
Naantalin kauppa- ja apteekkipalveluja ikäihmisille ja muille 

riskiryhmään kuuluville 

Lista on päivitetty 20.10.2020 

Ruokakaupat 

K-Supermarket Ukko-Pekka 

Verkkokauppa k-ruoka.fi-sivuilla (https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ukko-

pekka) 

Keräysmaksu 6,90 € tai plussakortilla 4,90 €. Nouto: Venekuja 5, Naantali  

Kotiinkuljetuksella alk. 12.90 € (sis. keräyksen ja kuljetuksen) ma-pe  

Voit tilata ostokset myös puhelimitse Kotiin toimitus -palvelulla. Toimi näin:  

1. Soita Taxidatan numeroon 021 0041 (1,84 €/puhelu + pvm/mpm) tai täytä lomake 

Taksidatan sivuilla (https://taxidata.fi/kotiintoimitus/). Tee tilaus toimitusta 

edeltävänä päivänä klo 20 mennessä. (Katso toimitusajat kohta 4.) 

2. Kerro ostoslistasi, kirjaamme sen ylös. Varaudu myös kertomaan mahdollinen 

korvaava tuote, jos haluamaasi ei löydy. Alkoholi ja tupakkatuotteet eivät kuulu 

palveluun. 

3. Kerro osoitetietosi, nimesi ja puhelinnumerosi. 

4. Sopimuskuljettajamme keräävät tuotteet ja toimittavat antamaasi osoitteeseen.  K-

Supermarketeissa keräilyajat ovat klo 17 ja K-Marketeissa klo 10 sekä klo 18. 

Ostoksesi toimitetaan perille ilmoittamaasi osoitteeseen n. tunnin kuluessa tästä. 

5. Maksu ostoksista ja keräilystä + kuljetuksesta suoritetaan kuljettajalle. 

Maksuvaihtoehdot ovat pankki- tai luottokortti. Kaikki palvelua käyttävät saavat 

Plussakorttialennukset. 

Palvelun hinta: Keräily ja kuljetus 15 euroa. Hinta sisältää kuljetuksen 3 km säteellä 

kaupasta (lähin K-Markettisi Turussa ja K-Supermarketit Kaarinassa, Naantalissa ja 

Liedossa). Lisäkilometrit 1 euro/km ja saman päivän tilaukset +5 euroa. Yli 120 euron 

tilauksista +10 euron keräilymaksu. 
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S-Market Naantali 

Kaupan valikoiman löydät foodie.fi-sivustolta (https://www.foodie.fi/) valitsemalla kaupaksi 

S-market Tuulensuunkatu Naantali. Älä lähetä tilausta Foodien kautta, vaan tallenna tilaus 

ensin ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen naantalin.kauppakassi@sok.fi  

Ikäihmisille on tarjolla myös Kauppakassin puhelinpalvelu, 

puh 010 7644444 (ma-la klo 9–17) 

• Tilaus tulee tehdä edellisenä päivänä.  

• Keräysmaksu on 5,90 €, nouto ma-la, ei kotiinkuljetusta 

• Osoite: Tuulensuunkatu 12, 21100 Naantali 

 

K-Supermarket Ellen  

Verkkokauppa k-ruoka.fi-sivuilla (https://www.k-ruoka.fi/kauppa/k-supermarket-ellen ) 

Kauppaostokset kotiinkuljetuksena tai noutona: 

• Nouto kaupalta kerättynä 4,90 €, Alppilankatu 2, 21100 Naantali 

• Kotiinkuljetuksella alk. 12,95 (sis. keräyksen ja kuljetuksen) tiistaisin ja torstaisin 

 

K-market Naantali 

Yhteystiedot: Tullikatu 14, puh. 020 700 5895 

Avoinna klo 7–22 

 

K-Kauppa Ruusumo, Merimasku  

Kauppatavaroiden keräys maksutta, jos tavarat noutaa itse. 

Kauppatavaroiden keräys ja kotiinkuljetus matkan pituuden mukaan 5–10 €/tilaus. 

Kauppatavaroiden toimitus 2 krt/vko. 

Yhteydenotot: puh. 02 4369 564, 

Osoite: Merimaskuntie 101 
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Sale Rymättylä  

Kauppaostosten keräyspalvelu. Ostokset maksetaan noudon yhteydessä sekä 

keräilykorvaus 5,90 €. Kauppakassit noudettavissa ma-la klo 12–13 ja 17–18, Osoite: 

Vanhatie 3, 21140 Rymättylä. Lähetä tilaus viimeistään edellisen päivän aikana.  

