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Urpolan Kartano on kodinomainen ja viihtyisä juhlapaikka Humppilassa, aivan KantaHämeen lounaisessa kulmassa. Länsi-Suomen lääniin on matkaa vain n. 2 km. Sijainti on erinomainen, sillä kartano on 2-tien
vieressä Helsinki-Pori ja Turku-Tampere
-teiden lähes risteyksessä. Lukuisat onnelliset hääparit laajalta alueelta ovat viettäneet
juhliaan maalaisympäristössä Urpolan Kartanossa, myös monelta eri paikkakunnalta
tulevien häävieraiden on helppo tulla keskeisellä alueella sijaitsevaan kartanoon juhlavieraiksi.

yrityksenä ympärivuotisesti. Urpolan tila on
edelleen myös toimiva maa- ja metsätaloustila. Isäntäpari Leena ja Mikko Kylämarkula
yrittäjinä sekä talon isännän veli Antti Kylämarkula palvelevat teitä lämmöllä.

Kartanossa on juhlittu häitä jo yli 24 vuoden
ajan. Onpa siellä vietetty myös kolmoishäät!
Alkujaan vuonna 1924 kartano on rakennettu kodiksi 5-henkiselle perheelle ja sittemmin toiminut monenlaisessa käytössä
vuosien saatossa, kunnes rakennus korjattiin
täydellisesti ja ravintola- ja juhlatilat avattiin
kesällä 1984 asiakkaille. Yritys toimii perhe-

Juhlaväkeä mahtuu juhlimaan lähes 200
henkilöä kerralla. Kartanon pääjuhlasali on
Sininen sali, jossa on n. 70 istumapaikkaa.
Juhlatiloja on kahdessa eri kerroksessa useassa kodikkaassa ja eri teemaisessa huoneessa.
Kaikissa huoneissa on säilytetty koristeelliset
kaakeliuunit (jotka ovat kaikki erilaisia!),
ainoastaan Sinisessä salissa sitä ei enää ole
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jäljellä. Sisustus ja kalustus on toteutettu
1920-luvun Jugend-henkeen.
Keittiömestarin loihtima herkullinen juhlaateria, jonka voi valita useasta eri vaihtoehdosta, katetaan kartanon tummasävyiseen,
tunnelmalliseen ja menneitä henkivään ruokasaliin, noutopöytään.
Kaunis kahvipöytä juhlavine kakkuineen
katetaan samaiseen huoneeseen ja tämä
ohjelmanumero on varmasti myös hääjuhlan yksi tärkeimmistä kohokohdista. Ravintolassa on A-oikeudet, joten esim. juhlavaa
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kuohujuomaa alkumaljana, viiniä sekä myös
väkevämpiä juomia voidaan tarjoilla juhlan
aikana.
Ylemmästä juhlakerroksesta pääsee myös
avoimelle terassille, jota kauniilla ilmalla on
myös mahdollisuus käyttää avartamaan juhlatiloja. Terassilta pääsee myös ihailemaan
silmien eteen avautuvaa peltoaukeaa.
Kartanon ympäristö puistoineen on rauhallinen ja vehreä. Yli satavuotiaat männyt luovat avaran tunnun puistoon, jossa useita hääpareja on vihitty kauniilla ilmalla. Puistossa
on myös lampi kaarisiltoineen, joka on mainio kuvauspaikka hääparien ikuistamiseen.
Puiston reunassa on myös tanssipaviljonki,
jossa on eräätkin häävalssit valssattu ja juhlia
jatkettu aamuunkin asti. Tanssipaviljonki on
hääväen käytössä kartanon muiden palveluiden yhteydessä. Hääpari tai heidän apulaisensa voivat itse tilata paikalle mieleisensä

