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MAANPÄÄLLINEN 
PARATIISI LÖYTYY 
PORIN YYTERISTÄ
Yyterin sannat kutsuvat nauttimaan elämästä 
tavalla, joka yleensä vaatii matkustamista 
tuhansien kilometrien päähän. Yyteri on ainut-
laatuinen matkakohde, joka tarjoaa auringon-
palvontaa ja rantariemua Natura-suojelluilla 
dyyneillä. Uniikki luonto ja erinomaiset  
palvelut tarjoavat tekemistä läpi vuoden. 
Puheet paratiisista eivät ole liioiteltuja.

Yyteri on Pohjoismaiden upein hiekkaranta, 
jolla on pituutta peräti kuusi kilometriä. 
Samalla se on paljon muutakin, sillä nimen  
alle mahtuu niin Reposaari, Kallo kuin  
Ahlainenkin – ja kuvankauniit maisemat näi-
den etappien välillä. Reposaaren kyläyhteisö 

toivottaa sinut aina tervetulleeksi, Kallon 
romantiikkaa tihkuvat rantakalliot saavat kyy-
nisimmänkin kyntäjän kyynelehtimään ilosta 
ja Ahlaisista ei voi ajaa läpi ihastelematta sen 
sympaattista kirkonkylää.

Yyterin ihmeet eivät rajoitu rantaviivan 
kuivalle puolelle. Selkämeren kansallispuis-
tossa pääset tutustumaan mielenkiintoisiin 
ulkosaariin kuten Säppiin, Iso-Enskeriin ja 
Munakariin. Aavan meren luonnonvoimat ja 
kivikkoinen ulkosaaristo tyrnipensaineen ja 
kukkivine rantaniittyineen vievät sinut het-
kessä täysin erilaiseen maailmaan.

Yyteristä on moneksi, mutta yksi kokemus 
yhdistää jokaista siellä vieraillutta kulkijaa – 
Yyterissä löydät luontosi.

Psst! Seuraa tällaisia      merkkejä sivulle 12 
niin pysyt kartalla.

KUKA OLET?

USKOMATONTA, MUTTA TOTTA

KARTAT  12, 22

LUONTORETKEILIJÄ • Ajatteletko, että luonto 
on katoavainen, silti ikuinen – haavoittuvainen 
ja kuitenkin aina ihmistä isompi? Halataan.

PÄIVÄRETKI • Lekottele hiekkarannalla, vaikutu 
luonnonvoimista Kallossa ja kruunaa päiväsi 
Reposaaren ainutlaatuisessa kyläidyllissä.

KALLO & UNILUOTO • Etsitkö meren mieletöntä 
pauhua vai kaipaatko aavan arvoituksellista  
rauhaa? Näissä maisemissa koet koko spektrin.

REPOSAARI • Ennen vanhaan kuljettiin käsi 
kädessä taloon autioon – suositeltavampaa olisi 
käppäillä pitkin Reposaaren kauniita katuja.

SAARISTOTIE & AHLAINEN • Joskus matka on 
ihmeellisempi kuin päämäärä. Tätä tietä käyden 
kummatkin osa-alueet ovat maagisen mahtavia.

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO • 90 000  
hehtaaria suojeltua suolavettä kutsuu sinut  
seikkailuun. Pidä varasi – saatat rakastua mereen.

PERHESEIKKAILIJA • Oletko päättänyt, että  
lapsesi muistavat sinut uteliaana seikkailijana ja  
sivistävänä matkustelijana? Olet ansainnut mitalin.
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TOIMINTASANKARI • Sinulle ei taida riittää  
takkatuli ja hyvä kirja? Ei ainakaan ennen 
adrenaliiniryöppyä ja hiestä märkiä verkkareita.

8

NAUTISKELIJA • Tiedät mikä on tärkeintä ja 
siksi sijoitat itseesi – jokainen tuhlattu hetki on 
uusi retki rentoilun ytimeen. Ei se väärin ole.

10

TIESITKÖ TÄTÄ?
Inspiroidu legendaaristen ajattelijoiden Yyteri-kokemuksista, mukana 
mm. Tshinghis Khan, Katariina Suuri ja Platon: visityyteri.fi  
Jaa omat tuntemuksesi tunnisteella #visityyteri

PALVELUT 18–21
Inspiroidu!

SisältöYYTERIN MATKAILUESITE I/2019

Uimarannalle on lemmikeiltä pääsy kielletty, mutta 
Mäntyluodon ja Karhuluodon välissä sijaitseva 
koiraranta (katso kartta s. 22) toivottaa kaikki 
vierailijat tervetulleiksi karvoihin katsomatta.
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LUONTORETKEILIJÄ

Sydämesi pamppailee puhtaan 
luonnon floralle ja faunalle. 
Aarrekarttasi vievät pesimäalueille 
ja palkinnoksi patikkamatkoistasi 
haluat muistoja hetkistä, joita 
ei tehtaissa tuoteta. Jos sinä ja 
luonto sovitte yhteen – Yyteri  
on pussauskoppi.

Nämä Yyterinniemen 
satumaisen kauniit 
luontokohteet eivät 
takuulla jätä ketään 
kylmäksi

Aamu alkaa seuraamalla, miten luonto herää 
uuteen päivään. Millainen sää on tänään? Mitä 
lintuja eksyykään kiikareihisi? Mitä kasveja näet 
kävellessäsi? Jokainen päivä on uusi seikkailu.

Päivällä patikoidaan keskellä metsää tai kiivetään  
luontotorniin hakemaan uutta perspektiiviä.  
Nuotiopaikalla syödään eväät ja talven tullen  
taival taitetaan hiihtämällä.