Kaupan valikoiman löydät foodie.fi-sivustolta (https://www.foodie.fi/ ) valitsemalla kaupaksi 

Sale Rymättylä. Älä lähetä tilausta Foodien kautta, vaan tallenna tilaus ensin ja lähetä se 

sähköpostilla osoitteeseen naantalin.kauppakassi@sok.fi  

 Kirjoita tilaukseen: 

• nimi ja haluttu noutopäivä (ma-la) sekä noutoaika (klo 12–13 tai 17–18) 

• haluttu noutopaikka eli Sale Rymättylä 

• tilaamasi tuotteet ja niiden kappale-/kg-määrät mahdollisimman tarkasti 

Ikäihmisille on tarjolla myös Kauppakassin puhelinpalvelu, 

puh. 010 7644 444 (ma-la klo 9–17) 

Tilaus tulee tehdä edellisenä päivänä. Tavarat noudettavissa seuraavana päivänä 

myymälästä ja kotiinkuljetuspalvelu tarvittaessa. 

 

Apteekit 

Naantalin apteekki 

Palvelu puhelimitse, nouto apteekin ulkopuolelta  

Jos asiakas ei halua asioida apteekissa sisällä, palvelua voi saada 

puhelimitse ja lääkkeet apteekin ulkopuolelta. Lääkkeitä noudettaessa on 

esitettävä Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. Maksu kortilla. Kanta-

asiakkaiden on mahdollista saada lasku.  

Kotiinkuljetuspalvelu  

Mahdollisuuksien mukaan toimitamme lääkkeitä kotiin. Kotiinkuljetuksen voi 

tilata soittamalla numeroon 02 4312 720. Toimitamme lääkkeitä 1–3 

vuorokauden sisällä tilauksesta apteekin aukioloaikoina. Lääkkeitä 

vastaanottaessa on esitettävä Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus. Maksu 

kortilla, kanta-asiakkaiden on mahdollista saada lasku mukaan. 

Kotiinkuljetuksen hinta kanta-Naantaliin ja Luonnonmaalle on 5 €/tilaus. Jos 
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tarvitset kuljetusta muualle, kysy mahdollisuutta apteekista. Pidätämme 

oikeuden muutoksiin, mikäli henkilökuntaa sairastuu huomattavasti.  

Yhteystiedot: puh. 02 4312 720  

Osoite: Luostarinkatu 25 

Rymättylän sivuapteekki, Viluntie 3, ma-pe 9.00–16.30, puh. 02 252 1202 

 

Apteekkisydän 

Drive-in-autokaista ja kävelykaista 

Asiakkaat voivat käyttää apteekin Drive in -luukkua sekä autolla että kävellen 

asioidessaan resepti- ja käsikauppaostoksiinkin liittyen. Tällä tavalla voi 

välttää asioinnin apteekin sisällä ja mahdollisen tartunta- tai tarttumisvaaran.  

Verkkokauppa  

Asiakas voi asioida resepti- ja vapaakauppa ostoksissa myös 

Apteekkisydämen verkkokaupassa osoitteessa apteekkisydan.fi (reseptiosto 

vaatii aina vahvaa tunnistautumista).  

Verkkokaupassa asiakas voi maksaa ostoksensa valmiiksi ja tulla hakemaan 

ne esimerkiksi Drive in -luukulta. Apteekki voi toimittaa ostoksen myös S-

marketin yhteydessä olevaan noutolokerikkoon (auki klo 7–22) tai postittaa 

ostokset.  

Videoapteekki  

Asiakas voi resepti- ja vapaakauppa ostoksissaan asioida lisäksi 

Videoapteekin kautta. Videoasiointia varten älypuhelimeen täytyy ladata 

Remomedi-sovellus (reseptiosto vaatii vahvan tunnistautumisen). Remomedi-

sovelluksen kautta voi soittaa apteekkiin joko normaalin puhelun tai 

videopuhelun ja tilata haluamansa valmisteet. Asiakas maksaa ostoksensa 

Remomedi-sovelluksen avulla. Ostokset voidaan sen jälkeen postittaa, 

toimittaa noutolokerikkoon tai asiakas voi itse noutaa ne esim. Drive in -luukun 

kautta.  

Tilanteen mukaan voimme erikseen asiakkaan kanssa sovitusti kuljettaa 

reseptiostokset kotiin kanta-Naantalin alueelle 10 € kuljetuspalkkiota vastaan.  



Yhteystiedot: 029 3400 840 

Osoite: Tuulensuunkatu 12 (S-marketin yhteydessä) 