orkesterin tai järjestää halutessaan vaikka
levytanssit. Onpa muutamissa häissä ollut
grilli ja grillimestari yöpalan tarjoilua varten.
Myös juhlatelttoja voi halutessaan pystyttää tanssipaviljongin viereen. Häiden aikana
hääväellä on tilaa liikkua ja jaloitella laajalla
piha- ja puistoalueellamme.
Majoitustilat sijaitsevat kartanon puistossa 6
parihirsitalohuoneistossa, joissa on makuuhuoneen lisäksi pieni keittiö, WC/suihkuhuone. Joka huoneeseen mahtuu yöpymään
4 hlöä, lisäksi 1 lapselle lisävuode (levitettävään sohvaan toisen vuoteen viereen). Lisävuoteineen yöpymispaikkoja on yhteensä 30
henkilölle. Huoneistot on sisustettu viihtyisiksi sävy-sävyyn tilkkupeittoineen, verhoineen ja mattoineen. Suurelle ryhmälle
voi tilata kartanosta aamupalan eri hintaan
ja tiettyyn aikaan järjestettäväksi, muutoin
mökkihuoneiston keittiössä on mahdollisuus
laittaa omaa aamupalaa. Kaikkiin huoneis-

toihin on oma ulko-ovi, josta voi suoraan
lähteä vaikkapa aamulenkille läheiselle metsäpolulle tai kävelemään viereiseen puistoon. Huoneet ovat olleet niin hääparien
kuin häävieraidenkin suosiossa rauhallisen sijaintinsa ja miellyttävän ympäristönsä
vuoksi. Hääyötään viettävät hääparit voivat sovittaessa viipyä majoitushuoneistossa
seuraavana päivänä pidemmälle iltapäivään,
mikäli varaustilanne sen sallii.
Kartanossa on järjestetty myös talvihäitä,
joissa kynttilän valo ja lyhtyjen loiste luo
tunnelmaa. Lisäohjelmana juhlava ja näyttävä ilotulitus on mahdollista järjestää, kunhan
luvan vain aiemmin järjestää kuntoon.
Kartanon avarassa puistossa kauimmaisena
sijaitsee myös perinteinen lempeälöylyinen
Savusauna ViikinkiSauna ja sen pihalla Viikinkilaiva Helka, jonka sisällä on lämmitettävä kuumakylpytynnyri. Helka on uppoa-
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maton, sillä se on jo vettä täynnä... Vieressä
on lisäksi pieni uimalampi, jonka laiturilta pääsee virkistäytymään lammen viileään veteen. Lampea reunustavat kesäaikaan
komeat saniaispensaat. Myös katettu grillikatos on käytettävissä samassa pihassa. Saunaa ja kylpytynnyriä lämmitetään tilauksesta
esim. ennen häitä morsiussaunaksi, polttarisaunaksi tai jopa häiden aikana tai hääyönä
nautittavaksi. Saunalle ja takkatupaan voimme kerralla ottaa max. 18 hlön ryhmän.
Yhteistyökumppanimme voi tilauksesta järjestää vieraillemme saunalla elämyksiä ja
räätälöityjä hyvinvointipalveluita, esim. aromahoitoja tai aromaterapiaa esim. morsiussaunaan. Myös erilaiset liikunnalliset aktiviteetit ovat mahdollisia.
ViikinkiSaunan tunnelmassa pääset kynttilöiden ja lyhtyjen loisteessa palaamaan n.
1 000 vuotta taaksepäin historiassa, kuin eri
maailmaan. Lisäksi muita palveluita pihapiirissä on talon emännän Leenan Tilkkutexyritys, joka on tilkkutyöntekijöiden ja muiden käsityöntekijöiden aarreaitta, yleensäkin
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paikka, josta varsinkin naisia on vaikea saada
lähtemään pois. Kankaat, tilkkutyökirjat ja
tarvikkeet houkuttavat jäämään pidemmäksikin ajaksi. Myös vieressä olevassa talon
isännän sisaren Elinan yrityksessä Urpolan
Kutomon Galleriassa on paljon värikylläistä
nähtävää matoista taiteeseen.
Kartanon väki huolehtii, että juhlatilat ovat
siistit, pöytäliinat pöydissä ja muutenkin
kunnossa tarjoiluita myöten. Halutessanne
voitte tuoda omia kukka- tai muita koris-

teluita hääpaikalle jo edellisenä päivänä tai
esim. juhlapäivän aamuna. Kuten sovitaan.
Toiveenne pyritään huomioimaan mahdollisuuksien rajoissa. Urpolan Kartanossa palvellaan teitä yli 24 vuoden kokemuksella,
lämmöllä, ystävällisyydellä, huomaavaisuudella. Näin juhlastanne muodostuu ikimuistettava ja lämmin kokonaisuus. Olette tervetulleita tutustumaan palveluihimme lähemminkin! ■