Auringonlaskun aikaan maailma tummenee, mutta 
elämä jatkuu aktiivisena. Ihaile meren ylle kaareu-
tuvaa tähtitaivasta tai vietä yötöntä yötä varpaat 
upotettuina Yyterin lempeään hiekkaan.
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MARIE ANTOINETTE (1755-1793)
RANSKAN KUNINGATAR

”Kyl maar ämmä tarttee välil 
vettää verkkarit jalkoisii 
ja lähtee niinku luantoo 
vähä resetoimaa.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

ELÄMYKSELLINEN VUOROKAUTESI

YYTERIN LUONTOTORNIT

www.visitpori.fi/luontotornit

Enemmän kuin tusina luontotornia tar-
joaa tuoretta näkökulmaa siivekkäiden 
ystäviemme maailmaan. Aloita vaikka 
Sannannokan tornista ja etene omaan 
tahtiin kohti seuraavaa. Näkymät mais-
tuvat muillekin kuin lintuihmisille.

SUPPAILE KANSALLISPUISTOSSA

www.surfkeskusyyteri.fi

Yyterin hiekkaranta näyttää komealta 
myös mereltä päin. Selkämeren 
tunnelmasta on palkitsevaa nauttia 
omaan tahtiin suppaillen. Voit myös 
harrastaa melontaa tai yhdistää huvin 
ja hyödyn kalastamalla. 

PUSSAILE KALLIOILLA

www.visitpori.fi/kallo

Kallon rantakivillä hyppiessä pitää olla 
varovainen – ja erityisen tarkka, jos 
vuorikauriin imitointi tapahtuu soidin-
menojen merkeissä. Romantiikkaa ei 
meren suukottamilla kallioilla voi vält-
tää, hengen salpaavia näkymiä ihaillen.

DYYNEILLE FATBIKEN SELÄSSÄ

www.seikkailupuistohuikee.fi

Fillarointia hiekkarannalla? No mikä 
ettei! Tällä ihmiskunnan kehityksen 
ilmentymällä taittuu pidempikin matka 
pehmeällä hiekalla ja metsien epäta-
saisilla poluilla polkien. Fatbike-pyöriä 
vuokraa Seikkailupuisto Huikee.

PÖLLÖRETKEN BONGAUKSET

www.satakunnanlinnut.fi

Korvat hörölle ja kengät kohti Yyterin 
metsiä ja lietteitä – pöllöjen huhuilu on 
kuin musiikkia korville ja oi sitä onne-
kasta, joka onnistuu myös tekemään 
näköhavainnon huhuilijasta. Herkisty 
luonnolle ja se herkistyy sinulle.

Shh...RAKASTU YYTERIN 
LUONTOON JA SE 
RAKASTUU SINUUN
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PERHESEIKKAILIJA

Oletko pyrkimässä maailman 
parhaiden vanhempien 
rankinglistan kärkeen? Tuo 
jälkikasvusi seikkailemaan Yyteriin 
niin keräät varmat pisteet. Ja 
kun saa lapsen kokemaan uutta, 
nauramaan ja nauttimaan elämästä 
– unohtuvat aikuisenkin arkihuolet.

Tekemistä piisaa, 
mutta vähintään 
nämä viisi tulee 
laittaa testiin koko 
perheen voimin

Perhereissut ovat melkoista kamikazelentoa alhaisilla 
verensokereilla, joten päivä on hyvä aloittaa kunnon 
aamupalalla tai vaikka piknikillä omilla eväillä.  
Ja sitten rannalle. Hiekka kertoo mitä tehdään.

Päivällä voikin sitten sekoilla rannan leikkialueella 
tai ylittää itsensä kiipeilypuistossa. Tai miksei voisi 
hypätä hevosen selkään tai ottaa selvää millainen 
vekotin on vesitrampoliini.

Illalla voi rauhoittua vaikka grillauksen tai mini- 
golfin merkeissä. Taitava perheseikkailija mehustaa 
jälkikasvusta liiat energiat päästäkseen rauhassa 
ihailemaan puolison kainalossa auringonlaskua.
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TSINGHIS KHAN (1162—1227)

MONGOLIALAINEN HIPSTERI

”Hei bro! Magee mesta. 
True outdoor paradise. 
Ei mitää läppää vaa suoraan 
sydämestä. Peace & out!”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

HAUSKIN VUOROKAUTESI KOSKAAN

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

www.seikkailupuistohuikee.fi

Meno on nimensä mukaisesti huikeaa, 
kun voi roikkua ja riippua köysiradalla 
asianmukaisissa turvavarusteissa oman 
vaikeustason mukaisella reitillä. Ei vaadi 
aiempaa kokemusta, mutta pituutta hur-
jastelijoilla pitää olla vähintään 130 cm.

YYTERIN HIEKKARANTA

www.visityyteri.fi

Eksyitkö paikalle talviaikaan? Siinä koh-
taa missä kesällä voi rakentaa Sagrada 
Famílian tasoista hiekkalinnaa, sopii 
talvella pulkkailla tai tehdä lumiukkoa. 
Ihan tosi – ranta vaan on parasta vuo-
denajasta riippumatta.

TUKKA PUTKELLA BAANALLE

www.yytericamping.fi

Yyteri Resort & Campingin polkuautot 
ovat kesän mainioin tapa siirtyä pis-
teestä a pisteeseen b. Matkan kuin 
matkan polkeminen on hauskaa ja kas-
vattaa kuntoa, vaikka yrittäisit myyt-
tistä rantadriftingiä. Älä yritä.

