko
Mynämäen Pyhän Laurin 
kirkko on rakennettu paikalle, 
jossa on ollut pysyvää asutusta
jo esihistoriallisella ajalla. 
Nykyinen kirkkorakennus kuuluu
Suomen suurimpiin keskiaikaisiin
kivikirkkoihin.
Kirkkokatu 3

Mynämäen kirjasto
Pyöräilyreitistön karttoja.
Keskuskatu 13
23100 Mynämäki
Aukioloajat:
https://www.mynamaki.fi/
vapaa-aika-ja-kulttuuri/kirjasto/

Mynämäen Terveysasema
Kuivelantie 10

Rauasvuori
Rauasvuori nousee
40 metrin korkeuteen ja
päällä on näköalalava,  josta 
avautuu upeat maisemat.

Raukkaan silta ja mylly
Raukkaan kylässä 4,5 km 
keskustasta 193-tien varrella 
Suomen vanhin vielä 
vuonna 1994 toiminnassa ollut mylly

Suorsalantie 26
p. 050 408 5798, 
www.mynamaki.fi

Kesäkahvilaa, majoitusta ja 
kanoottien vuokrausta tilauksesta
Suorsalantie 40
0400-517865, 0400-831134
savikulmantalli@gmail.com
Avoin tilauksesta

Kuva. Kuninkaan kivikellari, kartalla B2. 
http://arkeonyt.mbnet.fi/arkeonyt/arkeonyt.pdf

1. Saaren lenkki
Koe kaunis Saaren kartanomiljöö pyöräillen. Poikkea kävellen 
luontopoluilla ja ihastele Mietoistenlahden runsasta linnustoa 
lintutorneista ja näköalapaikoilta. Pidä tauko ja kävele Sillankarin 
kallioille syömään eväitä tai pulahda uimaan Saaren uimarannalle.

3.Korvensuun lenkki
Nappaa eväät mukaan Pyheen kyläkaupalta ja lähde 
pyöräretkelle Korvensuuhun. Pyöräile siltojen yli maisemassa, 
jossa Laajoki mutkittelee ja alava peltomaisema vaihettuu 
metsäiseksi ylämaaksi. Ilmoita tulostasi ajoissa, niin pääset 
tunnelmalliseen Savikulmaan kahville tai jopa yöpymään.

2. Kolmen Sulan lenkki
Tutustu Mietoisten kylien historiaan ja sen kulttuuriin kolmen sulan 
lenkillä. Kolme sulkaa merkitsee kolmea herraa, jotka ovat 
vaikuttaneet Mietoisten historiaan ja maisemaan lenkin varrella. 
Raukkaan sillalta 250 metriä koilliseen kohoaa Rauasvuori, jonka 
laelta avautuu upeat maisemat Mietoisten kirkonkylään. 
Mynämäenjoki virtaa hiljalleen lenkin varrella. Poikkea Tavastilan 
museolla ja tutustu Mynämäen (ent. Mietoisten) vaakunan kolmen 
sulan tarinaan tarkemmin. 

Pyöräilyreitit kulkevat pääosin asfaltoitua maantietä pitkin. 
Paikoin pääsee myös pyöräilemään soratietä pitkin 
maalaismaiseman tunnelmissa. Reitit on suunniteltu niin, että 
pyöräilijän olisi mahdollisimman vähän kuljettava pääväyliä 
pitkin. Kustavintietä eli seututietä 192 kuljettavaa matkaa pääsee 
lyhentämään kiertämällä Saaren lenkin tai toista Mynämäellä 
kulkevaa reittiä pitkin. Pyöräilijä voi suunnitella itseään 
miellyttävän reitin tai valita valmiin lenkin, jonka varrelta löytyy 
monipuolisesti Mynämäen luonto- ja kulttuuripalveluita. 
Kustavintiellä kulkee valtakunnallisesti tunnettu matkailureitti 
Saariston Rengastie.

Mynälahden Saarenaukko on valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta sekä kansainvälisesti arvokas lintuvesistö. 
Mynälahti on pitkälle sisämaahan ylettyvä 
merenlahti. Mynämäen halki virtaavat Mynäjoki ja Laajoki 
laskevat Mietoistenlahteen ja tuovat matkallaan vehreää 
maisemaa ympäristöön. Ruovikoituvia rantoja on saatu pidettyä 
avoimina rantalaidunnuksen avulla.  

Kartanot ja maatalot ovat näkyvällä paikalla maisemassa 
metsäsaarekkeiden ja reunaselänteiden rinteillä. 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kartanot puutarhoineen ovat  
olennainen osa  lahden ja sen läheisyyssä olevaa 
maisemakuvaa. Monet historiallisen ajan muinaisjäännöksistä 
liittyvät keskiaikaiseen kartanokulttuuriin.

Lähde: Alatalo, J &N Nyman, M.: Maaseudun kulttuurimaisemat ja 
nähtävyydet. Ehdotus Satakunnan ja  Varsinais-Suomen arvokkaiksi 
maisema-alueiksi 2014.  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen raportteja 
75/2014.

Maisema reitillä

MYNÄMÄEN PYÖRÄILYREITISTÖ

Yleistä reitistöstä

Mynämäen pyöräilyreitistö on toteutettu Länsi-Suomen
maa- ja kotitalousnaisten Matkaillen kylillä -hankkeessa,
jota on rahoittanut Leader Ravakka ry  Euroopan maaseudun
kehittämisrahastosta. Pyöräilyreittien suunnittelussa on ollut 
mukana kyläläisiä erityisesti Mietoisista ja Pyheeltä. 
Suunnittelussa alusta asti on ollut mukana myös paikallisia 
yrittäjiä ja kunnan kulttuuritoimi. Suunnittelutilaisuuksiin on 
kutsuttu puhumaan eri näkökulmista Mynämäen kunnan 
edustajia.

Mynämäen pyöräilyreitit sopivat hyvin päiväretkeilyyn. Lenkit
ovat helppokulkuisia ja noin 6-14 km pituisia. Mynämäen 
Mietoisten seutu on alavaa entistä merenlahden pohjaa. 
Pyöräilylenkkien varrelta löytyy levähdys- ja ruokailupaikkoja 
sekä mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Tervetuloa tutustumaan 
Mynämäkeen pyöräillen!
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