ANGRY BIRDS -LEIKKIPUISTO

www.yytericamping.fi

Vihaiset linnut ilostuttavat pieniä ihmi-
siä. Vierestä löytyy minigolfia ja vesi- 
trampoliinia, jos perheen esiteinin mie-
lestä liukumäki vihreän possun kuvalla 
ei ole enää ”se juttu”. Ehkä onkin aika 
tutustua peliin nimeltä peteka.

REPOSAAREN LINNAKEPUISTO

www.reposaari.net

Mielikuvitusta kutkuttavaa seikkailua 
linnakepuiston rakennelmia hämmäs-
tellessä. Vaikka natiaiset eivät olisi 
valmiita historiatrippiin ihmisluonnon 
pimeämmälle puolelle, on puisto kieh-
tova kohde perheelle kuin perheelle.

KOKO PERHEEN 
SEIKKAILU ALKAA 
YYTERISTÄ

AAI
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TOIMINTASANKARI

Autot käyvät muinaisten 
eliöiden jäänteillä ja 
mikroaaltouuni seinästä 
tulevalla sähköllä – sinun 
polttoaineesi on kuitenkin 
adrenaliini. Tee jotain mitä 
muut pelkäävät ja aja itsesi 
äärirajoille. Tunnet eläväsi!

Älä ole mamselli, vaan 
revi rutkasti iloa irti 
Yyterin kattavasta 
aktiviteettitarjonnasta 
– sitä nimittäin riittää

Aamu kannattaa aloittaa syöksymällä rantaa piis-
kaaviin tyrskyihin surffilauta kourassa tai ottaa 
maastopyörä alle ja herätä vasta kun hyppyrin 
jälkeen painovoima kutsuu takaisin maahan.

Päivällä levottomuutta voi purkaa vaikka seinä-
kiipeilyn merkeissä, kokeilla vapaapudotusta tai 
haastaa ryhmä ventovieraita vetämään matsi 
beachfutista.

Illan tummuessa voi koettaa millaista on 
pumptrack, lähteä juoksulenkille rantaviivaa 
pitkin tai kuutamouinnille oman kullan kanssa 
ennen rentoutumista yökerhon tanssilattialla.
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A. SCHOPENHAUER (1788-1860)

SAKSALAINEN PESSIMISTI & 

FILOSOFI

”Hurmos kestää vain 
hetken – kärsimys 
ikuisuuden. Hanki siis 
lisää hurmoksen hetkiä.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

RÄJÄHTÄVÄ VUOROKAUTESI

SURFFAA ENERGIATASOT KAAKKOON

www.surfkeskusyyteri.fi

Yyteri on niitä harvoja paikkoja Pohjo-
lassa, missä voi ratsastaa aalloilla niin 
kuin herra Swayze eräässä elokuvassa. 
Mutta toisin kuin Hollywoodin helppo-
heikit – täällä sitä voi tehdä myös tal-
vella jäätilanteen salliessa. Kylmääkö?

MITTELÖI PAINOVOIMAN KANSSA

www.seikkailupuistohuikee.fi

Rehki itsesi haastavan radan läpi ja ota 
lopuksi mittelö painovoiman kanssa. 
Vaikka tilanne on turvallinen ja laitteet 
huippuluokkaa – tämä touhu vaatii silti 
kanttia. Palkitse itsesi huikeasta suori-
tuksesta ravintola Dyynin herkuilla.

EI ESTE EIKÄ EDES HIDASTE

www.ohjelmamestarit.fi

Sinulle seinä on haaste. Arjessa tämä 
voi aiheuttaa ongelmia, mutta kiipei- 
lyseinän edessä toteutat intohimojasi 
luvan kanssa. Jotkut ihmettelevät tätä 
touhua, mutta ylhäältä katsottuna he 
näyttävät muurahaisilta.

AVANTO AVAA KEHON JA MIELEN

www.yytericamping.fi

Mikään ei laita adrenaliinia virtaamaan 
niin kuin pulahdus hyiseen veteen jäähän 
puhkaistun avannon kautta. Terveysvai-
kutuksiltaankin kiistaton kokemus vaatii 
luonnetta ja rohkeutta, mutta onneksi 
sitä pehmittää lempeät esi- ja jälkilöylyt.

MAASTO KUTSUU KULKEMAAN

www.seikkailupuistohuikee.fi

Yyterin alueelta löytyy yli 30 kilometriä  
erilaisia retkeilyreittejä. Tutustu ainut-
laatuiseen luontoon lenkkeillen hiki 
hatussa tai nosta vaikeustasoa hyppää-
mällä maastopyörän selkään! Pyöriä on 
vuokrattavissa Seikkailupuisto Huikeesta. 
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NAUTISKELIJA

Aina ei tarvitse kiirehtiä, 
liikkua tai suorittaa täyttä 
häkää. Toisinaan on täysin 
sallittua vain olla, rentoutua 
ja rauhoittua. Yyterissä elämä 
helpottaa, huolet unohtuvat 
ja mieli sekä kroppa saavat 
ansaitun lepohetken.

Yyterissä voit tehdä 
tai olla tekemättä 
mitään – älä siis 
suotta stressaa, 
nämäkin ovat vain 
suosituksia

Aamiaisherkkujen jälkeen kelpaa suunnata  
kylpylään lillumaan tai miksei kokeilemaan  
verkkaisempaa ratsastamista villin lännen  
tyyliin maisemia mutustellen.

Päivällä kaapataan aurinkoa iholle rannalla loikoillen, 
sukelletaan nautintojen ytimeen hemmotteluhoi-
doissa tai suunnataan kävelyretkelle ihastelemaan 
Reposaaren kauniita pihoja.

Illalla rantakalliota piiskaavat tyrskyt tuudittavat 
sinut uneen, mutta ennen sitä kannattaa ottaa 
iisisti ihanalla jokiristeilyllä pitkin satumaista 
suistoa tai ihailla tähtitaivasta nuotion äärellä.
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JAMES HARGREAVES (1720-1778)
KEHRUUKONEEN KEKSIJÄ 

ENGLANNISTA

”Nyt kun koneet hoitaa ns. 
raskaat hommat – on aikaa 
tärkeille juttuille, kuten 
luonnolle ja levolle.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

HYVÄN MIELEN VUOROKAUTESI

HEMMOTTELEVIA HETKIÄ

www.virkistyshotelli.fi

Virkistyshotellista löytyy niin kylpylä, 
hyvinvointikeskus kuin muutama ravin-
tolakin. Lämpimään altaaseen sopii 
pulahtaa talvellakin. Maisemia ihaillaan 
kattokerroksen baarista tai kesäisin 
Rantaravintola Helmestä käsin.

GOLFAUS ON AIKAA ITSELLE

www.yyterigolf.fi

Yyteri Golf tarjoaa 18 luonnonkau-
nista väylää kiireetöntä harrastamista 
raikkaassa meri-ilmassa. Kierroksen 
jälkeen voi rentoutua ravintola Gomeen 
antimien äärellä tai vaikka ottaa ihanat 
löylyt golfkerhon saunan lauteilla.

RATSASTA AURINGONLASKUUN

www.yyterinratsastuskeskus.fi

Yhteys upean eläimen kanssa, aikaa 
tarkkailla maisemia ja kuin salaa hiipivä 
tunne siitä, että on tehnyt muutakin 
kuin pysynyt aloillaan tekevät ratsas-
tamisesta mitä ihaninta ajanvietettä – 
ikään ja sukupuoleen katsomatta.

SATUMAINEN SUISTO KUTSUU

www.porinvesibussiristeilyt.fi

Hyppää kyytiin vesibussiristeilylle ja koe 
kiistatta yksi erikoisimmista maisemista 
skandinaavisessa mittakaavassa – aito 
kaupunkiin asti ulottuva suistoalue on 
kuin pala ulkomaista eksotiikkaa kes-
kellä puhtainta Pohjolaa. 

SILITÄ SIELUASI LUONNOSSA

www.visitpori.fi/luontotornit

Luontotorniin kiipeäminen ei edellytä, 
että erotat lokin varpusesta – maisema 
tekee taikojaan siitäkin huolimatta. 
Kävele omaan tahtiin tai vaikka sauvat 
kourassa – näillä poluilla matka on aarre 
ja määränpäätä kutsutaan mielihyväksi.

YYTERI HEMMOTTELEE 
HITAAMMAN ELÄMÄN 
YSTÄVÄÄ
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PÄIVÄRETKI

Täytä termarisi, ota mukava 
asento rallijakkarallasi, päästä 
etupenkin tiskijukka kasettien 
kimppuun ja pyydä matkatovereita 
avaamaan kamerasovelluksensa 
–  tästä lähtee helposti koko 
päivän kestävä leppoisa autoretki 
pitkin Porin saaristoteitä!

REPOSAARI

AHLAINEN

KALLO

272

269

269

Visit Pori avustaa tarvittaessa autonvuokrauksessa.  
Lisää päiväretken pysäkeistä seuraavilla aukeamilla

          ...TAK
AISIN KESKUSTAAN

PREIVIIKINLAHDEN OOVIIKI 
Koulunmutka, 28660 Pori 61.497792, 21.585817 14 km

Kunnon hönkäisyt raitista ilmaa ennen ajomatkaa.  
Ehkä bongaat harvinaisen matkaajalinnun?

1

2

3

4

7

6

5

RIITSARANLAHDEN LANGOURA 
Huhtalanraitti, 28800 Pori 61.537754, 21.568162 30 km

Sama maisema kuin edellisellä rastilla mutta eri  
suunnalta. Riitsaranlahden luontolavalle on esteetön 
kulku myös liikuntarajoitteisille.

KALLO 
Kallontie, 28880 Pori 61.594562, 21.462274 45 km

Mikäli matkassa mukana on ”se oikea”, koukkaus 
Kallon kautta lienee paikallaan. Aavana aukeavassa 
meressä ja sen siloittamissa kallioissa riittää roman-
tiikkaa – ja maistuvat ne maisemat sinkuillekin.

YYTERI 
Yyterinsantojentie, 28840 Pori 61.563429, 21.521530 38 km

Nyt on viimeistään ensimmäisen veski- ja ruokatauon 
paikka. Olet varmaan tämän esitteen luettuasi aika 
hyvin perillä mitä kaikkea Yyterillä onkaan tarjota?

REPOSAARI 
Reposaaren maantie, 28900 Pori 61.613017, 21.446803 58 km

Idyllinen tuhannen asukkaan Reposaari tarjoaa uljaita 
merinäkymiä ja kattavasti ravintoloita. Nälättääkö?

SAARISTOTIE 
Pohjoinen satamatie, 28900 Pori 61.627318, 21.503219 65 km

Seututie 272 kuljettaa seurueenne Oodeen,  
Revaskerin, Lynaskerin ja Kuuttokarin saarien kautta.  
Tien varrelta löytyy useampi leveä pysähtymispaikka 
erinomaisten lomakuvien ottamista varten.

AHLAINEN 
Ahlaistentie, 29700 Pori 61.675038, 21.620794 76 km

Pitkän päivän päätteeksi on hyvä pysähtyä hetkeksi  
rauhoittumaan – ja mikäs siihen sopivampi paikka  
kuin postikorttimaisen kaunis Ahlaisten kirkonkylä.  
Tästä on hyvä jatkaa kohti kotia.
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272Porukalla!
TÄSTÄ RANNIKKOREISSUN 
REITTISUUNNITELMA 
VALMIIKSI RÄÄTÄLÖITYNÄ

SANNANNOKKA

YYTERI

LAMPALUOTO

ANTTOORA

PASTUSKERI

SOODEE

KOKEMÄENJOEN 
SUISTO

PIHLAVANLAHTI

ETELÄSELKÄ

PREIVIIKINLAHTI

RANKÖLANDET

LYNASKERI

PIHLAVA

ENÄJÄRVI

KYLÄSAARISELKÄMEREN 
KANSALLISPUISTOLINTURANTA

MUNAKARI

KUUMINAINEN

KAANAA

HERRAINPÄIVÄT

KARHULUOTO

UNILUOTO

MÄNTYLUOTO

TAHKOLUOTO
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YYTERI RESORT & CAMPING

YYTERIN NÄKÖTORNI

YYTERIN KIEVARI

YYTERI GOLF

YYTERI BEACH LOMAKESKUS

VIRKISTYSHOTELLI YYTERI

VILLA MERENTUULI

SIIKARANTA CAMPING

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG

SAHAKOSKEN PIRTTI

REPOLINNA

RAVINTOLA MERIMESTA

PORIN VESIBUSSIRISTEILYT

MÄNTYLUODON HOTELLI

MARINA MERILOKKI

KALJAASI IHANA

FYSIOTERAPIA TUULA PAASIAHO

ANTTOORAN LOMAKYLÄ

AAMUHUONEISTOT YYTERISSÄ

LUONTOTORNI    LUONTOLAVA

KESKUSTASTA...
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KALLO & UNILUOTO SAARISTOTIE & AHLAINEN

Kun porilainen rakastuu, vie hän kultansa Kalloon ihailemaan meren 
sileiksi suutelemia kallioita. Kun hän eroaa, hän palaa katselemaan 
kuinka myrsky pieksee samoja kiviä.

Saaristotien ympärillä sinua tervehtivät meri ja maisemat – matkan 
varrelta löytyy myös idyllisen ihana Ahlaisten kylä.

Kallo on pieni kallioinen saari, jonne pääsee ajamalla 
valtatie kakkosta suoraan kertaakaan kääntymättä 
– vaikka Helsingistä asti. Sen maisemat ja tunnelma 
jättävät jäljen vierailijoiden sydämiin. Uniluoto taas 
on kaupunginosa Kallon vieressä, jossa voi aistia 
meren rauhan sekä rauhattomuuden puhtaimmillaan.

Joskus matka on raskas ja määränpää helpotus 
– saaristotietä kulkiessa kiire kuitenkin unoh-
tuu ja sielu lepää ylitsepursuavan kauneuden 
rauhoittamana. Luonto näyttää kauniit kasvonsa 
puhtaimmillaan ja onhan ihmisenkin kädenjälki 
tällä tiellä vaikuttavimmillaan siltojen, rakennus-
ten ja tuulivoimaloiden muodossa.

Ahlaisten pieni kylä tarjoaa virkistävän idyllisen 
lepopaikan kulkijoille. Tätä valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
kelpaa ihastella vaikka jäätelö kourassa, kauniita 
kyläteitä pitkin tepastellen.

1

2

1

#kallo #maisemat #purjehdus #venesatama #kyläidylli #luonto #roadtrip #tuulivoimawww.visitpori.fi/kallo www.ahlaistenkylayhdistys.fi

KUN TIE PÄÄTTYY 
– ALKAA UNELMOINTI

KIIREETÖN ROAD TRIP 
KUVANKAUNIISSA MAISEMISSA

SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG  
Ihaile Suomen vanhimman urheiluseu-

ran, vuonna 1856 perustetun purjehdusseura 
BSF:n veneitä samalla kun nautit viikonlop-
puisin tarjoiltavaa soppalounasta. Voit myös 
varata juhlatilat saunan ja cateringin kera.

PUUTALOT • Uniluodon katuja on 
vaikea astella ilman, että kutoo pääs-

sään muuttosuunnitelmia. Millaista elämä 
olisi täällä? Olisinko vihdoin onnellinen?

1

2

TUULIVOIMALAT • Massiiviset propel-
lit saattavat toisinaan jakaa mielipi-

teitä ja sakeimmillaan keskustelu on johta-
nut jopa huoleen lepakoiden terveydestä. 
Yksi asia on kuitenkin varma – tuulivoimalat 
ovat vaikuttava näky.
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PLATON (427–347 EAA.)
KREIKKALAINEN FILOSOFI

”Upea paikka ja aika monen 
deitin kokemuksella tohdin 
väittää, ettei hommat jää 
sen jälkeen platonisiksi.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

TU
NN

ET
KO

 T
YY

PI
N?

HERMANNI PEKKA LOVECRAFT (1890 — 1937)
AMERIKKALAINEN KAUHUKIRJAILIJA

”Oli siäl kirkko, oikee 
hemmeti vanha ja komia,  
mut ei oo kellotapulii 
lainkkas katol.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI

2

J

KIRKKO • Kaunis vuonna 1796 
rakennettu kirkko ja sen astetta 

nuorempi erillinen kellotapuli ovat kieh-
tova pala Suomen historiaa.
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REPOSAARI SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO

Tee pyhiinvaellus hyvän mielen maanpäälliseen pääkaupunkiin  
– tuhansien merellisten tarujen ja tarinoiden Reposaareen.

Kustavista Merikarvialle ulottuva Selkämeren kansallispuisto kutsuu 
sinua seikkailemaan laineillaan ja rannoillaan.

Reposaari, Räfsö, Räpsöö, Reffzöö – rakkaalla 
lapsella on monta nimeä. Vielä enemmän 
sillä on tarjottavaa ennakoluulottomille 
matkailijoille. Ihastuttavat vanhat rakennukset, 
monikulttuurifestivaali Reposfääri ja jännittävä 
linnakepuisto ovat vain murto-osa alueen 
tarjoamista elämyksistä.

Älä lähde merta edemmäs kalaan, vaan 
nouse veneeseen ja pyydä lounaasi itse. 
Saaliin voi käydä loimuttamassa saarilta 
löytyvillä nuotiopaikoilla. Hyvällä tuurilla 
voit tehdä tuttavuutta harmaahylkeiden 
kanssa tai moikkailla merimetsoja.

#linnakepuisto #ravintola #reposfääri #räpsöö #luonto #pirunpelto #retkeily #saaristo #telttailuwww.reposaari.net www.selkameri.fi

TERVETULOA REPOSAAREN TAIANOMAISEEN 
RINNAKKAISTODELLISUUTEEN

MERELLISTÄ MAGIAA JA  
SAARISTON CHARMIA

ISO-ENSKERI • Retkeilysaaren kauniissa 
luonnossa vietät mukavan retkipäivän 

pirunpeltoa ihaillen, uiden ja eväitä syöden.

SÄPPI • Tällä majakkasaareella pää-
set etsimään mufloneita eli villilam-

paita ja paistamaan nuotiolle makkaroita. 
Opastetuilla reissuilla voi kiivetä myös 
Säpin majakkaan historialuennon kera.

MUNAKARI• Kalastajien suosima 
saari tarjoaa vierailijoiden käyttöön 

päivätuvan, jonka saa kylmänäkin päivänä 
lämpimäksi kamiinan avulla. Ei sovi sekoittaa 
Yyterin uimarannan edustan Munakariin.

3

1

2
RAVINTOLAT • Saisiko olla tuoreita 
lähivesien kalaherkkuja Ravintola 

Merimestasta      tai Ravintola Reposaa-
resta? Vai sittenkin sekoitus englantilaista 
pubikulttuuria ja reposaarelaista lähiruokaa 
gastropub Merry Monkissa? Ehkä kuitenkin 
perinteisempää kotiruokaa lounastupa  
Patriassa? Reposaaressa nälkä ei tosiaan 
pääse yllättämään. 

REPOSAAREN KIRKKO • Norjalaistyyli-
nen tunturikirkko on vierailun arvoinen 

kohde – kuusikulmainen kirkkorakennus ja 
kahdeksankulmainen kellotapuli sekä kirkko-
puistossa sijaitseva torpedovene S2:n muis-
tomerkki ovat kombinaationa kuin Reposaa-
relaisen mielenmaiseman ruumiillistuma.
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KATARIINA II (1729–1796)
VENÄJÄN KEISARINNA

”Mä haluan rakastaa 
täysillä ja mä haluan  
elää täysillä.  
Sitä on Reposaari.”
LUE KOKO JUTTU: VISITYYTERI.FI
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Kesäisin pääset tutustumaan tähän 
taianomaiseen saareen Reposaari – kylä  
meren kainalossa -kävelykierroksilla.

LIPUT JA LISÄINFOT: SHOP.VISITPORI.FI

VE
NE

RE
TK

I Säppiin ja Iso-Enskeriin pääsee 
tutustumaan myös ilman omaa venettä 
kesäisin järjestettävillä veneretkillä.

LIPUT JA LISÄINFOT: SHOP.VISITPORI.FI
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Yyterin kattavassa tarjonnassa 
riittää koettavaa ihan jokaiselle. 
Seuraavilla sivuilla lyhyesti 
esiteltynä Porin rannikon 
tarjoamia palveluita. Olitpa sitten 
vailla yösijaa tai tekemistä – Visit 
Pori auttaa löytämään juuri sinun 
tarpeitasi vastaavat palvelut.
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PALVELUT PALVELUT

YYTERI ON 
MONIPUOLISTEN 
PALVELUIDEN 
RUNSAUDENSARVI

YYTERI RESORT & CAMPING

Yyterinsantojentie 1, 28840 Pori

Meillä majoitut ympäri vuoden – aivan hiekkarantojen 
vieressä. Valikoimaamme kuuluu 30 lomamökkiä, 45 
leirintämökkiä kesäkäyttöön, yli sata sähköistettyä 
matkailuajoneuvopaikkaa sekä useita telttapaikkoja. 
Aktiviteettia koko perheelle; minigolfista avantouintiin 
ja pyöristä SUP-lautoihin! www.yytericamping.fi

A YYTERIN NÄKÖTORNI

Santojentie 4, 28840 Pori

Yrityksen kotikenttänä toimii Yyterin alue. Ympäröivä 
luonto ja ainutlaatuiset dyynimaisemat mahdollistavat 
upean pelikentän luontoliikunnan ja elämyspalveluiden 
toteuttamiseen. www.ohjelmamestarit.fi

B

YYTERIN KIEVARI

Yyterinsantojentie 10 A, 28840 Pori

Loma- tai työmajoitusta rauhallisessa, luonnonlähei-
sessä majatalossa Yyterin hiekkarantojen kupeessa. 
Tarjolla huone- ja mökkimajoitusta, kesällä myös 
aittamajoitusta. Kokous- tai juhlatila n. 60 hengelle. 
www.yyterinkievari.fi

C YYTERI GOLF

Karhuluodontie 85, 28840 Pori

18 luonnonkaunista väylää tarjoavat ainutlaatuisia golf-
elämyksiä kaikentasoisille pelaajille. Rantadyynit, män-
tymetsät sekä useat vesiesteet luovat maisemiltaan 
uniikin, vertaansa vailla olevan kenttäkokonaisuuden. 
Nauti meren välittömästä läheisyydestä, upeista väy-
listä sekä laadukkaista palveluista. www.yyterigolf.fi

D

YYTERI BEACH LOMAKESKUS

Hiekkarannantie 189, 28800 Pori

Yyteri Beach Lomakeskus on aurinkoa, hiekkaa ja 
merta – ainutlaatuinen lomakeskus keskellä Yyterin 
idyllistä dyynimaisemaa. Olemme avoinna vuoden 
jokaisena päivänä, kaikkina vuodenaikoina. Meiltä  
löydät huvilamajoitusta yksin matkailijasta aina  
isommalle perheelle. www.yyteribeach.fi

E VIRKISTYSHOTELLI YYTERI

Sipintie 1, 28840 Pori

Etsit sitten lomakohdetta perheellesi, tasokasta 
kokouspaikkaa tai vaikkapa upeita puitteita juhlillesi, 
Virkistyshotellista löydät kaiken mitä haet ja paljon 
enemmän. Monipuoliset palvelumme sekä ympäröivä 
ainutlaatuinen ja sykähdyttävän kaunis luonto saavat 
sinut rakastumaan Yyteriin. www.virkistyshotelli.fi

F

SIIKARANTA CAMPING

Reposaaren maantie 1073, 28900 Pori

Reposaaressa sijaitseva luonnonmukainen leirintäalue, 
joka tarjoaa mökkimajoitusta sekä matkailuauto/
vaunu- ja telttapaikkoja. Kalliorannat ja aava meri 
takaavat upean majoituskokemuksen. Rantasaunan 
terassilla voit nauttia rauhallisesta kesäillasta aurin-
gonlaskua katsellen. www.siikarantacamping.fi

VILLA MERENTUULI

Iso-Katava, Reposaari, 28900 Pori

Villa Merentuuli on 10–14 henkilön talviasuttava  
hirsimökki Reposaaren välittömässä läheisyydessä.  
Huvilalla on upeat puitteet pienille juhlille ja  
yhdessäololle. www.villamerentuuli.fi

HG
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SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF R.F.

Kallontie 25, 28880 Pori

Kallossa sijaitsee Suomen vanhimman urheiluseuran 
BSF:n kotisatama, majakkasauna Kallon Loisto sekä 
Kallon Paviljonki. Sataman ihanteellinen sijainti tarjoaa 
ainutlaatuiset puitteet veneilyn ja purjehduksen har-
rastamiselle. Paviljongissa vietät ikimuistoisia tilaisuuk-
sia idyllisessä ympäristössä. www.bsf.fi

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

Hiekkarannantie 189, 28800 Pori

Seikkailupuisto Huikee koostuu köysiradasta sekä sitä 
tukevista kaikenikäisille suunnatuista aktiviteeteista. 
Kiipeä, liu’u tai tasapainoile puiden välillä erilaisia 
esteitä ylittäen. Rata tarjoaa eritasoisia hauskoja 
haasteita koko perheelle Yyterin kauniissa luonnossa. 
www.seikkailupuistohuikee.fi

PALVELUT PALVELUT

JI

SAHAKOSKEN PIRTTI

Koskikalliontie 10, 29720 Pori

Luonnonkaunis keidas erämaan rauhassa mutta riit-
tävän lähellä kaupunkia. Vuokraa Pirtti savusaunoi-
neen vaikka koko viikoksi. Kalasta viereisessä joessa, 
retkeile lähimaastossa ja pulahda lampeen, jonka vesi 
pulppuaa kolmesta lähteestä. Yöpyä voit Pirtissä, Pik-
kupirtissä, Sopissa tai kodassa. www.sahakoski.fi

REPOLINNA

Konttorinkatu 1, 28900 Pori

Tervetuloa tunnelmalliseen Repolinnaan, entiseen 
sahan pääkonttoriin. Unohtumaton asiointi- ja 
lomakohde Reposaaressa asuville sekä matkaileville. 
Facebook: Reposaaren Kukka ja Lahjatavara

K L

RAVINTOLA MERIMESTA

Reposaaren Kalasatama, 28900 Pori

Tervetuloa nauttimaan korkealaatuisesta, maukkaasta 
ruoastamme sekä lämpimän henkilökohtaisesta palve-
lusta Porin merellisimpään ravintolaan, vuonna 2001 
avattuun Ravintola Merimestaan! Salin suurista ikku-
noista voit ihailla vuodenaikojen mukana muuttuvaa 
maisemaa. www.merimesta.fi

M PORIN VESIBUSSIRISTEILYT

Eteläranta 3, 28100 Pori

Risteilyt Pohjoismaiden suurimmalla jokisuistoalueella 
Kokemäenjoella. Aluksemme M/S Charlotta (max. 
90 hlö) ja M/S Obelix (max. 12 hlö) ovat turvalli-
sia, moderneja ja täysin varustettuja. Tilausristeilyt 
toteutamme toivomustenne mukaisesti. Yleisöristeilyt 
heinä- ja elokuussa. www.porinvesibussiristeilyt.fi

N

MÄNTYLUODON HOTELLI

Merisatamantie, 28880 Pori

Uniikki jugend-rakennus on tarjonnut Yyterin alueella 
hotelli- ja ravintolapalveluja yli 100 vuotta. Perhe- 
hotellista ja ympärivuotisesta merenrantahuvilasta  
Yyterin Villa Pyrylästä on kaunis merinäköala.  
www.mantyluodonhotelli.fi

O MARINA MERILOKKI

Paattikatu 1, 28900 Pori

Viihtyisä vierasvenesatama Reposaaressa. Meille voit 
tulla autolla tai veneellä, molemmille riittää pysäköin-
titilaa sekä polttoainetta – 24h korttiautomaatista. 
Sauna, suihkut, grillauskatos, rantaterassi ja kahvio 
löytyy myöskin. Idyllisen Reposaaren palvelut ovat 
aivan lähietäisyydellä. www.marinamerilokki.fi

P

KALJAASI IHANA

Laitakarintie 345, 29100 Luvia

Purjeiden lepatusta, vaahtopäitä, puulaivan narinaa, kau-
kaista horisonttia, olemista irti ajasta ja paikasta. Sellaista 
on purjehtiminen parhaimmillaan. Astu laivaan, osallistu 
aluksen ohjaamiseen, nosta purjeita miehistön opastuksella, 
kiipeä laivan mastoon 23 metrin korkeuteen ihailemaan mai-
semia tai nauti kannella kiirrettömyydestä. www.ihana.fi

Q FYSIOTERAPIA TUULA PAASIAHO

Harry Gullichsenintie 180, 28800 Pori

Fysioterapiaa Pihlavan keskustassa viiden fysio-
terapeutin voimin. Fysioterapiapalvelujen lisäksi 
hierontaa, kinesioteippausta, fasciakalvokäsittely 
ja akupunktiota. www.fysiopaasiaho.fi

R

ANTTOORAN LOMAKYLÄ

Finnintie 33, 28900 Pori

Lomakylä luonnonkauniissa Meri-Porissa aivan meren 
rannalla. Kolme 82 m2 (12 vuodetta) ja kolme 51 m2 
(8 vuodetta) erittäin korkeatasoista huvilaa. Lisäksi 
kolme rantasaunaa kylpytynnyreineen sekä vanha 
kivinavetta kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Rantasaunois-
sammekin on mahdollista yöpyä. www.anttoora.com

S AAMUHUONEISTOT YYTERISSÄ

Juhanintie 2, 28840 Pori

Aamuhuoneistot Yyterissä tarjoavat tasokasta majoi-
tusta kerrostalohuoneistoissa hiekkarantojen lähetty-
villä. 12 täysin varusteltua sekä työ- että loma-asu-
miseen sopivaa huoneistoa. Asiakkaat arvostavat 
huoneistojen tasoa ja viihtyisyyttä sekä mahdollisuutta 
omaan ruoanvalmistukseen. www.aamuhuoneistot.fi
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HÄTÄNUMERO 112

PALJON MUUTA VISITYYTERI.FI 
VISITPORI.FI

AITO TAKSI 0600 300 33 
TAXIDATA 02 100 41

YHTEYDET

  vr.fi

 matkahuolto.fi

 onnibus.fi

 poriexpress.fi

 koivistonauto.fi

 porinlinjat.fi

porincitycar.fi

avis.fi

KARTTA & INFO KARTTA & INFO

UUSI YYTERI-BUSSI KESÄN AJAKSI

Yyteriin pääsee 24.6.–4.8. välisenä aikana 
myös nopealla pikavuorolla, joka kulkee 
Tampereelta saapuvien ja sinne lähtevien 
junien aikataulujen mukaisesti. Kätevää, 
eikö? Lue lisää: visityyteri.fi/saapuminen
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KALLO

SANNANNOKKA

YYTERI

SOODEE

PIHLAVA

ENÄJÄRVI

SELKÄMEREN 
KANSALLISPUISTO

LINTURANTA

MUNAKARI

KAANAA

HERRAINPÄIVÄT

KARHULUOTO

UNILUOTO

MÄNTYLUOTO

YYTERIN RETKEILYREITIT 

 Santojen lenkki 5,4 km

 Keisarin kierros 2,8 km

 Herrainpäivien luontopolku 1,5 km

 Golfpolku 2,8 km

 Huikee reitti 1,5 km

 Yyterin reitti 4,9 km

 Lietteiden reitti 8,0 km

 Muut reitit

Ravintola

Ruokakauppa

Majoitus / Hotelli

Leirintäalue

Esteetön kulku

Tulentekopaikka

Hyvinvointipalvelut

Golf

Rantalentopallo

Luontotorni

Koiraranta

Parkkipaikka

Kahvila / Baari

Huoltoasema

Mökkimajoitus

Matkailuvaunualue

Leikkipaikka

Varaussauna

Aktiviteetti

Minigolf

Beach futis

Luontolava

Ratsastus
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TUTUSTU VIRALLISIIN 
YYTERI-TUOTTEISIIN 
VERKKOKAUPASSAMME:  
SHOP.VISITPORI.FI

VISIT PORI 
Itäpuisto 7, 28100 Pori 
p. 02 621 7900  
info@visitpori.fi 
www.visitpori.fi 
www.visityyteri.fi 
 
MATKAILUNEUVONTA 
Avoinna ma–pe klo 9–16.30, 
15.–19.7. ma–pe klo 9–19 (viikolla 29), 
13.–21.7. la–su klo 10–15 (viikoilla 28 ja 29) 
 
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE 
tapahtumat@visitpori.fi 


